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nologi- og kostnadsutvikling i transportsektoren.
Selv om usikkerheten er stor, kan beregningene
gi en viss pekepinn om kostnadene dersom lav- og
nullutslippsteknologi ikke faller mye i pris og rom-
met for samarbeid over landegrensene er lite.

Gode muligheter for å samarbeide med EU-
land om utslippsreduksjoner og tilgang til billige
lav- og nullutslippsteknologier vil gi de laveste
kostnadene ved å nå 2030-målet. Forskjellene i til-
takskostnader mellom Norge og mange EU-land
reduseres dersom tilgangen på rimelig lav- og nul-
lutslippsteknologi øker raskt.

Virkemidlene i klimapolitikken

Norge har tatt i bruk omfattende virkemidler for å
redusere utslippene av klimagasser. Over 80 pst.
av klimagassutslippene i Norge er dekket av sek-
torovergripende økonomiske virkemidler i form
av avgifter eller deltakelse i det europeiske
bedriftskvotesystemet. Disse hovedvirkemidlene
setter en pris på utslipp av klimagasser og bidrar
dermed til å endre produksjons- og forbruksmøn-
stre. Norge innførte en CO2-avgift allerede i 1991,
som et av de første landene i verden. Som et til-
legg til kvoter og avgifter brukes direkte regule-
ring, standarder, avtaler og subsidier til utslippsre-
duserende tiltak. Norge satser også på forskning
og utvikling, se boks 4.4.

CO2-avgiften dekker 60–70 pst. av de ikke-kvo-
tepliktige utslippene. Drivstoff til veitrafikk er i til-
legg ilagt veibruksavgift. Selv om denne avgiften
er ment å dekke andre kostnader ved veitrafikk,
som lokal luftforurensing, kø, ulykker og støy,5 er
det totalprisen på drivstoffet som bestemmer hvor
sterke insentivene til å redusere utslippene er.
Dersom man ser CO2-avgiften og veibruksavgif-
ten under ett, er avgiften på drivstoff betydelig
høyere i Norge enn gjennomsnittet for EU. Reg-
net per tonn CO2 utgjør avgiftene på drivstoff over
2000 kroner, se figur 4.5. Bare Storbritannia har
høyere avgifter i denne sektoren, mens Sveits lig-
ger på nivå med Norge. I USA er avgiftene svært
lave, og betydelig lavere enn det som kreves for å
nå togradersmålet. Slik er det også i store frem-
voksende økonomier.

Sammen med engangsavgiften gir drivstoffav-
giftene sterke insentiver til å velge biler med lave
utslipp. Engangsavgiften er lagt om i miljøvennlig
retning slik at det er blitt rimeligere å kjøpe biler

med lave utslipp, slik som ladbare hybridbiler.
Blant annet er avgiften på motoreffekt fjernet og
vektkomponenten redusert, mens vektingen av
utslipp av klimagasser og NOX er økt. Elbiler er
fritatt fra engangsavgift. Gjennomsnittlig utslipp
fra nye personbiler har avtatt fra 177 g/km i 2006
til 123 g/km i 2013 og videre til 93 g/km i 2016.
Norge er nå betydelig under nivået i EU, se figur
4.7C. Hittil i 2017 har gjennomsnittlig utslipp fra
nye personbiler vært 86 g/km. Det er om lag som
målet for 2020 i klimaforliket og lavere enn EUs
mål for 2020. Bilsalget viser at avgiftskutt på nye
miljøvennlige biler har hatt betydelig effekt og
bidratt til å redusere utslippene fra bilparken.
Siden vi ikke produserer biler selv, er vi avhen-
gige av at andre land utvikler teknologien som
skal til for å bringe utslippene ned. Innretningen
på avgiftene legger til rette for å velge biler med
lave utslipp etterhvert som de kommer på marke-
det.

Bruken av virkemidler har over tid hatt bety-
delig effekt på utslipp av klimagasser her hjemme.
I Norges siste rapportering under FNs klimakon-
vensjon ble det anslått at uten de tiltakene som er
innført siden 1990, ville utslippene av klimagasser
i 2020 ha blitt 17–20 mill. tonn CO2-ekvivalenter
høyere enn anslått.

Utslipp per produsert enhet har også gått kraf-
tig ned, og Norge er blant OECD-landene med

5 Transportøkonomisk institutt anslår at marginale eksterne
kostnader ved lokal luftforurensning, ulykker, støy, kø,
veislitasje og vinterdrift er høyere enn nivået på vei-
bruksavgiften, spesielt i storbyer og ved rush-trafikk.

Figur 4.5 Effektiv avgiftssats på drivstoff til 
veitrafikk. Kroner per tonn CO2 i 2012

Kilder: OECD og Finansdepartementet.
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lavest utslipp per BNP-enhet, se figur 4.6. Det er
liten forskjell på utslippsintensitet mellom hele
økonomien og Fastlands-Norge. Utslippene av kli-
magasser i forhold til BNP blir normalt redusert
etter hvert som knappe ressurser utnyttes mer
effektivt og landenes velstandsnivå øker. I tillegg
er en del relativt energikrevende vareproduksjon
over tid blitt flyttet fra industriland til utviklings-
land og fremvoksende økonomier. Høyere energi-
kostnader i en del industriland, blant annet som
følge av kvoteplikt og avgifter på utslipp, har for-
sterket denne utviklingen.

Selv om avgiften på klimagasser i Norge varie-
rer mellom utslippskilder, og noen sektorer er fri-
tatt, er omfang og nivå på avgiftene gjennomgå-
ende høye i Norge. Dette har Norge høstet inter-
nasjonal anerkjennelse for. En evalueringsgruppe
under FNs klimapanel skriver i en rapport fra
2015 at «... the combination of the comprehensive
coverage of sectors and the considerable level of
taxation in Norway is unique in the world».

Grønn skattekommisjon foreslo at alle utslipp
fra ikke-kvotepliktig sektor skulle ha lik CO2-
avgift (per tonn CO2-ekvivalent), og foreslo å inn-
føre et nytt generelt nivå for CO2-avgiften. Kommi-
sjonen foreslo videre å oppheve reduserte satser
og fritak fra eksisterende avgifter.

Jordbrukets utslipp av metan og lystgass, som
utgjør 1/6 av ikke-kvotepliktig utslipp, er ikke
ilagt avgift. Støtteordningene i jordbrukspolitik-
ken er dessuten samlet sett innrettet slik at pro-

duksjon med høyest utslipp per produsert enhet
(produksjon av rødt kjøtt) mottar mest støtte. I
jordbruksmeldingen ble det varslet at regjeringen
i lys av Norges 2030 forpliktelse vil arbeide for å
redusere jordbrukets utslipp av klimagasser og
gradvis legge om jordbrukspolitikken i en mer kli-
mavennlig retning.

4.4 Utslipp til luft i Norge

Innledning

Med om lag to års mellomrom presenterer
Finansdepartementet fremskrivinger av utslipp til
luft. Forrige gang slike fremskrivinger ble utarbei-
det var i Nasjonalbudsjettet 2015. I dette avsnittet
omtales oppdaterte utslippsfremskrivinger fram
til 2030. Viktige forutsetninger bak fremskrivin-
gene er omtalt i boks 4.3.

I tråd med internasjonale retningslinjer er
fremskrivingene basert på vedtatt klima- og mil-
jøpolitikk. Fremskrivingene gir dermed et bilde av
hvordan norske utslipp av klimagasser og langt-
ransporterte luftforurensinger kan utvikle seg ved
en videreføring av dagens virkemidler. Bildet er
usikkert, blant annet fordi utvikling av nye løsnin-
ger kan påvirke hva en videreføring av dagens vir-
kemidler betyr for utslippene.

Fremskrivingene er ikke en beskrivelse av
regjeringens mål og fanger heller ikke opp effek-
ter av fremtidig ny politikk og nye virkemidler.
Vedtatte mål uten tilhørende forslag til endrede
virkemidler eller tiltak som ikke er ferdig utredet i
form av forskrift, avgiftsvedtak eller avtaler mv. er
ikke innarbeidet i referansebanen. Et unntak er
forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming i hus-
holdninger og næringsbygg i 2020, der forslag til
forskrift har vært på høring.

Ifølge utslippsregnskapet var Norges utslipp
av klimagasser 53,9 mill. tonn CO2-ekvivalenter i
2015 når opptak i skog og andre landarealer hol-
des utenom, se tabell 4.2. Opptak i skog og andre
landarealer anslås til 24,4 mill. tonn CO2-ekviva-
lenter slik at Norges nettoutslipp kan anslås til
29,5 mill. tonn.

Per innbygger var utslippene i 2015 10,3 tonn
mot 12,2 tonn i 1990, se figur 4.7A. Til sammen-
likning er utslipp per person om lag 7 tonn for ver-
den sett under ett og 8,5 tonn som gjennomsnitt
for EU. Utslipp per person i USA er i overkant av
21 tonn. Medregnet opptak i skog var norske
utslipp i 2015 5½ tonn per person. Det er under
verdensgjennomsnittet medregnet skog. Ifølge
fremskrivingene i denne meldingen vil utslippene
reduseres til 51,8 mill. tonn CO2-ekvivalenter i

Figur 4.6 Utslippsintensitet for utvalgte land/
områder. Tonn CO2 per BNP-enhet i 2014

Kilde: IEA.
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2020 og videre ned til 48,3 mill. tonn i 2030. Nivået
for 2030 tilsvarer 8,2 mill. tonn per person. 

4.4.1 Klimagasser

Utslippene i 2015 fordeler seg med 26,6 mill. tonn
CO2-ekvivalenter på utslipp som omfattes av de
europeiske kvotesystemene6 og 27,3 mill. tonn fra
aktiviteter som ikke omfattes av disse kvote-
systemene. De kvotepliktige utslippene, hovedsa-
kelig fra olje- og gassvirksomheten og prosessin-
dustrien, økte i 2015 med 0,8 mill. tonn fra året før.
Ikke-kvotepliktig utslipp, hvor transport er den
desidert største utslippskilden, gikk ned med 0,2
mill. tonn i samme periode.

Ifølge utslippsregnskapet var utslippene fra
olje- og gassproduksjonen, som er den største
utslippssektoren i Norge, rundt 15 mill. tonn CO2-
ekvivalenter i 2015. Av dette var 1,1 mill. tonn
ikke-kvotepliktig utslipp. Størstedelen av utslip-
pene er knyttet til energiproduksjon på installasjo-
nene. Utslippene fra sektoren har økt med i over-
kant av 80 pst. siden 1990, i hovedsak som følge av
økt aktivitet. Målt i standard kubikkmeter har pro-
duksjonen økt med 82 pst. i perioden 1990–2015.

Utslippene av klimagasser fra fastlandsøkono-
mien er redusert med vel 4½ mill. tonn CO2-
ekvivalenter siden 1990.

Utslippene fra industri og bergverk var i 2015
11,9 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Det er en ned-
gang på nesten 40 pst. siden 1990. Nedgangen
skyldes i stor grad reduserte utslipp av andre kli-
magasser enn CO2. Industriutslippene kan i stor
grad henføres til produksjon av metaller og kje-
miske råvarer for eksport. 1,1 mill. tonn av de
samlede industriutslippene var ikke-kvotepliktige.

Utslippene fra veitrafikk vokste med nesten 30
pst. fra 1990 til 2007, se figur 4.7 B. Siden har utslip-
pene ligget nokså stabilt på rundt 10 mill. tonn i
året, til tross for fortsatt sterk vekst i befolkningen.
Utviklingen siden 2007 må ses i sammenheng med
at utslipp fra nye personbiler i Norge har falt med
nesten 50 pst. fra 2006 til 2016, se figur 4.7 C. Denne
nedgangen skyldes blant annet at bilavgiftene er
lagt om slik at bilens miljøegenskaper tillegges
større vekt og at rask teknologiutvikling har gjort
overgang til kjøretøy med lavere utslipp mulig.

Hovedtrekk i fremskrivingene

Fremskrivinger av utslipp til luft er oppdatert med
utgangspunkt i de makroøkonomiske beregnin-

6 For luftfart og bedrifter.

Figur 4.7 Utslipp per innbygger i Norge og utslipp 
fra nye personbiler

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet, Det europeiske
miljøbyrået, Opplysningsrådet for veitrafikk og Finansdeparte-
mentet.
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gene i denne meldingen. Utslipp avhenger av
handlingene til noen hundretusen bedrifter og
rundt 5 mill. personer. Fremskrivingene prøver å
fange opp underliggende utviklingstrekk og ten-
denser bak summen av disse handlingene, blant
annet med utgangspunkt i økonomiske, teknolo-
giske og befolkningsmessige forhold.

Fremskrivingene viderefører dagens innret-
ning av klimapolitikken. Det innebærer at omfang
og satser for CO2-avgiften og andre avgifter hol-
des på dagens nivå og at de observerte prisene i
EUs kvotesystem for fremtidig levering legges til
grunn. Satsingen på teknologiutvikling, for
eksempel gjennom Enova, videreføres.  Klimapoli-

Boks 4.3 Forutsetninger ved beregning av miljøskadelige utslipp til luft

Utgangspunktet for fremskrivingene er utslipps-
regnskapet og nasjonalregnskapet fra Statistisk
sentralbyrå, som danner det beskrivende grunn-
laget for Statistisk sentralbyrås økonomiske
modell SNOW. Bruken av modellen er på
enkelte områder supplert med mer detaljerte
analyser.

I kort trekk kan forutsetningene som ligger
til grunn for fremskrivingene oppsummeres
som følger:
– Dagens innretning av klimapolitikken videre-

føres, herunder omfang og satser for CO2-
avgiften.

– Prisen på fremtidig levering av kvoter innen-
for EUs kvotesystem anslås å stige til 60 kro-
ner per tonn CO2 i 2020, i tråd med noterin-
ger i fremtidsmarkedet for slike kvoter. Etter
2020 er det lagt til grunn at prisen på kvoter i
EUs kvotesystem stiger reelt med 4 pst. per
år.

– Langsiktig pris på råolje og naturgass som er
lagt til grunn i kapittel 5.

– Fremskrivingene av utslipp fra olje- og gass-
produksjon er utarbeidet av Oljedirektoratet
og bygger på rapportering fra oljeselskapene.
Avgrensningen av petroleumsindustrien føl-
ger petroleumsskattelovens definisjon. I til-
legg er virksomheten ved landanleggene
som er knyttet til videre transport av petrole-
umsprodukter inludert, slik at fremskrivin-
gene blir i tråd med utslippsregnskapet.1 Det
er tatt hensyn til endringer i sammensetnin-
gen av produksjonen og at anslått levetid er
økt for flere felt. Størstedelen av CO2-utslip-
pene er knyttet til energiproduksjon på inn-
retningene. Utslipp fra bygge- og installa-
sjonsfase, maritime støttetjenester og heli-
koptertrafikk inngår i andre næringer. 

– Utslipp fra veitrafikk tar utgangspunkt i infor-
masjon i utslippsmodellen for veitrafikk som
Statistisk sentralbyrå benytter til å beregne

nasjonale utslipp til luft fra veitrafikk. Det er
lagt til grunn at andelen elbiler vil øke til 50
pst. av nybilsalget i 2030. Salget av ladbare
hybridbiler anslås til rundt 20 pst. av nybilsal-
get. Forutsetningene innebærer at andelen
nye diesel- og bensinbiler (inkludert ikke-lad-
bare hybridbiler) vil avta fra rundt 70 pst. i
2016 til 30 pst. av salget av nye personbiler i
2030. Trafikkarbeidet anslås å følge utviklin-
gen i befolkningen. Utslippene per kjørte km
fra nye biler basert på fossile energibærere
anslås å avta med om lag 1 pst.  i året. Innblan-
dingen av biodrivstoff er videreført med
dagens nivå på reelt 6,25 pst.

– Det er lagt til grunn om lag uendret forbruk
av elektrisitet i kraftintensiv industri.

– På bakgrunn av aktivitetsdata fra NIBIO utar-
beider Miljødirektoretet fremskrivinger av
utslipp fra jordbruket. Disse bygger på at
dagens landbrukssubsidier og tollvern vide-
reføres, men at støtte til eksport av ost bort-
faller fra 2020. Det er lagt til grunn en viss
effektivisering slik at utslipp per produserte
enhet går ned.

– Fremskrivingene av netto karbonopptak i
skog og andre landarealer er ikke oppdatert
siden fremskrivingene i Nasjonalbudsjettet
2015. Da ble det anslått at opptaket ville avta
fra dagens nivå på om lag 25 mill. tonn CO2-
ekvivalenter per år til i overkant av 20 mill.
tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Bak denne
utviklingen ligger det blant annet en forutset-
ning om at dagens skogplanting videreføres
og at avvirkningen øker fra rundt 10 mill. m3

i dag til vel 12,5 mill. m3 i 2030.

1 Petroleumssektoren omfatter etter denne definisjonen
alle petroleumsinstallasjoner offshore, landanleggene på
Kollsnes, Sture, Nyhamna (Ormen-Langefeltet, Hammer-
fest LNG-anlegg (Snøhvitfeltet), Mongstad (indirekte ut-
slipp fra råoljeterminal) og Kårstø (ilandføring).
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tikken er blitt styrket de seneste årene, se boks
4.4. Beregningene av hvordan dagens politikk
påvirker fremtidige utslipp er beheftet med usik-
kerhet, og usikkerheten øker desto lengre utover
i tid fremskrivingene strekker seg. Usikkerheten
gjelder ikke bare de økonomiske utsiktene og den
fremtidige utviklingen i befolkningen, men også

utvikling og tilgang på lav- og nullutslippstekno-
logi og kostnadene ved å ta slik teknologi i bruk.

Utslippene av klimagasser anslås å avta med
rundt ¾ pst. i året fram mot 2020 og 2030, se tabell
4.2. Forløpet for utslippene må blant annet ses i
sammenheng med utfasingen av oljefyr fram mot
2020, nedleggelsen av gasskraftverket på Mong-

Boks 4.4 Endringer i virkemidler

Fremskrivinger av miljøskadelige utslipp til luft
ble sist presentert i Nasjonalbudsjettet 2015, og
var basert på nivået på virkemidlene sommeren
2014. Siden da er klimapolitikken blitt betydelig
strammet til. Noen viktige endringer omtales
nedenfor.
– Engangsavgiften er lagt om i mer miljøvenn-

lig retning i flere budsjetter, spesielt etter
enigheten i Revidert nasjonalbudsjett 2015.
Omleggingen gir økt avgift for biler med
høye utslipp i forhold til motoreffekt og vekt
og redusert avgift til biler med lave utslipp.
Endringene i engangsavgiften gir kraftige
insentiver til å velge lavutslippsbiler og har
bidratt til en sterk nedgang i gjennomsnittlig
utslipp fra nye biler, se figur 4.7 C.

– Kravet om innblandingen av biodrivstoff er
økt fra rundt 4 pst. i 2014 til reelt 6,25 pst. i
2017 (7 pst. når vi tar med at avansert biodriv-
stoff teller dobbelt). Isolert sett bidrar øknin-
gen til å redusere utslippene i Norge med om
lag 200 000 tonn CO2.

– Satsingen på kollektivtransport, for eksempel
ved økte bevilgninger til jernbane, beløn-
ningsordninger og bymiljøavtaler, samt sat-
singen på sykkel og gange øker insentivene
til å bruke alternative transportformer. Det er
vanskelig å anslå utslippseffekten av disse til-
takene, men de er en del av grunnlaget for
vurderingene av utviklingen i trafikkarbeidet.

– CO2-avgiften er både gradvis trappet opp og
jevnet ut mellom produkter og er i 2017 for
mange kilder (mineralolje, naturgass, LPG,
bensin og diesel) på 450 kroner per tonn
CO2. Også avgiften på HFK og PFK er økt til
450 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

– CO2-avgiften på mineralolje til innenriks luft-
fart er økt og jevnet ut slik at både kvoteplik-
tig og ikke-kvotepliktig luftfart i dag betaler
en avgift på 430 kroner per tonn CO2.

– Fra 2017 er det innført separat sats for deler
av utslippene av naturgass til luft i petrole-

umsvirksomheten, slik at klimavirkningen
prises likt som ved forbrenning av naturgass
på sokkelen. Reelt er økningen fra 58 til 444
kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

– Tilskuddsordningen for klimatiltak i kommu-
nene ble innført i 2016, og i 2017 er det satt av
rundt 150 mill. kroner til klimatiltak i kom-
muner og fylkeskommuner.

– Enova er tilført betydelige midler og har fått
nytt mandat med større vekt på reduksjon i
ikke-kvotepliktig utslipp. Det er blant annet
gitt støtte til grønn skipsfart og lade-/fyllesta-
sjoner for nullutslippsbiler. Enova vil i 2017
tilføres 2,6 mrd. kroner, hvorav i overkant av
0,6 mrd. kroner er inntekter fra påslaget på
nettariffen.

– Også andre ordninger som bidrar til utvikling
av ny teknologi er blitt styrket:
– Bevilgningen til miljøteknologiordningen

under Innovasjon Norge er på over 500
mill. kroner i 2017.

– Norges forskningsråd og Innovasjon
Norge følger opp miljørelevant forskning
innenfor de fleste av sine programmer.

– Forskningssentrene for miljøvennlig
energi (FME) er blitt styrket.

– Teknologisenteret for CO2-fangst på
Mongstad (TCM) står sentralt i regjerin-
gens satsing på CO2-fangst og lagring.
CLIMIT-programmet har fått økte bevilg-
ninger. Regjeringen har som ambisjon å
realisere et fullskala demonstrasjonsan-
legg for CO2-fangst og -lagring innen 2022
og har tatt initiativ til mulighetsstudier av
tre ulike karbonfangstprosjekter i Norge.

– Et nytt investeringsselskap som skal
bidra til reduserte utslipp av klimagasser
er under opprettelse. Investeringsselska-
pet skal i hovedsak investere i ny tekno-
logi i overgangen fra teknologiutvikling til
kommersialisering og skal prioritere lav-
og nullutslippsløsninger.
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stad og at utslippene fra petroleumsvirksomheten
begynner å avta noe etter 2020. Effekten av en
anslått nedgang i transportutslippene som følge
av at flere nullutslippskjøretøy tas i bruk, blir først
for alvor synlig i tallene etter 2020. I 2030 anslås
utslippene å ligge vel 5½ mill. tonn CO2-ekvivalen-
ter lavere enn i 2015. Det aller meste av nedgan-
gen ventes å komme i ikke-kvotepliktige sektor
der utslippene anslås å gå ned med 4¼ mill. tonn
fra 2015 til 2030.

Fremskrivingene av nettoopptaket i skog og
andre landarealer er ikke oppdatert i denne mel-
dingen. Ifølge de seneste fremskrivingene ventes
opptaket å avta fremover, blant annet som følge av
at stigende alder på skogen gir lavere tilvekst. Det
ligger likevel an til at opptaket av klimagasser i
skog og landarealer vil tilsvare i overkant av 40
pst. av utslippene fra andre sektorer de nærmeste
tiårene. Gjødsling av skog kan øke opptaket.

Utslippene av andre klimagasser enn CO2
anslås samlet å avta fra i overkant av 9 mill. tonn
CO2-ekvivalenter i 2015 til 8 mill. tonn CO2-ekviva-
lenter i 2030, se tabell 4.3. Fram mot 2020 anslås

utslippene av metan (CH4) fra jordbruket å avta
som en følge av bortfallet av eksportsubsidiene til
ost. På lengre sikt anslås jordbruksutslippene å gå
litt opp, som følge av at produksjon antas å holde
følge med befolkningsutviklingen. Videre fall i
metanutslippene henger blant annet sammen med
avtakende utslipp fra avfallsfyllinger. Lystgassut-
slippene (N2O) anslås å holde seg relativt kon-
stante fremover, mens utslippene av HFK-gasser
anslås å gå ned etter 2020 som en følge av innfø-
ringen av f-gassforordningen i EU og Norge.7

Den observerte nedgangen i utslippsintensite-
ten i fastlandsøkonomien ventes å fortsette og
utslipp per produsert enhet er anslått å falle med
vel 1/3 fram til 2030. Nedgangen må ses i sam-
menheng med at mesteparten av veksten i verdi-
skapingen skyldes tekniske og organisatoriske
nyvinninger og mer effektiv utnyttelse av kapital-
utstyr. Prising av klimagassutslipp bidrar til en
slik dreining.

1 Inkluderer kvotepliktig energiforsyning og luftfart.
2 Inkluderer veitrafikk, sjøfart, fiske, ikke-kvotepliktig luftfart, anleggsmaskiner og andre mobile kilder.
3 Inkluderer ikke-kvotepliktig industri, petroleumsvirksomhet og energiforsyning, samt oppvarming og andre kilder.
4 Anslag basert på fremskrivingene.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet, NIBIO og Finansdepartementet.

Tabell 4.2 Utslipp av klimagasser i Norge etter sektor. Mill. tonn CO2-ekvivalenter

1990 2005 2015 2020 2030

Utslipp av klimagasser..................................... 51,7 55,1 53,9 51,8 48,3

Kvotepliktig utslipp ...................................... 27,5 26,6 26,3 25,2

– Olje- og gassproduksjon ........................... 12,9 14,0 13,9 12,8

– Industri og bergverk ................................. 13,6 10,8 11,1 11,0

– Andre kilder1 ............................................. 1,0 1,8 1,3 1,4

Ikke-kvotepliktig utslipp .............................. 27,6 27,3 25,5 23,1

– Transport2.................................................. 14,9 15,6 14,9 13,5

Herunder: Veitrafikk ................................ 9,7 10,3 9,7 8,4

– Jordbruk..................................................... 4,6 4,5 4,3 4,4

– Andre kilder3 ............................................. 8,1 7,2 6,2 5,2

Opptak i skog.................................................... -10,5 -24,7 -24,44 -23,4 -21,2

Utslipp av klimagasser medregnet skog........ 41,3 30,4 29,5 28,4 27,1

Memo:

Fastlands-Norge ............................................... 43,5 39,8 38,8 36,7 34,4

7 Regulation (EU) No 517/2014.
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Nærmere om fremskrivingene

Fremskrivinger av miljøskadelige utslipp til luft
ble sist presentert i Nasjonalbudsjettet 2015. Etter
dette ble utslippsregnskapet revidert som følge av
nye retningslinjer fra FN. Endringene gjaldt blant
annet faktorene for oppvarmingspotensialet for
klimagasser (GWP-verdier). Revisjonen innebar
at både de historiske utslippene og fremskrivin-
gene ble løftet med om lag 1 mill. tonn hvert år, se
Nasjonalbudsjettet 2016. For å isolere effekten av
ny informasjon og nye forutsetninger sammenlik-
nes utslippene i denne meldingen med de revi-
derte anslagene fra forrige fremskriving slik de
ble gjengitt i Nasjonalbudsjettet 2016.

Fremskrivingene i denne meldingen inne-
bærer en nedjustering av anslåtte utslipp med 3
mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2020 og i overkant 4
mill. tonn i 2030, sammenliknet med forrige frem-
skriving. Både CO2-utslippene og utslippene av f-
gasser, primært HFK, bidrar til denne nedjusterin-
gen. I motsatt retning trekker en liten oppjuste-
ring av anslåtte utslipp av lystgass fra jordbruket.

Fremskrivingene for noen av de viktigste sek-
torene omtales nærmere nedenfor.

Utslippene fra olje- og gassproduksjon anslås å
holde seg på rundt 15 mill. tonn CO2-evkvialenter
i 2020 for så å avta til knapt 14 mill. tonn i 2030.
Fram til 2030 ventes nedgangen i produksjonen av
olje og gass å være sterkere enn nedgangen i
utslippene av klimagasser fra sektoren. Det må
ses i sammenheng med at produksjonen avtar på
flere felt, men at energibehovet, og dermed utslip-
pene fra enkeltfelt gjennomgående endres lite selv
om produksjonen reduseres. Videre bygger frem-
skrivingene på at i overkant av 30 pst. av produk-
sjonen fra norsk sokkel i perioden 2015–2030 vil
komme fra felt med kraft fra land. Anslaget for
utslipp fra olje- og gassproduksjon i 2020 er justert
litt ned sammenliknet med det som ble lagt til

grunn i forrige fremskriving. Utslippsanslaget for
2030 er ikke endret.

Fremskrivingene bygger på at kraftintensiv
industri fremover vil ha et forbruk av elektrisk
kraft på om lag samme nivå som i 2016. Økt pro-
duktivitet bidrar til at produksjonen i kraftintensiv
industri likevel stiger noe over tid, og utslipp per
produserte enhet vil avta. Den kraftige satsingen
på klimateknologi kan gi reduserte klimagass-
utslipp og energieffektivisering i industrien frem-
over, men effekten av denne innsatsen er svært
krevende å anslå og derfor ikke tallfestet. Det er
for eksempel usikkert når, hvor sterkt og i hvilken
sektor økt innsats på forskning og teknologiutvik-
ling vil gi resultater i form av reduserte utslipp.
Også nyvinninger i andre land kan bidra til ned-
gang i norske utslipp. Utslippene fra industrien
anslås å ligge relativt stabilt fremover og om lag
på samme nivå som i den forrige utslippsfremskri-
vingen.

Alt i alt anslås utslippene i kvotepliktig sektor å
avta med 1½ mill. tonn fram mot 2030.

Anslaget for ikke-kvotepliktig utslipp er ned-
justert med 3 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2030
sammenliknet med anslag fra forrige fremskri-
ving. Det er særlig antakelsene om utviklingen i
utslippene fra transport som bidrar til at fremskri-
vingene nå er lavere. Utslippene fra veitransport
anslås å avta fra 10,3 mill. tonn i 2015 til 9,7 mill.
tonn i 2020 og videre til 8,4 mill. tonn i 2030. I for-
rige fremskriving lå utslippene fra sektoren stabilt
på rundt 10 mill. tonn gjennom fremskrivingsperi-
oden. Nedjusteringen skyldes i hovedsak at det er
lagt til grunn raskere innfasing av lav- og nullut-
slippsbiler fremover. Som i forrige fremskriving er
det antatt at kjørte km per person holder seg om
lag på dagens nivå, og at trafikkarbeidet følger
utviklingen i befolkningen. Antakelsen bygger på
at den observerte utflatingen i kjørte km per per-
son de siste 5–10 årene vil fortsette. Dersom tra-

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.

Tabell 4.3 Utslipp av klimagasser i Norge. Mill. tonn CO2-ekvivalenter

1990 2005 2015 2020 2030

Sum klimagasser ......................................... 51,7 55,1 53,9 51,8 48,3

CO2 ............................................................... 35,7 43,6 44,7 43,1 40,4

Andre klimagasser ...................................... 16,0 11,6 9,2 8,6 7,9

CH4 ........................................................... 5,8 5,5 5,2 4,9 4,5

N2O........................................................... 4,2 4,2 2,6 2,5 2,5

F-gasser .................................................... 6,0 1,9 1,4 1,2 0,9
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fikkarbeidet per person igjen skulle ta seg opp vil
det isolert sett trekke utslippene opp. Anslaget for
innblanding av biodrivstoff er økt sammenliknet
med forrige fremskriving. I fremskrivingene vide-
reføres dagens nivå på omsetningskravet. En
økning i omsetningskravet fremover i tråd med
Stortingets vedtak i forbindelse med budsjettet for
inneværende år, vil isolert sett bidra til å trekke
utslippene ned med om lag 1 mill. tonn i 2020.
Effekten er noe mindre i 2030, blant annet på
grunn av flere null- og lavutslippskjøretøy.

Teknologiutviklingen for null- og lavutslippsbi-
ler har gått raskere enn lagt til grunn i forrige
fremskriving. I tillegg har el-bilfordelene blitt for-
lenget og engangsavgiften er ytterligere lagt om.
Denne bruken av kraftige økonomiske virkemid-
ler for å legge til rette for miljøvennlige valg ved
kjøp av ny bil har bidratt til at utslipp per kjørte
kilometer for personbiler har avtatt sterkt. I frem-
skrivingene er det lag til grunn at andelen nullut-
slippsbiler øker fra dagens nivå på rundet 15 pst.
av nybilsalget til 50 pst. i 2030. Med videreføring
av dagens avgiftsfordeler vil økt elbilandel redu-
sere statens inntekter, se illustrasjon i figur 11 B.
Økning av elbilandelen til 50 pst. kan alene med-
føre et provenytap på i størrelsesorden 5 mrd. kro-
ner årlig grunnet bortfall av engangsavgift, bereg-
net med utgangspunkt i gjennomsnittlig avgift på
95 000 kroner per ny personbil. I tillegg kommer
blant annet tapte inntekter fra merverdiavgift og
øvrige særavgifter, samt veibruksavgift på driv-
stoff.

Utviklingen fremover er usikker. Den avhen-
ger særlig av om og hvor raskt det utvikles nye
biler med tilstrekkelig rekkevidde og om kostna-
dene ved slike biler utvikler seg slik at de blir mer
vanlige i husholdninger som bare har en bil. I og
med at biler har lang levetid, tar det tid før varige
endringer i registreringstallene for nullutslippsbi-
ler fullt ut kommer til syne i transportutslippene.
Skulle registreringsandelen utvikle seg slik at
nivået i 2030 endres med for eksempel 20 prosent-
enheter til henholdsvis 30 pst. eller 70 pst., vil
transportutslippene det året endes med snaut ½
mill. tonn. En kan imidlertid ikke se bort fra at
utviklingen av nybilsalget kan havne utenfor dette
intervallet. For eksempel har Bloomberg pekt på
at batteriteknologien kan bli konkurransedyktig
med fossil teknologi før 2025. Regnestykket over
omfatter bare personbiler. For en omtale av regje-
ringens mål for transportsektoren vises det til
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.

Utslippene fra innenriks sjøfart og fiske har
avtatt markert de senere årene, se omtale i 4.4.2. I
fremskrivingene er det lagt til grunn at nedgan-

gen er varig og at videre teknologiutvikling og de
forsterkede virkemidlene de senere årene vil
bidra til at utslippene vil fortsette å avta etter 2020.

Utslippene fra forbruk av fossil olje til oppvar-
ming i husholdninger og næringer har avtatt med
nesten 60 pst. siden 1990. Dersom en slik utvik-
ling fortsetter vil utslippene i 2030 være i rundt ¾
mill. tonn CO2-ekvivalenter. Forbudet mot bruk av
fyringsolje innebærer at nedgangen fremskyndes
og at husholdningene allerede i 2020 ikke vil ha
utslipp fra bruk av olje, men at det fortsatt vil være
utslipp fra bruk av gass og fra vedfyring. Også i
tjenesteytende næringer vil et forbud fremskynde
nedgangen i bruk av olje til oppvarming. Det er
beregningsteknisk lagt til grunn at det vil være
noen utslipp igjen, som følge av at forbudet trolig
åpner for visse unntak, blant annet i områder der
kraftsituasjonen tilsier det. I 2030 anslås utslip-
pene til knapt ½ mill. tonn CO2-ekvivalenter.
Utslippene fra oppvarming av bygg er nedjustert
med ¾ mill. tonn i både 2020 og 2030 sammenlik-
net med anslagene fra sist.

Utslippene fra energiforsyning kommer fra
brenning av fossilt karbon i avfall og bruk av fos-
sile energibærere i fjernvarme og annen energi-
forsyning som gasskraft eller varmekraftverket
fyrt på kull på Svalbard. I fremskrivingene anslås
utslippene fra energiforsyning å bli redusert med
vel ½ mill. tonn CO2 fra dagens nivå i 2020 og
2030. Nedgangen skyldes den varslede nedleggel-
sen av varmekraftverket på Mongstad. Utslippene
er dermed også nedjustert tilsvarene i forhold til
forrige fremskriving.

Utslippene fra avfallsdeponier er som tidligere
anslått å gå videre ned som en følge av forbudet
mot deponering av våtorganisk avfall.

4.4.2 Langtransporterte luftforurensinger

Utslippene av langtransporterte luftforurensinger,
nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2),
ammoniakk (NH3), partikler (PM2,5) og flyktige
organiske forbindelser utenom metan (NMVOC),
reguleres under Gøteborgprotokollen. Disse foru-
rensingene spres over landegrenser via atmosfæ-
ren og bidrar blant annet til forsuring, helseskade-
lige konsentrasjoner av partikler og dannelse av
bakkenært ozon.

Norge oppfylte i 2015 forpliktelsen under
Gøteborgprotokollen for gassene NOX, SO2 og
NMVOC, jf. figur 4.8. Det ble i 2012 fremforhand-
let nye utslippsforpliktelser under denne protokol-
len. Disse forpliktelsene gjelder fra 2020 og er satt
i forhold til utslippsnivået i 2005. I desember 2016
ble nye retningslinjer for beregning av utslipp fra
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konvensjonen for langtransporterte luftforuren-
singer innarbeidet i utslippsregnskapet i Norge.
Grunnlaget for beregningene er utvidet og inklu-
derer blant annet nye utslippskilder fra jordbru-
ket, noe som innebærer at utslippene av nitro-
genoksider (NOX), NMVOC og ammoniakk
(NH3)er justert opp.

Siden 1990 har utslippene av nitrogenoksider
(NOX) falt med 23 pst. Dette skyldes først og
fremst lavere utslipp fra veitrafikk, i hovedsak
som resultat av at avgasskravene er skjerpet i flere
omganger. Utslippene fra innenriks sjøfart har
avtatt betydelig siden 2007, blant annet som følge
av tiltak finansiert med støtte fra  Næringslivets
NOX-fond og en gradvis utfasing av eldre motorer
med høye utslipp. Fra 2012 har også utslippene fra
fiske avtatt. Nedgangen i utslippene fra innenriks
sjøfart og fiske henger trolig sammen med over-
gang til mindre utslippsintensive drivstoff og bruk

av ny teknologi. Det kan også skyldes at utslipp
ikke fullt ut fanges opp i statistikken, dersom driv-
stoff bunkres i andre land. Utslippene variere en
del fra år til år. Avgasskrav har bidratt til at utslip-
pene fra dieseldrevne motorredskaper har avtatt.
Utslippene fra petroleumsvirksomheten har økt
med over 80 pst. siden 1990 og tilsvarte i overkant
av 30 pst. av de samlede NOX-utslippene i 2015.

I fremskrivingene avtar utslippene av NOX til
142 000 tonn i 2020, se tabell 4.4. Utslippene ven-
tes å avta ytterligere fram mot 2030. Som følge av
effekter som trekker i hver sin retning ligger
utslippsanslagene relativt nær de som ble rappor-
tert i Nasjonalbudsjettet 2015. På den ene siden er
hele banen løftet som en følge av revideringen av
regnskapet. Samtidig har utslippene spesielt fra
fiske vist seg å bli lavere enn tidligere lagt til
grunn. At utslippene anslås å avta fremover må
ses i sammenheng med lavere utslipp fra veitra-

Figur 4.8 Utslipp av langtransporterte luftforurensinger omfattet av Gøteborgprotokollen. 1 000 tonn
1 Firkantene viser utslippsforpliktelsene i Gøteborgprotokollen.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.

0

50

100

150

200

250

1990 2000 2010 2020 2030
0

20

40

60

80

100

Langtransporterte luftforurensinger1

NH3
(høyre akse)

NOX
(venstre akse)

0

100

200

300

400

1990 2000 2010 2020 2030
0

100

200

300

400

A. Utslipp av NOX og NH3 B. Utslipp av SO2 og NMVOC 

SO2

NMVOC

Kilder: Statistisk Sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.

Tabell 4.4 Utslipp av langtransporterte luftforurensinger. 1 000 tonn

1990 2000 2005 2015 2020 2030

NOX......................................... 199,9 211,6 205,5 153,2 142,1 117,5

SO2.......................................... 52,3 27,2 24,1 16,4 15,7 15,4

NMVOC ................................. 301,7 390,9 229,8 157,0 148,7 136,6

NH3 ......................................... 23,7 25,3 26,7 26,7 25,5 26,1
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fikk som en følge av strengere avgasskrav, spesi-
elt for tyngre kjøretøy, og en kraftig økning i antall
null- og lavutslippskjøretøy. Bruk av biodrivstoff
kan føre til økte utslipp av NOX. I tillegg ventes
utslippene fra olje- og gassvirksomheten å avta
noe etter 2020. I fremskrivingene er det ikke tatt
hensyn til en eventuell ny NOX-avtale fra 2018.
Forventet effekt av inneværende avtale er innar-
beidet.

I henhold til Gøteborgprotokollen har Norge
forpliktet seg til å redusere utslippene av NOX
med 23 pst. innen 2020, sett i forhold til utslippsni-
vået i 2005. Med dagens regnskap gir det et
utslippstak for 2020 på i overkant av 156 000 tonn.
Utslippene av NOX anslås dermed å ligge godt
under forpliktelsen i 2020.

Utslippene av flyktige organiske forbindelser
utenom metan (NMVOC) var i 2015 hele 60 pst.
lavere enn i 2001, som er året da utslippene var på
sitt høyeste. Det er først og fremst lavere utslipp
fra lasting og lagring av råolje på sokkelen som har
bidratt til å redusere utslippene av NMVOC. I til-
legg har utslipp av NMVOC fra veitrafikk falt jevnt,
først og fremst som følge av avgasskravene som
ble innført for bensindrevne biler i 1989, og delvis
av overgangen fra bensin- til dieseldrevne biler.

I fremskrivingene avtar utslippene av NMVOC
til rundt 149 000 tonn i 2020 og anslås å falle ytter-
ligere fram mot 2030. Sammenliknet med frem-
skrivingene til Nasjonalbudsjettet 2015 er utslip-
pene oppjustert med 22 000 tonn i 2020. Oppjuste-
ringen henger sammen med revideringen av his-
toriske tall, samt at utslippene fra petroleumssek-
toren har vist seg å bli høyere enn tidligere lagt til
grunn. Forpliktelsen under Gøteborgprotokollen
innebærer at utslippene i 2020 må ligge under
138 000 tonn. Anslåtte utslipp ligger dermed over
forpliktelsen i 2020, men videre nedgang bringer
utslippene under forpliktelsen før 2030.

Utslippene av svoveldioksid (SO2) har avtatt
med nesten 70 pst. siden 1990. Siden 2007 har
utslippene ligget lavere enn kravet i første Gøte-
borgperiode på maksimalt 22 000 tonn. I 2015 var
utslippene 16 400 tonn. I fremskrivingene anslås
en videre forsiktig nedgang i SO2-utslippene.
Utslippene er godt under Gøteborgforpliktelsen
for 2020 på 21 700 tonn.

Utslippsregnskapet for ammoniakk (NH3) har
tidligere indikert at Norge overholdt forpliktelsen
i første Gøteborgperiode på 23 000 tonn. I 2013 ble
utslippstallene tilbake til 1990 oppjustert med 10–
20 pst. som følge av ny beregningsmetode for
utslipp fra husdyrgjødsel. I 2015 var utslippene
26 700 tonn. Utslippene anslås å ligge stabilt på
rundt 26 000 tonn fram mot 2030, mens Gøteborg-

forpliktelsen for 2020, som tar utgangspunkt i
utslippet i 2005, er 26 400 tonn. Norge ligger der-
med an til å nå forpliktelsen for 2020. Det er stor
usikkerhet hvordan bortfallet av eksportsubsi-
diene til ost vil påvirke utslippene fremover.

Ved revisjonen av Gøteborgprotokollen i 2012
påtok Norge seg å redusere utslippene av små,
helseskadelige partikler (PM2,5) med 30 pst. i
2020 sammenliknet med nivået i 2005. Med
dagens utslippsregnskap tilsvarer dette et årlig
utslippstak på om lag 27 000 tonn fra 2020. Det er
ikke utarbeidet fremskrivinger for disse utslip-
pene som ledd i de makroøkonomiske beregnin-
gene. De vil bli oppdatert til Norges årlige rappor-
tering under Gøteborgprotokollen. I 2015
utgjorde utslippene av PM2,5 28 100 tonn.

4.5 Naturmangfold

Tap av naturmangfold er en stor global miljøutfor-
dring. Naturen er grunnlag for produksjon av
mange varer og tjenester, og velfungerende øko-
systemer er viktige for velferd og livskvalitet.
Naturen renser vann og luft, produserer oksygen,
sikrer pollinering av planter og lagrer karbon. Vel-
fungerende økosystemer beskytter mot erosjon
og ras, og er viktig for overvannshåndtering og
flomdemping. De kan også bidra til karbonlagring
i myr og skog og til å redusere negative effekter
av klimaendringer. De fleste medisiner er utviklet
av planter. Når arter og økosystemer svekkes
eller forsvinner, mister vi fremtidige muligheter. Å
bevare velfungerende, naturlige økosystemer er
derfor viktig.

Tross enkelte lyspunkter i noen land og områ-
der har jordens naturmangfold blitt redusert gjen-
nom lang tid. Globalt har man aldri før i men-
neskets historie endret og påvirket naturen så
mye som de siste tiårene,8 og verden kan ikke
fortsette som i dag dersom økosystemene skal
være i stand til å dekke menneskenes fremtidige
behov9.

Tap av naturmangfold er en global utfordring,
men skiller seg fra global oppvarming ved at ska-
dene avhenger av hvor naturinngrep og andre
påvirkninger skjer. FNs konvensjon om biologisk
mangfold er den sentrale globale avtalen for vern
og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet.
Målene som i 2010 ble vedtatt under konvensjo-
nen, Aichimålene, skal landene følge opp gjennom

8 Millenium ecosystem assessment, UNEP 2005.
9 Biomangfoldkonvensjonens perioderapport Global Biodi-

versity Outlook 4 (2014).
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nasjonale handlingsplaner. I Norges handlings-
plan er de viktigste målene at økosystemene skal
ha god tilstand, at ingen arter og naturtyper skal
utryddes og at et representativt utvalg av norsk
natur skal bevares for kommende generasjoner,
se Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet –
norsk handlingsplan for naturmangfold. Stortin-
get sluttet seg til og forsterket tiltakene foreslått i
meldingen.

En midtveisvurdering av fremdriften i arbeidet
for å nå Aichimålene viser til fremgang for
enkelte, herunder for det globale målet om områ-
devern. Mange av de andre målene vil imidlertid
kreve innsats dersom man skal klare å nå dem
innen 2020. Blant disse kan nevnes mål om utfa-
sing av skadelige subsidier, tap av arter og habita-
ter, ivaretakelse og restaurering av økosystemer
samt bærekraftig forvaltning av fiskebestander. At
naturmangfoldet er under press, bekreftes også
av en analyse av den globale rødlista utarbeidet av
Verdens naturvernorganisasjon (IUCN 2016).

Presset på naturmiljøet kommer særlig fra
bruk av biologiske ressurser (blant annet ved
avskoging i tropiske områder), mer intensivt jord-
og skogbruk, spredning av fremmede arter, byg-
ging av veier, anlegg og hus, og forurensing, se
figur 4.9. Viktige underliggende drivkrefter er glo-
bal befolkningsvekst og økende forbruk per inn-
bygger kombinert med mangelfull regulering av
utnyttelsen av mange naturressurser. Uten nye til-
tak ventes utviklingen i retning av økt press på
naturmiljøet å fortsette.

Globalt er artsmangfoldet størst i verdens sko-
ger, særlig i de tropiske regnskogene. Selv om det
fortsatt er betydelig avskoging i mange områder,
har samlet avskoging i verden avtatt de siste
årene. En stabilisering av verdens skogdekke vil
imidlertid ikke nødvendigvis stanse tapet av
naturmangfold. Det skyldes at en økende andel av
verdens skoger antas å bli gjenstand for kommer-
siell hogst, og stadig mer vil bestå av plantasjer
som har betydelig mindre biologisk mangfold enn
primær skog.

Arter, naturtyper, og økosystemer vil påvirkes
ved at arter kan måtte flytte til nye habiater for å
tilpasse seg endringene. Samtidig vil andre arter
kunne bli truet av at nye arter kommer inn i deres
habitat. Forstyrrelser og inngrep bidrar til opp-
stykking av naturområder som vanskeliggjør
arters overlevelsesmuligheter. Økt CO2-innhold i
atmosfæren kan også føre til surere hav, som igjen
kan svekke levemulighetene for noen arter.

Også miljøtilstanden i verdens kyst- og havom-
råder forverres, til tross for bedring blant marine
ressurser i tempererte strøk. Skadene på miljøet
er størst i kystnære og grunne farvann nær tett
befolkede områder. Det er i disse områdene og på
kontinentalsoklene at en finner de mest produk-
tive økosystemene, de viktigste høstbare bestan-
dene og de viktigste petroleumsressursene til
havs. OECD anslår at mer enn 30 pst. av verdens
fiskebestander er overutnyttet eller utarmet, om
lag 50 pst. er fullt utnyttet og mindre enn 20 pst.
har potensial for økt utnyttelse. Over tid har redu-

Figur 4.9 Trusler for truede arter

Kilde: UNEP.
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sert naturmangfold ført til lavere årlig tjeneste-
strøm fra økosystemer.

For å redusere tapet av naturmangfold og
arter er det avgjørende å sikre bærekraftig utnyt-
telse av naturressursene, redusere og helst stanse
utslipp av giftige stoffer, minske presset på viktige
leveområder for artene og begrense menneske-
skapte klimaendringer. Dette vil ikke være mulig
uten at de fleste land innfører langt strengere
regulering av miljøskadelig aktivitet enn i dag.

OECD har anslått at den globale utbredelsen
av arter ville avta med om lag 10 pst. fram mot
2050 forutsatt en videreføring av dagens poli-
tikk.10 Organisasjonen anbefalte økt bruk av øko-
nomiske virkemidler i politikken for å redusere
tapet av naturmangfold.

Tilstanden i norske økosystemer er samlet sett
relativt god, men også i Norge er det utfordringer
knyttet til tap av naturmangfold. Vi kjenner til
44 000 arter innenfor norske områder. I Norsk
rødliste for arter 2015 er tilstanden for omtrent
halvparten av disse vurdert. Av de vurderte
artene er 79 pst. ansett som livskraftige, 6 pst.
som nær truet og 11 pst. som truede. For de
øvrige artene er mangel på data og kunnskap en
grunn til at de ikke er vurdert. Førti naturtyper
regnes i dag som truet i Norge. Den viktigste
årsaken til at norsk naturtyper er truet, er
menneskeskapte arealendringer.

I Norge forvaltes nå de økonomisk viktigste
fiskeartene på en bærekraftig måte. Nordøstark-
tisk torsk har de siste årene nådd den høyeste
bestanden siden målingene startet etter andre
verdenskrig. Også vårgytende sild anslås å ha
nådd full reproduksjonskapasitet og høstes bære-
kraftig. For andre bestander er imidlertid utviklin-
gen mindre gunstig. Nordsjøtorsk har redusert
reproduksjonsevne, og uttaket er sannsynligvis
ikke bærekraftig.

4.6 Forurensinger

4.6.1 Luftforurensinger

Luftforurensninger medfører risiko for skader på
menneskers helse og på økosystemer. På verdens-
basis er lokal luftforurensning i byer og tettsteder
et alvorlig miljøproblem, se boks 4.5. Luftforu-
rensning skiller seg fra for eksempel klimautfor-
dringen ved at byer og områder først og fremst
rammes av egne utslipp og i mindre grad av
utslipp utenfra. Derfor er lokale og nasjonale tiltak
avgjørende for å bedre lokal luftkvalitet. Tiltak for

å redusere lokal luftforurensning vil også kunne
redusere utslipp av klimagasser.

Den lokale luftkvaliteten i Norge har blitt for-
bedret de siste tiårene. Utslipp av svevestøv
(PM10) er redusert med om lag 30 pst. siden 1990,
og Norge er ifølge OECD det industrilandet der
utendørs luftforurensning bidrar til færrest døds-
fall sett i forhold til befolkningens størrelse. Det
er imidlertid fortsatt utfordringer knyttet til over-
holdelse av grenseverdier og nasjonale mål for
luftkvalitet i norske byer. Høsten 2015 ble Norge
dømt i EFTA-domstolen for brudd på luftkvalitets-
direktivet for overskridelser av grenseverdiene
for NO2, PM10 og SO2, og for brudd på plikten til å
utarbeide tiltaksutredninger i aktuelle kommu-
ner/soner.

Eksponering for lokal luftforurensning utløser
og forverrer sykdommer, først og fremst i luftvei-
ene og hjerte- og karsystemet. Helserisikoen
avhenger av konsentrasjon av forurensende stof-
fer og hvor lenge man blir utsatt for forurensnin-
gen. Barn og eldre er særlig utsatt.

Tidligere var det nasjonale målet for luftkvali-
tet knyttet til høye forurensningsnivåer over kor-
tere perioder. De mest alvorlige helseeffektene
oppstår imidlertid ved langtidseksponering. Målet
ble derfor fra 1. januar 2017 endret slik at det nå er
knyttet til årsmiddelkonsentrasjoner, og ikke
times- og døgnmiddelkonsentrasjoner. Grensever-
diene for partikler (svevestøv) ble innskjerpet fra
1. januar 2016.

Siden år 2000 har vært en nedgang i konsen-
trasjonen av partikler i norske byer. For PM10-par-
tikler skyldes dette en reduksjon i antall kjøre-
tøyer med piggdekk, bedre renhold, støvdem-
pende tiltak på veiene og redusert fart. For de
minste partiklene (PM2.5) har utslippene per kjø-
retøy gått ned, og det har vært en jevn utskifting
av gamle vedovner med mer rentbrennende
ovner. I Oslo kommer om lag 30 pst. av foruren-
sende partikler i luften fra vedfyring.

For NO2 er bildet mer blandet. Siden 2000 har
det vært små endringer i NO2-konsentrasjonen i
Oslo og Bergen. I andre større norske byer, blant
annet Trondheim, har det vært en nedgang.
Utviklingen fremover er usikker og vil blant annet
avhenge av bruken av dieselbiler i storbyene, og
om bilene også vil tilfredsstille utslippskravene i
EURO-standardene under faktisk kjøring.

I perioder av året er konsentrasjonen av sveve-
støv og nitrogendioksid (NO2) i norske byer fort-
satt høyere enn nasjonale mål og grenseverdier
fastsatt av EUs luftkvalitetsdirektiv. Veitrafikk,
veislitasje og forbrenningsprosesser i kjøretøys-
motorer, er hovedkilden til overskridelsene av10 Environmental Outlook to 2050, OECD 2012.
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grenseverdiene for lokal luftkvalitet i norske
byområder. På kort sikt kan det derfor være nød-
vendig å iverksette tiltak, og flere byer vurderer
det. På lengre sikt vil renere kjøretøy og økt sat-
sing på kollektivtrafikk, sykkel og gange bidra til å
redusere luftforurensningen lokalt.

Sur nedbør som følge av utslipp av nitrogenok-
sider (NOX), ammoniakk (NH3) og svoveldioksid
(SO2), er fortsatt et alvorlig miljøproblem i Norge,
selv om arealet med overskridelser av tålegrenser
for forsuring av ferskvann har avtatt betydelig

siden 1980. Tiltak som er gjennomført under
Gøteborgprotokollen og tidligere internasjonale
avtaler, har medført vesentlige utslippsreduksjo-
ner i Europa, og følgelig også vesentlige reduksjo-
ner i forurensningsbelastningen i Norge. Flyktige
organiske forbindelser (NMVOC), som også
reguleres under Gøteborgprotokollen, kan inne-
holde kreftfremkallende stoffer. Disse forbindel-
sene bidrar, sammen med NOX, også til at det dan-
nes bakkenært ozon, som kan føre til skader på
helse, vegetasjon og materialer. Bortsett fra

Boks 4.5 Luftforurensning – en stor utfordring i verdens byer

Figur 4.10 Velferdstap av luftforurensning

Kilde: OECD.

Luftforurensing fører til tap av leveår og redu-
sert helsetilstand. Verdens Helseorganisasjon
(WHO) har anslått at det på verdensbasis var 3,7
mill. mennesker som døde som følge av uten-
dørs luftforurensninger i 2012. OECD anslår at
verdens samlede kostnader knyttet til utendørs

luftforurensning tilsvarte om lag 5 pst. av ver-
dens BNP i 2015, se figur 4.10. For OECD-områ-
det anslås kostnadene til om lag 4 pst. av BNP1.

Med uendret politikk ventes kostnadene på
verdensbasis å øke betydelig fremover og
komme opp i om lag 7 pst. av BNP i 2030 og til
9–12 pst. i 2060. Økningen vil kunne bli særlig
sterk i utviklingsland og fremvoksende økono-
mier. I OECD-området anslås kostnaden frem-
over å holde seg på om lag samme andel av BNP
som i dag.

Økt kunnskap og større oppmerksomhet om
skadevirkningene av luftforurensning har bidratt
til at myndighetene i mange land øker omfanget
av tiltak for å redusere lokal luftforurensning. For
eksempel har myndighetene i Kina signalisert en
rekke tiltak for å bedre den dårlige luftkvaliteten i
byene.

Norge er, ifølge OECD, et av landene med
best luftkvalitet. I 2010 var det bare Australia som
hadde lavere velferdstap enn Norge, målt som
andel av BNP. Bare tre OECD-land (New Zea-
land, Island og Australia) hadde lavere nivå enn
Norge for befolkningens eksponering mot små
partikler (PM2.5) i luften i perioden 2010–2012.
Gjennomsnittlig eksponering var om lag 2½ gan-
ger så høy i OECD-området som i Norge. Ifølge
OECD er nordmenn også blant de som er mest
tilfreds med kvaliteten på luft. En norsk studie
viser sammenheng mellom luftforurensing og
plagethet ved konsentrasjon av partikler som nor-
malt forekommer i norske byer. Her indikeres at
en stor del av befolkningen rammes.2

1 The Economic Consequences of Outdoor Pollution,
OECD 2016.

2 Rapport 2013:9 Nasjonalt folkehelseinstitutt. Luftkvali-
tetskriterier – Virkninger av luftforurensning på helse.
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ammoniakk, har norske utslipp av de nevnte gas-
sene avtatt det siste tiåret. De er nå under eller
nær de nivåer Norge har forpliktet seg til ikke å
overskride i 2020.

4.6.2 Helse- og miljøfarlige kjemikalier og 
avfall

Mange kjemiske stoffer virker negativt inn på mil-
jøet og på menneskers helse. De mest skadelige
karakteriseres som miljøgifter. I Norge er utslip-
pene av de fleste slike gifter betydelig redusert
siden 1995, blant annet som følge av strenge
utslippskrav, regulering av industri og produkter,
krav til avfallsbehandling og oppryddingstiltak i
gamle forurensninger. Det gjenstår imidlertid fort-
satt utfordringer, og i 2015 ble det utarbeidet en
handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter.

Utslipp av miljøgifter og andre helse- og miljø-
farlige kjemikalier spres blant annet som langtrans-
porterte forurensing via luft, vann, næringskjeder
og i produkter som handles mellom land. Polare
områder kan være særlig sårbare for utslipp og
spredning av slike kjemikalier. Det er derfor spesi-
elt viktig med europeiske og globale reguleringer
for å stanse bruk og utslipp i hele regioner eller
over hele verden, også når det gjelder håndtering
og gjenbruk av avfall. Internasjonale avtaler sikrer
også like rammevilkår for næringslivet på tvers av
landegrenser. I tillegg til bruk av nasjonale virke-
midler er norsk kjemikaliepolitikk derfor særlig
rettet inn mot de globale konvensjonene om kjemi-
kalier og avfall, og mot det felles europeiske kjemi-
kalieregelverket, særlig REACH.

Den viktigste årsaken til at det er krevende å
stanse utslipp av miljøgifter er mangelfull kunn-
skap, blant annet om identifisering, påvisning og
dokumentasjon av stoffers skadelige egenskaper.
Det er blant annet behov for bedre innsikt i hvor-
dan ulike miljøgifter virker sammen, og utvikling
av kunnskap om miljøgifter er en nødvendig del av
norsk miljøpolitikk.

Økt forbruk gir mer avfall, og avfallsmengden
fra husholdningene har økt kraftig. Farlig avfall er
den avfallstypen som er den viktigste potensielle
kilden til utslipp og spredning av helse- og miljø-
farlige kjemikalier. Stadig bedre håndtering av
avfallet gjør at utslippene både av miljøgifter og
klimagasser fra avfallsbehandling har gått ned. I
dag samles 97 pst. av det farlige avfallet i Norge
inn og tas forsvarlig hånd om.

4.6.3 Marin forsøpling og mikroplast

Marin forsøpling, spesielt plast og mikroplast i
havet, er et raskt voksende problem som gradvis
har fått verdenssamfunnets oppmerksomhet. Den
globale tilførselen av plast til havet ble i 2010
anslått til mellom 4,8 og 12,7 mill. tonn. De mest
synlige sporene er plast i strandkanten. Det meste
av plasten er imidlertid usynlig, fordi den havner
på havbunnen eller flyter nede i vannmassene, og
fordi mye av den er små partikler. Den største
bekymringen gjelder de minste plastpartiklene
(mikro- og nanoplast) som tas opp av marine orga-
nismer, og konsekvensene dette har for øko-
systemer og sjømat.

Plast er nyttig i bruk blant annet fordi den er
så holdbar. Av samme grunn er plast et alvorlig og
langvarig miljøproblem når den havner på avveie.
Det tar for eksempel 450 år før en plastflaske er
brutt ned i sjøen, i en prosess der plasten gradvis
brytes ned til mikroplast. Marin forsøpling og
mikroplast har negativ påvirkning på marine øko-
systemer og naturmangfold. Fiskerier, turistin-
dustri, båttrafikk og annen bruk av hav og kyst
blir også rammet.

I en FN-rapport fra 2014 ble plastsøppel i havet
anslått til å gjøre skader for mer enn 13 mrd. USD
i året. Under FNs bærekraftsmål 14 om hav har
FN sluttet seg til at man innen 2025 skal forhindre
og i betydelig grad redusere marin forsøpling.

Plastavfall spres med havstrømmene, og det
meste av søplet som havner langs Norskekysten
kommer fra andre land. Norge arbeider interna-
sjonal for å redusere forsøplingen av havområ-
dene. Vi styrker også nasjonale tiltak for oppryd-
ding.

4.7 Miljøutfordringer, økonomisk 
vekst og grønn konkurransekraft

Mangelfull regulering av økonomisk virksomhet
fører til at produksjon og forbruk gir for stor slita-
sje på naturen. Det gir skadevirkninger som ram-
mer alle, men som bedrifter og husholdninger
hver for seg ikke tar tilstrekkelig hensyn til i sine
beslutninger. Klimautfordringen er et eksempel
på at sterkere virkemidler må tas i bruk i alle land
for å begrense skade på naturgrunnlaget, her-
under i form av prising av utslipp av klimagasser.
Dersom verden skal nå Parisavtalens mål om etter
hvert å stabilisere beholdningen av klimagasser i
atmosfæren, må elektrisitets- og varmeforsyning
gradvis legges om til nullutslippsløsninger. Videre
må transportmidler og anleggsmaskiner bli til-
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nærmet fossilfrie, industriens prosessutslipp brin-
ges ned mot null, jordbrukets utslipp reduseres
og opptak og lagring av klimagasser i skog og lan-
darealer økes, slik at det blir balanse mellom gjen-
værende menneskeskapte utslipp og opptak av kli-
magasser. Også andre former for overbelastning
av miljøet, økosystemer og kretsløp må reduse-
res, slik at vi opprettholder det nødvendige natur-
grunnlaget for fremtidig verdiskaping. En omstil-
ling av verdensøkonomien i retning av et slikt
grønt skifte vil endre produksjons- og forbruks-
mønstre. Omfanget av endringer vil blant annet
avhenge av hvor krevende det blir å få til en over-
gang til lav- og nullutslippsløsninger.

OECD11 har sett på kostnadene ved en slik
omstilling ved å sammenlikne konsekvensene for
verdens bruttonasjonalprodukt av ikke å gjøre
noe for å møte klimaproblemet, med konsekven-
sene ved best mulig tilpasning. I det første tilfellet,
kan kostnadene ved oppvarming ifølge OECD nå
2 pst. av globalt BNP i 2050 for deretter å femdo-
bles fram mot slutten av århundret. Med optimal
tilpasning og optimal begrensning av utslipp
anslår OECD at kostnadene ved oppvarming kan
begrenses til ¾ pst. av BNP i 2050, mot at verdens-
samfunnet påtar seg reduksjonskostnader
(«rense»-kostnader) og tilpasningskostander på til
sammen rundt 1 pst av BNP. Slik optimal tilpas-
ning gir hovedvekt på å redusere utslipp og inne-
bærer at de samlede kostnadene bare dobles frem
mot neste århundreskifte. Forskjellen mellom å
gjøre noe og ikke å gjøre noe kan dermed øke
betydelig i annen halvdel av dette hundreåret.

Også IEAs anslag for hvor høy prisen på
utslipp av klimagasser må være i en togra-
dersbane, gir grunnlag for å sette tall på den
årlige rensekostnaden forbundet med et globalt
grønt skifte. Disse beregningene går bare fram til
2040, men peker i retning av rensekostnader som
øker til rundt 2–3 pst. av verdens BNP på dette
tidspunktet. Dette tallet tar imidlertid ikke med
fordelen ved å unngå global temperaturstigning
utover to grader.

Beregninger av denne typen utelater mange
detaljer og kan underkommunisere omfanget og
mangfoldet av nødvendige omstillinger. De fanger
heller ikke opp at oppvarmingen kan føre til ikke-
reverserbare og potensielt svært alvorlige hendel-
ser i jordens klimasystem. For gjennomføringen
av tiltak er det også en utfordring at kostnadene
ved utslippsreduksjoner kommer tidlig, mens
gevinstene kommer senere. Kostnader og gevin-

ster er også ulikt fordelt på land og regioner.
Anslagene peker likevel i retning av at totalkostna-
dene ved en overgang til et lavutslippssamfunn
bør være håndterbare i et tidsperspektiv på et
halvt til trekvart århundre, under forutsetning av
at ressursene brukes slik at man får mest mulig
klimaeffekt igjen for innsatsen. Et liknende bud-
skap kan leses ut av The New Climate Economy
Report.12 Avvik fra en slik kostnadseffektiv poli-
tikk vil øke de samlede kostnadene. Et eksempel
kan være bruk av virkemidler som innskrenker
handlingsmulighetene unødig eller som fører til at
dyre tiltak gjennomføres før, eller til fortrengsel
for, billige. Et annet viktig forhold er at de anslåtte
kostnadene ved å redusere utslipp avhenger av
teknologiutviklingen, som er usikker. At både
kostnadene ved utslippsreduksjonen og skade-
virkningene av global oppvarming også varierer
mellom land kan ha betydning for de enkelte
lands vilje til å påta seg forpliktelser uten støtte
utenfra.

En verden som går i retning av lavere utslipp,
vil måtte utvikle og ta i bruk ny teknologi og nye
energikilder og vil i noen grad etterspørre andre
varer og tjenester enn i dag. Utviklingen av ny tek-
nologi vil både påvirke hvordan varer og tjenester
produseres og sammensetningen av etterspørse-
len. Dette gjelder både for teknologi som har
direkte betydning for vår evne til å takle klima- og
miljøutfordringene, og for utviklingen og bruk av
informasjonsteknologi, materialteknologi, biotek-
nologi mv. Med omfattende spesialisering og
lange verdikjeder er det ikke et én til én forhold
mellom hvordan sluttproduktene ser ut og hva
som produseres i det enkelte land. Både sammen-
setningen av etterspørselen og forskjeller i kostna-
der mellom land vil være med å bestemme hva
Norge vil selge til og kjøpe fra utlandet i fremti-
den. I konkurransen om markeder og knappe res-
surser vil noen bedrifter kunne utnytte lønn-
somme innovasjoner til å ekspandere, mens andre
kan bli nødt til å trappe ned. Endringene vil kreve
omstillinger, men også gi nye muligheter.

Rask reduksjon i globale utslipp vil kreve
utbygging av fornybar energi, som vind og sol.
Etter hvert må bruken av olje til transportformål
bringes ned, men tempoet vil blant annet avhenge
av hvor raskt kostnadene ved å bruke utslippsfri
energi reduseres. Over tid vil stigende utvin-
ningskostnader og økt konkurranse fra utslippsfri
energi trolig også gi press på lønnsomheten ved

11 The Economic Consequences of Climate Change. OECD
2015.

12 Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy
Report. The Global Commission on the Economy and Cli-
mate, 2014.
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utvinningen av fossile energibærere. Slike
utviklingstrekk kan øke omstillingene knyttet til
norsk petroleumsvirksomhet gjennom en periode
der uttømming av ressursene uansett tilsier grad-
vis nedgang i produksjonen. Også i de fleste
scenarier som er forenlige med togradersmålet,
vil det imidlertid i en periode fremover måtte
investeres betydelig i verdens petroleumsutvin-
ning for å møte etterspørselen etter olje og gass.
Noen konsekvenser for petroleumsvirksomheten
av en mer ambisiøs klimapolitikk globalt er omtalt
i kapittel 5.

Både klimaendringer og tiltak for å motvirke
slike endringer påvirker risikoen ved økonomisk
virksomhet. Mer ekstremvær kan gi utfordringer
for forsikringsvirksomhet. Omstillinger bort fra
fossile energibærere kan gi fall i verdien av reser-
ver og realkapital som også kan skape forstyrrel-
ser for banker og andre finansinstitusjoner. Vurde-
ringer av formuesverdier kan blant annet endres
som svar på ny informasjon om foretak, teknolo-
gier eller politikk. Store endringer på kort tid kan
representere en fare for global finansiell stabilitet.
I lys av dette har blant annet den britiske sentral-
banksjefen pekt på at utvikling av bedre informa-
sjon om hvordan foretak er eksponert for klimari-
siko, og hvordan de håndterer slik risiko, kan lette
et grønt skifte. På oppdrag fra G20-landene ser en
arbeidsgruppe under Financial Stability Board
(FSB) på hvordan selskaper bedre kan rapportere
om den finansielle risikoen ved klimaendringer.
En endelig rapport ventes inneværende år.

Både oljevirksomheten, finansinstitusjoner og
resten av norsk næringsliv er del av den interna-
sjonale markedsøkonomien. For å overleve må
næringslivet kunne dekke lønn, kapitalkostnader
og andre kostnader, inklusive klima- og miljøkost-
nader, gitt de prisene de oppnår for sine varer og
tjenester. Grønn konkurransekraft kan forstås
som næringslivets evne til å konkurrere globalt i
en tid hvor sterkere virkemidler tas i bruk i klima-
og miljøpolitikken. For de enkelte bedriftene
handler dette om lønnsomhet. Uten grunnleg-
gende konkurranseevne i bunn blir det heller
ingen grønn konkurransekraft.

Priser og andre rammebetingelser endrer seg
over tid. Den enkelte bedrifts lønnsomhet avhen-
ger dermed av evnen til å skape og tilpasse seg
nye produkter, råvarer, markeder, arbeidsmåter
og organisasjonsformer. Slike omstillinger er et
viktig trekk ved konkurransen i markedsøkono-
mier og bidrar til at ressurser over tid settes inn
der de kaster mest av seg. Vår levestandard
avhenger av at vi også greier å holde produktivi-
tetsveksten oppe gjennom omstillinger, slik at

nødvendig lønnsomhet i næringslivet kan oppnås
med et stigende realinntektsnivå for lønnsta-
kerne.

Mens bedrifters konkurransekraft kan måles
ved lønnsomheten, er det ikke noen tilsvarende
bunnlinje for land. Det er landenes bedrifter, ikke
landene selv, som konkurrerer i nasjonale og
internasjonale markeder. For Norge og andre land
er det å delta i det internasjonale varebyttet en vei
til høyere levestandard. Eksport gir mulighet til å
importere flere eller bedre varer og tjenester enn
det vi kan skaffe oss ved å bruke tilsvarende res-
surser til hjemmeproduksjon. Et lands konkurran-
sekraft blir dermed gjerne definert som evnen til
effektiv bruk av ressurser, gitt rimelig balanse i
utenriksøkonomien over tid og akseptabel inn-
tektsfordeling. Grønn konkurransekraft inne-
bærer at landet i tillegg når sine miljø- og klimapo-
litiske mål.

Over tid er utviklingen i effektivitet avgjørende
for avlønning og inntektsnivå. Effektiv bruk av
ressurser betyr både at de brukes fullt ut, og at
avlønningen av dem blir høyest mulig. For natur-
og miljøressurser betyr det at utnyttelsen må skje
innen de rammene naturgrunnlaget setter. En pris
på utslipp og annen miljøskadelig virksomhet gir
bedrifter og husholdninger insentiver til dette,
samtidig som det blir mer lønnsomt å utvikle og ta
i bruk ny og mer miljøvennlig teknologi. For at
slik teknologi skal utvikles i riktig omfang, kan det
også kreves særskilt støtte, slik blant annet Grønn
skattekommisjon har pekt på. God makroøkono-
misk styring og stabile rammevilkår for nærings-
liv og enkeltpersoner gir også insentiver til inno-
vasjon, teknologiutvikling og kompetansebyg-
ging. Et enkelt skattesystem med brede grunnlag
og tilsvarende lave satser gjør det mer lønnsomt å
arbeide og investere i ny teknologi og arbeidsplas-
ser.

Erfaring tilsier at høy produktivitetsvekst og
full sysselsetting også understøttes av konkurran-
sebaserte markeder og åpenhet mot andre økono-
mier. Internasjonal handel med varer og tjenester
gir grunnlag for teknologioverføring og for at land
kan utnytte sine relative fortrinn. Handel er der-
med en viktig drivkraft for vekst i inntekter og
levestandard, men gir også opphav til omstillinger.
Universelt utformede velferdsordninger kan lette
slike omstillinger fordi de både bidrar til omforde-
ling og til å spre risiko. Samtidig må utdannings-
systemet gi arbeidsstyrken den nødvendige kom-
petanse. Politikk for høy produktivitet og omstil-
ling er nærmere drøftet i kapittel 6, mens forhold
som fremmer god utnyttelse av vår arbeidskraft
diskuteres i kapittel 8.
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Grønn konkurransekraft krever lønnsomme
investeringer i grønne løsninger, dvs. løsninger
som også har livets rett ved en strengere klima-
og miljøpolitikk. Samtidig trenger vi nyskapende
løsninger og økt aktivitet i virksomheter og sekto-
rer med lav eller ingen klimaeffekt, bl.a. fordi vi
står overfor en stor omstilling som krever mange
nye arbeidsplasser. Grønn konkurransekraft kre-
ver også smarte løsninger, fordi kunnskapsba-
serte arbeidsplasser er nødvendig for å bære vårt
velferdsnivå.

4.8 Regjeringens strategi

Regjeringen har et langsiktig mål om at Norge
skal bli et lavutslippssamfunn med effektiv res-
sursbruk og et konkurransedyktig næringsliv.
Som ledd i Paris-avtalen har Norge meldt inn at vi
vil påta oss en betinget forpliktelse om å redusere
utslippene av klimagasser med minst 40 pst. i 2030
sammenliknet med nivået i 1990. Det er i tråd med
anslagene fra FNs klimapanel for hva som kreves
for å nå et togradersmål. Klima- og miljøpolitikken
skal bidra at Norge når disse og andre miljømål.
For å skape minst mulig konflikt mellom klima- og
miljømålene og andre samfunnsmål, kreves det

god koordinering i bruken av virkemidler. Det
innebærer:
– Et lavutslippssamfunn, ikke et lavinntektssam-

funn. Virkemidlene bør innrettes slik at miljø-
målene oppnås med størst mulig sikkerhet og
til lavest mulige kostnader for samfunnet. Vi
må utnytte mulighetene som ligger i det
grønne skiftet. Regjeringen vil legge fram en
overordnet strategi for grønn konkurranse-
kraft.

– Forurenser skal betale. Virkemidler bør velges
ut fra kriteriet om at den som forurenser eller
skader miljøet skal betale for skaden som for-
voldes.

– Effektive virkemidler. Miljøavgifter, omsettelige
kvoter, direkte reguleringer, avtaler, informa-
sjon og subsidier må kombineres mest mulig
effektivt.

– Støtte til teknologiutvikling. Å utvikle og ta i
bruk miljøteknologi og klima- og miljøvennlige
energiteknologier er viktig for å møte klima- og
miljøutfordringene, og kan også gi norsk
næringsliv nye markedsmuligheter.

– Globale effekter avgjørende. Virkemidlene i
klimapolitikken må bidra til at globale utslipp
går ned.
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5  Petroleumsvirksomheten og norsk økonomi

5.1 Innledning

Det norske oljeeventyret startet for alvor med fun-
net av Ekofisk-feltet lille julaften 1969. Ekofisk
skulle vise seg å være et av de største oljefeltene
som noen gang er funnet til havs. Siden har
eksporten av norsk olje og gass bidratt til en inn-
tektsutvikling få land har opplevd. Petrole-
umsvirksomheten gir høyere avkastning enn
annen virksomhet fordi den er basert på en ikke-
fornybar ressurs. Det siste tiåret er den ekstra
avkastningen på kapital i sektoren, grunnrenten,
anslått til nesten 15 pst. av landets disponible
innekt. I gjennomsnitt svarer det til nesten 70 000
kroner per innbygger per år.

Norge har forvaltet inntektene fra olje- og
gassressursene godt. I mange land har høye inn-
tekter fra naturressurser ofte ikke ført til varig økt
velstand. Norge har kanalisert store deler av inn-
tektene fra petroleumsvirksomheten inn til felles-
skapet. Det har gitt oss muligheter til å investere i
blant annet kunnskap og infrastruktur, offentlige
velferdsordninger er bygd ut og inntektsveksten i
husholdningene har vært høy. Samtidig er store
deler av inntektene spart. Ved å veksle inn store,
men midlertidige inntekter fra petroleumsutvin-
ningen i en permanent fondsavkastning, skilles
bruken av oljepenger fra opptjeningen. Slik kom-
mer oljeformuen også fremtidige generasjoner til
gode, samtidig som det gir en handlefrihet i
finanspolitikken i nedgangstider som få andre
land har. Gode institusjoner og høy grad av tillit
mellom ulike grupper i samfunnet bærer mye av
æren for den vellykkede håndteringen av oljeinn-
tektene.

Fram til midten av 2020-tallet er det ventet at
produksjonen på norsk sokkel skal holde seg
nokså stabil, før den gradvis går ned. Det inne-
bærer at petroleumsvirksomheten vil være en vik-
tig næring i Norge også fremover. Nær halvparten
av de kjente forekomstene av olje og gass på
norsk sokkel ligger fortsatt under havbunnen, og
det er gjort store nye funn i løpet av de siste
årene.

Likevel står vi overfor utfordringer. Over tid
har flere næringer på fastlandet vridd sin produk-

sjon mot petroleumsvirksomhet. Høy etterspørsel
fra petroleumsnæringen har bidratt til å trekke
opp lønnsomhet og lønninger ellers i økonomien
og dermed gjort norske varer dyrere sammenlik-
net med utenlandske varer. En viss nedbygging av
andre eksportnæringer har vært riktig ettersom
inntektene fra eksport av olje og gass innebærer
mindre behov for annen eksport. Samtidig gjør
det oss mer sårbare for utviklingen i en enkelt
næring. Denne sårbarheten ble tydelig da oljepri-
sen falt kraftig sommeren 2014. På halvannet år
ble prisen mer enn halvert. Fallet i prisene på olje
og gass gjør oss til et mindre rikt land. Norges
samlede eksportinntekter falt med nesten 14 pst.,
eller 170 mrd. kroner fra 2014 til 2016, og statens
inntekter fra petroleumssektoren ble mer enn
halvert. I samme periode falt petroleumsinveste-
ringene med i overkant av 55 mrd. kroner og
bidro til å trekke den samlede etterspørselen fra
sokkelen ned.

Selv om petroleumsnæringen vil være viktig i
flere tiår fremover, vil ikke sektoren på samme
måte som før bidra til vekst i andre deler av norsk
økonomi. Fremover ventes etterspørselen fra
petroleumssektoren å stige litt og ligge nokså sta-
bilt gjennom 2020-tallet, før den gradvis synker.
Omtrent samtidig stopper veksten i realavkastnin-
gen av fondet, og dermed i finansieringsbidraget
til offentlige budsjetter, etter en kraftig økning de
siste årene. Økt offentlig etterspørsel kan derfor
ikke varig kompensere for reduserte impulser fra
petroleumsvirksomheten.

En av hovedutfordringene fremover vil derfor
være å omstille oss til en ny situasjon der vi likner
mer på vestlige økonomier uten olje- og gassres-
surser. Veksten må komme i næringer uten
grunnrente. Det betyr både at skatteinntektene vil
være lavere og at bedriftene ikke kan forvente like
høy avkastning på kapitalen som i petroleumsvirk-
somheten.

Aktiviteten på norsk sokkel vil også bli påvir-
ket av den globale klimapolitikken. Oppfyllelse av
Paris-avtalen trekker i retning av lavere etterspør-
sel etter fossil energi og dermed lavere verdi av
oljen og gassen på norsk sokkel. Økt konkurranse
fra fornybare energikilder vil også påvirke energi-
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markedet fremover. Samtidig er utvinning av
petroleum på norsk sokkel allerede underlagt kvo-
teplikt og en høyere CO2-avgift enn i mange andre
land. Det kan støtte opp under teknologiutvikling
knyttet til lavutslippsløsninger, herunder karbon-
fangst og -lagring, og kan gi norsk petroleumssek-
tor et fortrinn om prisene på utslipp stiger. Gass
blir en stadig viktigere del av Norges petroleums-
produksjon og har mindre utslipp per energienhet
ved bruk enn både olje og kull.

Dette kapitlet omhandler petroleumsvirksom-
hetens betydning for norsk økonomi og hvilke
utfordringer sektorens særtrekk innebærer for
den økonomiske politikken.

5.2 Petroleumsvirksomhetens 
betydning for norsk økonomi

Økt aktivitet i petroleumsnæringen har gjennom
flere tiår bidratt vesentlig til velstandsøkningen i
norsk økonomi. Da den første oljen ble produsert
i 1971, var inntektsnivået i Norge lavt sammenlik-
net med andre industriland, se figur 5.1A. De siste
45 årene har vi gradvis hentet inn dette forspran-
get, og målt ved kjøpekraftsjustert BNP per inn-
bygger er Norge i dag et av verdens rikeste land.
Mens BNP per innbygger i 1971 var nesten 40 pst.
lavere i Norge enn i USA, var nivået i 2015 10 pst.
høyere, selv etter det kraftige oljeprisfallet.

Petroleumsvirksomheten gir høyere avkast-
ning enn annen virksomhet fordi den er basert på

en ikke-fornybar ressurs. I perioden 1970 til 2016
har bruttoproduktet per sysselsatt i gjennomsnitt
vært rundt 14 ganger høyere i petroleumsnærin-
gen enn i fastlandsbaserte næringer, se figur 5.2A.

Mens utenriks sjøfart var Norges største
eksportnæring i 1971, har petroleumsnæringen i
løpet av de siste 45 årene tatt over denne rollen. I
2012 kom mer enn halvparten av Norges
eksportinntekter fra eksport av råolje og natur-
gass. Sammen med leverandørindustrien, som
etter hvert har fått en betydelig omsetning i utlan-
det, var andelen enda større. Andelen oljerelaterte
eksportinntekter har siden falt som følge av det
kraftige oljeprisfallet, men i 2016 kom fortsatt om
lag 35 pst. av Norges samlede eksportinntekter
fra råolje og naturgass, se figur 5.2B. Økt eksport-
volum har bidratt til å dempe fallet i eksportver-
dien som følge av det kraftige fallet i oljeprisen.
Utvinning av råolje og naturgass er også viktig for
statens inntekter. I 2012 kom mer enn 30 pst. av
statens inntekter fra petroleumsvirksomheten,
men andelen var mer enn halvert i 2016.

Høy og stadig stigende oljepris bidro i en tiår-
speriode etter årtusenskiftet til at prisene på
norsk eksport steg klart mer enn prisene på norsk
import. Norge opplevde i denne perioden de stør-
ste bytteforholdsgevinstene siden perioden før og
under første verdenskrig, se figur 5.2C. Den gan-
gen var det særlig skipsfarten som opplevde kraf-
tige prisøkninger. Oljeprisfallet siden 2014 har
bidratt til at bytteforholdet er kommet markert

Figur 5.1 BNP per innbygger. Kjøpekraftskorrigert. USA=100

Kilder: OECD og Finansdepartementet.

A. BNP per innbygger. 
Kjøpekraftskorrigert. USA=100. 1971

BNP per innbygger. Kjøpekraftskorrigert

B. BNP per innbygger. 
Kjøpekraftskorrigert. USA=100. 2015

0 20 40 60 80 100 120 140

Hellas

Norge

Italia

Storbritannia

Frankrike

New Zealand

Tyskland

Danmark

Australia

Canada

Sverige

USA

Sveits

0 20 40 60 80 100 120 140

Hellas

Italia

New Zealand

Frankrike

Storbritannia

Canada

Australia

Danmark

Sverige

Tyskland

USA

Sveits

Norge I 

I 

5519



98 Meld. St. 29 2016–2017
Perspektivmeldingen 2017

Figur 5.2 Petroleumsvirksomhetens betydning for norsk økonomi
1 Forholdet mellom eksportpriser og importpriser.
2 Tallene fra 1997 til 2015 er fra Conference Board. Nivået i 2016 er framskrevet ved å benytte Nasjonalregnskapet for Norge og

arbeidskraftkostnadsindekser fra Eurostat for handelspartnerne.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norges Bank, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og Finansdepartementet.

C. Bytteforhold.1 Indeks. 1990=100 D. Petroleumsrelatert sysselsetting.2 Indeks.    
2013=100 
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ned. Det betyr at vi kan kjøpe mindre import for
varene og tjenestene vi eksporterer.

Selv om kun rundt 1 pst. av total sysselsetting
arbeider i petroleumsnæringen, er petroleumsre-
latert sysselsetting langt høyere.1 En rapport fra
Statistisk sentralbyrå2 (SSB) anslår at om lag 9
pst. av samlet sysselsetting, eller i overkant av
230 000 personer, kunne knyttes til petroleum-
snæringen i 2013. Som følge av lavere etterspørsel
fra petroleumsnæringen og fallet i oljeprisen gikk
denne andelen ned til 7,5 pst. i 2015. Oppdaterte
beregninger fra SSB3 viser at andelen falt videre
til 6,7 pst. av samlet sysselsetting i 2016. Internati-
onal Research Institute of Stavanger (IRIS) viser
at omfanget varierer betydelig mellom fylkene.
Mens om lag 40 pst. av sysselsatte i Rogaland i
2014 var tilknyttet petroleumsvirksomheten,
enten direkte eller indirekte, var den tilsvarende
andelen for Oppland 1 pst., se figur 5.3.4

Selv om sysselsettingen i norsk økonomi er
ventet å stige fremover, er petroleumsrelatert sys-
selsetting ventet å avta. Figur 5.2D viser beregnet
utvikling i petroleumsrelatert sysselsetting.5

Under forutsetning om at petroleumsproduksjon-
og investeringer utvikler seg som lagt til grunn i
denne meldingen, kan petroleumsrelatert syssel-
setting anslagsvis kunne bli nesten halvert i perio-
den fram mot 2040.

En konkurransedyktig norsk leverandørindus-
tri har vokst fram. I 1975 ble bare 10 pst. av etter-
spørselen etter varer og tjenester fra petroleum-
snæringen dekket av norske leveranser. Etter
hvert som den norske leverandørindustrien
utviklet mer kompetanse og kapasitet, økte nor-
ske bedrifter sin andel av leveransene til norsk
petroleumsvirksomhet. I 2013 ble mer enn 60 pst.

av etterspørselen etter varer og tjenester fra petro-
leumsnæringen dekket av norske leveranser, se
Hungnes m. fl. (2016). Norske oljeserviceselska-
per6 leverer i økende grad også til petroleumsvirk-
somhet i utlandet. Mens internasjonal omsetning
utgjorde om lag 20 pst. av samlet omsetning i olje-
serviceselskapene i 1996, var denne andelen økt
til 40 pst. i 2015.7 Samlede eksportinntekter for
oljeserviceselskapene i 2015 var om lag 190 mrd.
kroner. I tillegg har andre næringer nytt godt av

1 Hvilke sektorer som inkluderes i gruppen petroleumsrela-
tert virksomhet varierer mellom ulike publikasjoner og
institusjoner. Statistisk sentralbyrå (SSB) og International
Research Institute of Stavanger (IRIS) definerer petrole-
umsrelatert virksomhet på hver sin måte.

2 Hungnes, H., D. Kolsrud, J. Nitter-Hauge, J. B. Prestmo, B.
Strøm: Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk øko-
nomi. SSB-rapport nr. 2016/17.

3 Økonomiske analyser 1/2017, Statistisk sentralbyrå.
4 IRIS (2015) Industribyggerne 2015, Rapport 2015/031.
5 Utgangspunktet for fremskrivingene er nivået på petrole-

umsrelatert sysselsetting, slik SSB beregnet dette i Rap-
port nr. 2016/17 og som SSB januar 2017 oppdaterte med
sysselsettingstall for 2016. Fremskrivingene er basert på
kryssløpstabeller fra nasjonalregnskapet slik disse er
beskrevet i den makroøkonomiske modellen MODAG, en
metodikk som tilsvarer det SSB har benyttet for å beregne
petroleumsrelatert sysselsetting frem til 2016. I fremskri-
vingene er det lagt til grunn at produktivitetsutviklingen i
petroleumsrettede næringer utvikler seg på linje med pro-
duktivitetsutviklingen i økonomien for øvrig.

6 Et oljeserviceselskap defineres som et selskap som leverer
olje- og gassrelaterte produkter eller tjenester til opp-
strøms olje- og gassindustri. Selskapet kan enten levere
direkte til olje- og gasselskapene eller til andre oljeservice-
selskap. Andre leverandører som ikke leverer olje- og gass-
relaterte produkter og tjenester, inngår ikke blant oljeser-
viceselskapene. Det gjelder blant annet leverandører av
hotell, kontortjenester, reiser (offshore helikoptertrans-
port er inkludert), teletjenester, eiendom, arrangementer
veitransport, drivstoff, strøm og andre råvarer.

7 https://www.regjeringen.no/contentassets/
f250e428ad8d46ba90b31352fa7bfebf/20161024-rystad-
energy_internasjonal-omsetning-fra-norske-
oljeserviceselskaper_offentlig-rapport-2016.pdf

Figur 5.3 Andel sysselsatte relatert til 
petroleumsvirksomhet i 2014. Mørkere farge 
indikerer større andel

Kilde: IRIS.
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teknologien som er blitt utviklet i petroleumssek-
toren, se boks 5.1.

De fleste næringene i Norge påvirkes av etter-
spørselen fra petroleumssektoren. Noen foretak
leverer varer og tjenester direkte til næringen,
mens andre leverer produktinnsats til leverandø-
rer. I industrien er det særlig verfts- og verksteds-
næringen som leverer en stor andel av sin produk-
sjon til petroleumssektoren. Det er forholdsvis
små leveranser fra de øvrige industrinæringene.
Også mange tjenesteytende næringer har over tid
økt sine leveranser til petroleumssektoren. Det
gjelder blant annet bedrifter som driver med
utleie av personell til bygging og vedlikehold av
plattformer, samferdsel, samt forskning og utvik-
ling.

Tjenestenæringenes leveranser til petroleum-
snæringen er større enn de samlede leveransene
fra industrinæringene, se figur 5.2E. Industrien
står riktignok for en større del av de direkte leve-

ransene, men henter mer av sin produktinnsats
fra andre næringer. Bjørnland og Thorsrud (2016)
finner at endringer i oljeprisen forklarer en stor
del av variasjonen i produksjon, sysselsetting og
investeringer ikke bare i petroleumssektoren,
men også i andre næringer som bygg og anlegg
og flere tjenesteytende næringer.

Mens petroleumsvirksomheten gjennomgå-
ende har bidratt til å forsterke konjunktursving-
ningene i norsk fastlandsøkonomi, bidro den
sterkt til at norsk økonomi klarte seg nokså godt
under det internasjonale tilbakeslaget i kjølvannet
av finanskrisen i 2008. Mens andre industriland
slet med sviktende etterspørsel og lave priser på
sine eksportprodukter, tok oljeprisen seg for-
holdsvis raskt opp igjen etter det kraftige fallet
gjennom andre halvdel av 2008. Etter å ha gått
ned fra 2009–2010, økte investeringene på norsk
sokkel med over 50 pst. i perioden fra 2010 til
2013. Det nøt oljeserviceselskaper og deler av
industrien og tjenestesektoren godt av. Lavere
etterspørsel fra norsk sokkel har siden slutten av
2013 trukket veksten i fastlandsøkonomien mar-
kert ned. Både kostnadseffektivisering og olje-
prisfallet har bidratt til det. Særlig bedrifter og
regioner med store leveranser til petroleumsvirk-
somheten har merket nedgangen. Arbeidsledig-
heten har steget betydelig på Sør- og Vestlandet.

Betydningen av et oljeprisfall for norsk øko-
nomi vil avhenge av om oljeprisfallet er etterspør-
sels- eller tilbudssidedrevet. Hvis lavere økono-
misk vekst internasjonalt fører til lavere oljepris,
vil norsk økonomi møte lavere etterspørsel fra
våre handelspartnere, samtidig som etterspørse-
len fra petroleumsvirksomheten faller. Hvis deri-
mot prisnedgangen skyldes forhold på tilbudssi-
den, reduseres kostnadene i land som ikke selv
produserer olje. Dermed løftes den internasjonale
etterspørselen etter andre norske eksportproduk-
ter. Bergholt og Larsen (2016) finner at utslagene
i aktiviteten i fastlandsøkonomien er 12–15 gan-
ger sterkere når endringer i oljeprisen skyldes for-
hold på etterspørselssiden enn når de skyldes for-
hold på tilbudssiden. At nedgangen i norsk øko-
nomi etter oljeprisfallet i 2014 ikke er blitt krafti-
gere, må ses i sammenheng med at forhold på til-
budssiden har bidratt betydelig til oljeprisfallet.
Også rammeverket for den økonomiske poltikken
har bidratt til at nedgangen i norsk økonomi ikke
er blitt kraftigere, se avsnitt 5.3 for en nærmere
beskrivelse.

Fallet i oljeprisen siden sommeren 2014 har
gått sammen med en svakere krone som sammen
med lavere lønnsvekst har bidratt til at kostnads-
nivået i Norge de siste årene er kommet ned. Det

Boks 5.1 Teknologioverføring fra 
petroleumsindustrien til annen industri

Teknologi fra oljebransjen er tatt i bruk i
annen virksomhet som for eksempel innen
helse og medisin, transport, miljø og fornybar
energi. Et eksempel er prosjektet Norwegian
pumps and pipes1, som er et samarbeid mel-
lom flere aktører med Stavanger Sykehus i
spissen, der kunnskap og teknologi fra olje-
sektoren anvendes for ulike formål i helsesek-
toren. Et annet eksempel er Imatis1 som i dag
utnytter kompetansen og teknologien de har
opparbeidet seg gjennom leveranser til olje og
gassvirksomheten til å levere tjenester til hel-
sesektoren.

Også innenfor oppdrettsnæringen er det
flere eksempler på overføring av teknologi fra
oljerelaterte og maritime industribedrifter. Ett
eksempel, omtalt i Dagens Næringsliv 14.
februar 2017, er VARD-gruppen som sikret
seg en kontrakt på 1 mrd. kroner for ombyg-
ging av et krill-fartøy som skal benyttes til
fiske i Antarktis. Et annet eksempel er Kleven
Myklebust Verft, som har fått kontrakt om
bygging av et fartøy for slakting og transport
fra oppdrettsanlegg til prosesseringsanlegg.2

1 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/10/
hva-kan-helse-lare-av-olje--og-gass/.

2 http://www.kleven.no/nyhende/kleven-skal-bygge-
slakte.
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har styrket konkurranseevnen til norsk nærings-
liv og gjort det enklere for norske bedrifter, både
tradisjonelle industribedrifter og leverandørindus-
trien, å vri seg mot etterspørsel fra utlandet. Innen
reiseliv har antall hotellovernattinger økt markert
og eksportører av norsk sjømat har opplevd sterk
vekst i sine inntekter.

Kostnadsnivået i Norge er fortsatt høyt. I 2016
var timelønnskostnadene i industrien i Norge 32
pst. høyere enn hos gjennomsnittet av våre han-
delspartnere i EU, se figur 5.2F. Norsk næringsliv
kan bære dette kostnadsnivået fordi det er pro-
duktivt og får godt betalt for produktene som
eksporteres. Norske leverandørbedrifter som sta-
dig vinner kontrakter i konkurransen med uten-
landske aktører er gode eksempler på det, se boks

5.2. De har bygget opp en kompetanse som er
sterkt etterspurt internasjonalt. Dersom vi taper
forspranget i produktivitet eller eksportprisene
skulle falle mer, kan kostnadsnivået bli tungt å
bære.

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå3 viser at
det i perioden 2013–2016 var en reduksjon på
drøyt 45 000 arbeidsplasser knyttet til petrole-
umsvirksomheten. Til tross for bortfallet økte den
samlede sysselsettingen. Noe av den økte syssel-
settingen kom i offentlig sektor, men flertallet av
de nye jobbene kom i privat sektor som ikke er
knyttet til petroleumssektoren. Det illustrerer en
betydelig omstillingsevne i norsk næringsliv.

I årene som kommer vil norsk økonomi i enda
større grad enn før trenge flere ben å stå på. Selv
om petroleumsnæringen vil være viktig for norsk
økonomi i tiår fremover, vil etterspørselen fra
næringen ikke lenger bidra til å trekke opp aktivi-
teten i fastlandsøkonomien, se figur 5.4. Vår frem-
ste utfordring vil være å legge til rette for vekst og
sysselsetting i konkurranseutsatt sektor. Selv om
Statens pensjonsfond utland gir en varig valutainn-
tekt så lenge vi ikke bruker mer enn realavkast-
ningen av fondet, er det først og fremst eksporten
som må finansiere varer og tjenester vi importe-
rer. Da må vi ha lønnsomme næringer som bidrar
til sysselsetting og balanse i utenriksøkonomien.

Skal vi lykkes med omstillingene og få til lang-
siktig vekst, må vi prioritere tiltak som kan øke
vekstevnen i økonomien og styrke det private
næringslivet. Det har denne regjeringen gjort ved
å satse på investeringer i samferdsel, innovasjon,

Boks 5.2 Norske leverandørbedrifter er 
tildelt store kontrakter på norsk sokkel

Norske leverandørbedrifter har vunnet en stor
andel av utbyggingsprosjektene på norsk sok-
kel de siste par årene. Det må blant annet ses i
sammenheng med at den kostnadsmessige
konkurranseevnen til norske leverandørbe-
drifter har bedret seg.

I første del av Johan Sverdrup-utbyggin-
gen, som har et investeringsanslag på 100
mrd. kroner, har så langt over 70 pst. av kon-
traktene tilfalt norsk leverandørindustri, ifølge
Statoil. Blant annet skal Aker Solutions klar-
gjøre Mongstad-anlegget for å ta imot olje fra
feltet, og Kværner bidrar i byggingen av platt-
formdekk og plattformunderstell. Større grad
av automatisering og bedre produksjonsan-
legg er blant forbedringene som har gjort det
mer lønnsomt for Kværner å utføre arbeidet i
Norge.1

Av andre prosjekter på norsk sokkel de
senere årene har Aibel blitt tildelt kontrakten
for bygging av gassmodulen på Heidrun i for-
bindelse med Dvalin-utbyggingen2 i Norske-
havet, og Aker Solutions skal levere produk-
sjonssystemet som skal stå på havbunnen.
Operatøren på feltet, DEA Norge, forventer at
om lag 70 pst. av investeringene vil gå til sel-
skaper i Norge.

1 http://offshore.no/sak/271193_kvaerner-flytter-hjem-
stor-sverdrup-jobb.

2 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norske-
leverandorer-vinner-betydelige-dvalin-kontrakter/
id2513557/ Figur 5.4 Etterspørsel fra petroleumssektoren. 

Prosent av BNP Fastlands-Norge

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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forskning og utdanning og ved å iverksette en
rekke store reformer for økt produktivitet og
effektivitet i privat og offentlig sektor, herunder
skattereformen. Hovedelementene i skatterefor-
men er lavere selskapsskattesats og brede lettel-
ser i personbeskatningen. Det vil fremme økono-
misk vekst, lette omstilling og legge til rette for
nye arbeidsplasser. Vi må ha vekst i fastlandsøko-
nomien for å trygge arbeidsplassene og finansiere
velferdsordningene i årene som kommer. Bereg-
ninger viser at verdien av vår felles arbeidsinnsats
er av klart større betydning for fremtidig velferd
enn petroleumsressursene, se avsnitt 5.4.

5.2.1 Utviklingen i prisene på olje og gass

Befolkningsvekst og økt levestandard over store
deler av verden trekker i retning av økt etterspør-
sel etter energi til transport, oppvarming og andre
formål de kommende tiårene. Samtidig må utslip-
pene av klimagasser bringes ned. Omfattende til-
tak for å redusere utslipp av klimagasser vil
dempe økningen i energiforbruket. Hvor mye
avhenger av hvordan dette skjer og hvilke tekno-
logiske løsninger som vinner fram. Økt satsing på
energieffektive løsninger og elektrifisering av
transport, vil medføre at man for samme energi-
mengde kan produsere og transportere mer. I til-
legg vil en større andel av etterspørselen etter
energi kunne dekkes av fornybar energi. Det vil
innebære store endringer i det globale energisys-
temet, se kapittel 4.

Fossile energikilder (olje, kull og gass) dekker
i dag om lag 80 pst. av verdens energiforbruk. Inn-
rettingen av den internasjonale klimapolitikken vil
legge viktige rammer for utviklingen i energimar-
kedene fremover. Det internasjonale energibyrået
(IEA)8 anslår i sitt hovedscenario9 at olje i 2040
fortsatt vil være den største energikilden globalt,
og at gass vil erstatte kull som den nest største
energikilden. Gassetterspørselen vokser raskere
enn oljeetterspørselen i perioden. Det gjelder
også i det scenariet IEA ser for seg som forenlig
med togradersmålet, men med lavere nivå for olje
og gass. Samtidig vil andelen energi fra fossile kil-
der gå mer ned i dette scenariet.

Det er stor usikkerhet knyttet til hvor fort for-
nybare energikilder vil utvikle seg og hvor mye av
energietterspørselen de vil dekke fremover. For-
bruket av olje og gass er mindre følsomt for inn-

rettingen av verdens klimapolitikk enn kull. Til
tross for rask teknologiutvikling er det foreløpig
vanskelig og kostbart å erstatte olje i transport-
sektoren og innenfor petrokjemi. Forbruk av gass
fører med seg bare om lag halvparten så store
utslipp per energienhet som kull. Av ikke-fossile
energikilder er bioenergi den klart største kilden,
etterfulgt av vannkraft og kjernekraft. Vind- og
solkraft dekker i dag drøyt 1 pst. av verdens ener-
giforbruk og i underkant av 4 pst. av verdens elek-
trisitetsproduksjon.

Forbedret teknologi og fallende kostnader ved
produksjon har de siste årene bidratt til å styrke
fornybare energikilders konkurranseevne sam-
menliknet med blant annet olje og gass. Fremover
forventes kostnadene å avta videre. Samtidig vil
økt bruk av fornybar energi kreve investeringer i
blant annet infrastruktur og teknologiske
endringer på ulike bruksområder. Det tar tid å
endre energisystemene, samtidig som endringene
kan gå raskt hvis lønnsomhet tilsier det. Det er
stor usikkerhet knyttet til hvor raskt produksjo-
nen av fornybar energi vil øke og hvor mye av
energietterspørselen den vil kunne dekke frem-
over. Mens Bloomberg New Energy Finance
anslår at nesten 70 pst. av samlede globale energi-
investeringer vil gå til fornybar energi fram mot
2040, er IEAs anslag på 20 pst. Innenfor kraftpro-
duksjon står fornybar allerede for en stor andel av
investeringene. IEA anslår i sitt hovedscenario at
fornybar vil stå for nesten 60 pst. av ny kraftkapa-
sitet fram til 2040.

5.2.1.1 Oljemarkedet

Oljemarkedet er syklisk, se figur 5.5A. Endringer i
oljeprisen er drevet av variasjon både i forbruk og
produksjon. For eksempel bidro økt forbruk av
olje i Kina og andre fremvoksende økonomier til å
trekke oljeprisen kraftig opp på 2000-tallet, se
figur 5.5B. Aastveit, Bjørnland og Thorsrud
(2015) finner at endringer i etterspørsel har stått
for mellom 50–60 pst. av svingningene i realolje-
prisen de siste to tiårene.

Sommeren 2014 falt oljeprisen kraftig. På
rundt halvannet år gikk prisen fra 110 dollar per
fat til i underkant av 30 dollar per fat. Prisfallet må
blant annet ses i sammenheng med ny utvinnings-
teknologi som gjorde at USA fikk tilgang på en ny
oljeressurs, skiferolje, og økte sin produksjon av
olje fra 5,6 mill. fat per dag i 2011 til rundt 9,3 mill.
fat per dag i 2015. Den raske oppgangen i produk-
sjonen ga en stor tilførsel av olje i markedet. Ned-
gangen i oljeprisen må også ses i sammenheng
med at OPEC (Organisasjonen av oljeeksporte-

8 IEA World Energy Outlook 2016.
9 Hovedscenarioet til IEA kalles «New Policy Scenario», der

alle dagens løfter om utslippsreduksjoner og energieffekti-
visering holdes. 
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Figur 5.5 Olje- og gassmarkedene

Kilder: Oljedirektoratet, IEA, Macrobond og Finansdepartementet.

B. Endring i forbruk av olje siden 2000. 
Mill. fat per dag. Akkumulert

D. Netto gasseksport i 2015 sammenliknet        
med andre land. Mrd. Sm3  

C. Verdens største oljeprodusenter. 2015. 
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rende land), som står for en stor andel av verdens
oljeproduksjon, høsten 2014 valgte å forsvare sine
markedsandeler fremfor å regulere produksjon.
Prisfallet bidro til sterk vekst i etterspørselen etter
olje. Siden har prisen steget igjen, til om lag 55
dollar per fat vinteren 2017.

Produksjonen av olje avhenger blant annet av
tilgangen på petroleumsressurser, utviklingen i
teknologi, produksjonskostnader, oljepris og poli-
tiske forhold. USA, Saudi-Arabia og Russland er
de tre landene som i dag produserer mest olje i
verden, se figur 5.5C. IEA anslår at den største
andelen av de gjenværende potensielt utvinnbare
ressursene befinner seg i OPEC, og at kartellets
andel av samlet produksjon vil øke fra 42 pst. i
2015 til 50 pst. i 2040. En slik økning i produksjo-
nen vil kreve store investeringer i disse områ-
dene.

Siden en betydelig andel av verdens oljereser-
ver befinner seg i OPEC, vil kartellets produk-
sjonsstrategi være viktig for utviklingen i oljemar-
kedet fremover. Samtidig ventes det at store deler
av etterspørselen etter olje fremover må dekkes
av land som i dag har klart høyere kostnader ved
utvinning enn OPEC. For å prøve å bringe olje-
markedet i balanse igjen, annonserte OPEC i
november 2016 at de ville redusere sin produk-
sjon i første halvår av 2017. Enkelte andre land,
blant annet Russland, har også gått med på å redu-
sere sin produksjon. Utviklingen i oljemarkedet
fremover vil avhenge av om avtalen om produk-
sjonskutt overholdes, om den videreføres utover
første halvår 2017 og hvordan skiferproduksjonen
i USA responderer på dette.

Kostnader ved utvinning av olje varierer over
tid og mellom ulike prosjekter. De påvirkes både
av forhold av mer statisk art, som geologi og kom-
pleksitet, og forhold som varierer mer over tid,
som priser på innsatsfaktorer. Teknologiske
endringer kan effektivisere produksjonen og
trekke ned kostnadene. Høy aktivitet i petrole-
umssektoren bidro til at kostnadene på innsatsfak-
torer økte kraftig fra midten av 2000-tallet. Opp-
gangen i oljeprisen ga lønnsomhet også til mer
komplekse og kostbare felt.

De siste par årene har produksjonskostnadene
falt. Både kutt i investerings- og driftsbudsjetter,
effektiviseringstiltak og teknologisk utvikling har
bidratt til lavere kostnader, og lønnsomhetspri-
sene (break-even prisene) har falt betydelig. Et
eksempel er Johan Castberg-feltet i Barentshavet,
der lønnsomhetsprisene har falt betydelig både
som følge av lavere kostnader og som følge av nytt
konseptvalg. Oljeprisfallet har forsterket innsat-
sen for å redusere kostnader. Etter hvert som mer

krevende ressurser blir utvunnet, effektiviserings-
gevinster blir mindre og fallet i investeringene
stopper opp, kan kostnadene øke igjen.

Produksjonen fra dagens oljefelt vil naturlig
falle over tid. Ifølge IEA vil produksjonen i 2040
komme ned i om lag 1/3 av dagens nivå, eller litt
over 30 mill. fat per dag, dersom det ikke investe-
res i nye felt. For at produksjonen ikke skal gå
vesentlig ned fremover, må det investeres i ny pro-
duksjonskapasitet både i eksisterende felt og på
nye områder.

De store kuttene i investeringer globalt de
siste par årene kan føre til ny ubalanse i oljemar-
kedet. Samlet sett har de globale petroleumsinves-
teringene falt med 30 pst. i 2015 og ytterligere 10
pst. i 2016. Siden det vanligvis tar flere år fra et
prosjekt blir besluttet utbygd til det begynner å
produsere olje, vil fallet i investeringene de siste
årene føre til lavere produksjon først lengre fram i
tid. IEA varsler at fortsatt lave investeringsnivåer i
2017 kan føre til et betydelig gap mellom anslått
forbruk og produksjon av olje på 2020-tallet. Det
vil kunne gi høyere priser og større svingninger i
oljeprisen fremover, men usikkerheten er stor.

Olje vil forbli en viktig energikilde globalt.
Etterspørselsveksten fremover er ventet å komme
fra land utenfor OECD. USA er i dag verdens stør-
ste forbruker av olje med en andel på 20 pst. IEA
anslår at Kina vil gå forbi USA som verdens stør-
ste forbruker av olje rundt 2035, med rundt 15 pst.
av samlet oljeforbruk. India er ventet å stå for den
største veksten i oljeforbruket, se figur 5.5E.

Forbruket av olje avhenger blant annet av den
økonomiske utviklingen, prisen på olje i forhold til
andre energikilder og teknologiutvikling i de ulike
anvendelsesområdene. Høyere pris på olje sam-
menliknet med andre energikilder vil kunne vri
energietterspørselen mot andre energikilder. His-
torisk har det vært en nær sammenheng mellom
veksten i energiforbruket og den økonomiske
veksten. IEA anslår i sitt hovedalternativ at ver-
dens oljeforbruk vil stige med om lag 12 pst. fram
mot 2040. Veksten er noe lavere enn for de foregå-
ende 25 årene. Det skyldes blant annet at bruken
av olje vil bli mer energieffektiv som følge av
bedre teknologi og anvendelse, samtidig som
sammensetningen i globalt BNP vris fra energiin-
tensiv industri til annen industri og tjenesteyting.
Produksjonen blir også mer energieffektiv. Trans-
portsektoren er den sektoren som bruker klart
mest olje. Bruken av olje til godstransport og
petrokjemi anses som vanskelig å erstatte og ven-
tes derfor å øke mest. Innenfor persontransport
ventes oljeforbruket derimot å flate mer ut, til
tross for forutsetning om en dobling i antall biler.
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IEA anslår at olje fortsatt vil utgjøre den største
andelen av samlet globalt energiforbruk i 2040,
men at andelen vil falle fra dagens 31 pst. til 27 pst.

5.2.1.2 Gassmarkedene

Naturgass er blitt stadig viktigere for den globale
energiforsyningen. Forbruket er størst i kraftsek-
toren, men det brukes også mye gass i industri og
til oppvarming. Historisk har det i første rekke
vært USA og Europa som har stått for gassforbru-
ket, men forbruket har de siste årene økt mest i
landene utenfor OECD og siden 2008 har disse
stått for over halvparten av gassforbruket. Også
gassproduksjonen har økt mest i landene utenfor
OECD. I 2016 var USA verdens største produsent
av naturgass, mens Russland var verdens største
gasseksportør.

Mens olje selges i et globalt marked, omsettes
naturgass gjennomgående i regionale markeder.
Det har sammenheng med at gass i hovedsak
transporteres i rør fra produsent til kjøper. Prisen
på gass avhenger av tilbuds- og etterspørselsfor-
hold i de regionale markedene. De siste 10 årene
har prisen stort sett vært høyest i Asia, dernest i
Europa og lavest i Nord-Amerika. Den senere tid
har europeiske og asiatiske gasspriser nærmet
seg hverandre og forskjellen til amerikanske pri-
ser er blitt mindre.

En del gass gjøres om til flytende form,
LNG10, som i likhet med olje fraktes i skip til kjø-
per. Denne gassen vil normalt sendes til de mar-
kedene der den oppnår høyest pris. De siste årene
har andelen gass som gjøres om til LNG økt. Økt
handel med LNG kan bidra til å redusere prisfor-
skjellene mellom de regionale gassmarkedene,
slik at gassmarkedet etter hvert blir mer globalt.
Nedkjøling, transport og mottak av LNG gir like-
vel et betydelig kostnadspåslag.

Historisk har gass blitt solgt gjennom langsik-
tige kontrakter der prisen i stor grad har vært
knyttet opp mot prisen på olje og andre energibæ-
rere. En stadig større andel av gassen omsettes nå
i spotmarkedet11, og kontrakter knyttes i større
grad opp mot dette markedet. Fremover vil trolig
oljeprisen få mindre betydning for gassprisene i
Europa enn tidligere.

Produksjon av ukonvensjonell gass12, her-
under skifergass, har økt markert siden midten av

2000-tallet og bidratt til store endringer i de inter-
nasjonale gassmarkedene. Ny teknologi har
bidratt til å redusere kostnadene ved utvinning
markert og gjort det mulig for USA å øke sin pro-
duksjon av skifergass fra en andel på 1 pst. av ver-
dens gassproduksjon i 2005, til en andel på 11 pst.
i 2014. Forekomstene i USA er betydelige og vil
gjøre USA selvforsynt med gass i lang tid frem-
over. Opphevelsen av eksportforbudet i USA kan
påvirke det europeiske gassmarkedet. IEA13

anslår at ukonvensjonell gass vil stå for om lag 60
pst. av økningen i total gassproduksjon i perioden
fram til 2040. Også i Europa er det forekomster av
ukonvensjonell gass, men det har hittil vært lite
produksjon. Det må blant annet ses i sammen-
heng med høyere befolkningstetthet enn i for
eksempel USA og at utvinning av ukonvensjonelle
gassressurser har møtt motstand både i befolknin-
gen og blant politikere.

Norge er en av verdens største produsenter av
naturgass. Om lag 95 pst. av norsk gassproduk-
sjon går i rørledning til andre land i Europa,
hvorav 45 pst. eksporteres til Storbritannia og
resten til kontinental-Europa. Den resterende
gassproduksjonen eksporteres hovedsakelig fra
Snøhvit-feltet som LNG.

Det har historisk vært store variasjoner i gass-
prisen i Europa. Spotprisen på gass i Europa falt
gjennom 2015 og fram mot 4. kvartal 2016. Fallet i
gassprisen har sammenheng med et høyt tilbud
av gass og svak etterspørsel som følge av milde
vintre. Lavere oljepriser påvirker også det euro-
peiske gassmarkedet, blant annet fordi prisen på
noe av gassen som selges i Europa er knyttet opp
mot prisen på olje. De siste ti årene har gjennom-
snittlig pris på norsk gasseksport vært 2,12 kro-
ner per Sm3 målt i faste 2017-priser, se figur 5.5F.
Gjennomsnittsprisen i 2016 var 1,42 kroner per
Sm3 (faste 2017-priser). Dette er det laveste siden
2004.

Naturgass har miljømessige fortrinn sammen-
liknet med både olje og kull. IEA anslår i sitt
hovedscenario at andelen gass i energimiksen vil
øke litt fram mot 2040. Gass er med det den
eneste fossile energikilden med økende andel.
Samtidig vil konkurransen fra fornybare energi-
kilder øke i årene som kommer, blant annet som
et resultat av EUs energi- og klimapolitikk. EU har
som mål at 27 pst. av energiforbruket i unionen i
2030 skal komme fra fornybare energikilder. Til
sammenlikning var fornybarandelen i EU på 16
pst. i 2014. Også EUs mål om energieffektivise-

10 Liquefied Natural Gas.
11 Et spotmarked er et finansmarked hvor finansielle instru-

menter eller råvarer omsettes for umiddelbar levering.
12 Ukonvensjonell gass er gassreserver som ikke kan utvin-

nes og produseres ved hjelp av tradisjonelle metoder.  13 IEA World Energy Outlook 2016.
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ring vil isolert sett påvirke etterspørselen etter
gass.

Det knytter seg stor usikkerhet til utviklingen
i prisen på gass i Europa på lang sikt. Et forhold
som kan føre til lavere priser, er økt eksport av
gass fra USA. Også flere andre land, som Russ-
land, Iran og Aserbajdsjan har trolig kapasitet til å
øke sin eksport til Europa på sikt. På den annen
side øker importbehovet for naturgass i Europa
som følge av fallende egenproduksjon. Det kan
bidra til å trekke opp etterspørselen og prisen på
norsk gasseksport.

5.2.2 Konsekvenser av et globalt klimamål

I et verbalforslag til budsjettet for 2017 ba Stortin-
get regjeringen om i Perspektivmeldingen å
drøfte hvilke konsekvenser et nytt globalt klima-
mål om å begrense den globale oppvarmingen til
maksimalt 1,5 °C kan ha på innretningen av norsk
petroleumspolitikk.

Parisavtalens mål er å holde økningen i den
globale gjennomsnittstemperaturen godt under to
grader sammenliknet med førindustrielt nivå, og
tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5
grader. I basisscenarioene til FNs Klimapanel
anslås karbonbudsjettet for å nå togradersmålet å
bli brukt opp i løpet av et par tiår. FNs klimapanel
har til nå ikke gjort grundige analyser av konse-
kvensene av å begrense global oppvarming til 1,5
grader. Som oppfølging av Parisavtalen arbeider
FNs klimapanel med en spesialrapport om virk-
ninger og utslippsbaner knyttet til 1,5 graders glo-
bal oppvarming. Rapporten skal ferdigstilles i
siste halvdel av 2018. En global klimapolitikk med
sikte på å begrense den globale oppvarmingen til
maksimalt 1,5 grader vil kreve vesentlig raskere
og større utslippsreduksjoner enn det et tograder-
smål gjør.

En global klimapolitikk i tråd med tograders-
målet, og i enda større grad en politikk i tråd med
et 1,5-gradersmål, kan innebære at en betydelig
andel av verdens fossile ressurser ikke blir utvun-
net, men dette er blant annet avhengig av teknolo-
giutvikling og om ressursene anvendes til energi-
formål eller som råstoff. En slik politikk må
omfatte en høyere pris på utslipp. Dette vil gjøre
det ekstra kostbart å bruke kull, som er den fos-
sile energiform med de høyeste CO2-utslippene –
samtidig som globale reserver av kull er større
enn reservene av olje og gass tilsammen. Verdien
av olje og gass kan også bli lavere. Utviklingen i
olje- og gassprisene har stor betydning for lønn-
somheten ved petroleumsvirksomhet.

IEA utarbeidet i World Energy Outlook 2016
noen tentative og svært usikre beregninger for
effekten av 1,5-gradersmål på det globale ener-
gisystemet. Det anslås at forbruket av olje og gass
i 2040 vil kunne ligge hhv. 56 og 35 pst. lavere enn
nivået i 2014, og at forbruket av kull vil være nær
null. I sitt scenario som er forenlig med tograders-
målet, legger IEA til grunn at global oljeetterspør-
sel vil bli redusert med 22 pst. fra 2014 til 2040,
samtidig som gassetterspørselen vil øke med 14
pst. Til sammenligning anslår IEA i sitt
hovedscenario (ny virkemiddelbruk) at både olje-
og gassetterspørselen vil være høyere i 2040 enn i
2014 (hhv. 12 pst. og 49 pst.).

I de aller fleste togradersscenarier og halvan-
nengradsscenarier forutsettes det at CO2 aktivt
fjernes fra atmosfæren igjen for å kunne nå
målene. Om en ikke lykkes med en tilstrekkelig
rask omstilling mot 2030, øker behovet for å ta i
bruk karbonnegative løsninger som for eksempel
påskoging og bioenergi med fangst og lagring av
CO2. FNs klimapanel peker på at potensialet for
karbonnegative løsninger ikke er avklart. Det er
også betydelig risiko knyttet til slike løsninger,
blant annet som følge av store arealbehov og tap
av biologisk mangfold. I hvilken grad karbonnega-
tive teknologier kan tas i bruk i stor skala, vil ha
stor betydning for oppfyllelse av Parisavtalens
langsiktige mål.

Ifølge tall fra IEA vil oljeproduksjonen fra
dagens produserende oljefelt falle med 70 pst.
fram mot 2040. IEAs scenarier illustrerer at det i
kommende tiår må investeres betydelig i nye felt
for å dekke etterspørselen, også med en global
klimapolitikk som er forenlig med togradersmå-
let. Men risikoen for lave olje- og gasspriser øker
jo større de globale utslippsreduksjonene blir.

Norsk petroleumspolitikk

Hovedmålet for petroleumspolitikken er å legge
til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produk-
sjon av Norges olje- og gassressurser i et langsik-
tig perspektiv. Som tidligere nevnt skal en stor
andel av verdiskapingen tilfalle den norske stat,
slik at den kan komme fellesskapet til gode. For-
valtningen skal skje innenfor forsvarlige rammer
for helse, miljø og sikkerhet, samt hensynet til det
ytre miljø.

Norsk petroleumspolitikk er basert på at sel-
skapene har best forutsetninger for å vurdere
lønnsomhet i leting og utbygging av nye felt. Poli-
tikken er innrettet for å gi godt samsvar mellom
samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske
lønnsomhetsvurderinger. Det betyr at selskape-
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nes tilpasning også skal gi den beste løsningen for
samfunnet. Markedsaktørenes forventninger om
fremtidige klimavirkemidler vil reflekteres i mar-
kedsprisene på olje og gass. Selskapene vil ta hen-
syn til markedsprisene i sine lete- og investerings-
beslutninger.

En dreiing mot en strammere global klimapoli-
tikk enn det aktørene i dag legger til grunn, kan
som nevnt over isolert sett bidra til lavere petrole-
umspriser for produsenter og redusere verdiene
av verdens petroleumsreserver. Reduserte olje-
og gasspriser vil særlig kunne ramme selskaper
og stater med høye produksjonskostnader som
sitter på store ressurser som enda ikke er utvun-
net. Utslippsfrie alternativer ventes å bli mer kon-
kurransedyktige over tid. Også en rekke andre
forhold, blant annet energipolitikk, befolknings-
vekst, velstandsutvikling, teknologiutvikling og
energietterspørsel påvirker prisen på olje og gass.
Avvik fra forventet utvikling i disse faktorene kan
endre prisutviklingen. Samtidig er det lønnsom-
het og marginer for det konkrete prosjektet som
avgjør hvorvidt ressurser utvikles. Kostnadsbasen
er like viktig som prisutviklingen. Norsk petrole-
umssektor har historisk vist evne til å være kon-
kurransedyktig for et stort spenn av oljepriser.

Norge har fortsatt store gjenværende reserver
av olje og gass. Naturgassens andel av norsk pro-
duksjon har økt fra 35 pst. i 2006 til om lag 50 pst. i
dag. Gassen eksporteres i all hovedsak til Europa.
Forbrenning av gass har lavere klimagassutslipp
enn forbrenning av kull og kan dermed bidra til
reduksjon av europeiske utslipp av klimagasser.
Norge er nær forbrukermarkedet og er en stor og
sikker forsyningskilde for Europa. Samtidig kan
fleksibel gasskraft være et godt alternativ for å
sikre stabil elektrisitetsforsyning i et elektrisitets-
marked med økende andel variable fornybare
energikilder, som vind og sol.

En stor andel av norsk gass går til å dekke
etterspørsel i husholdningssektoren i EU-landene.
EUs mål om energieffektivisering vil kunne redu-
sere enhetsutslippene fra gassbruk og bidra til
lavere – men samtidig langsiktig – gassetterspør-
sel fra denne sektoren. Gjennomføringen av et 1,5-
gradersmål vil likevel kreve en raskere overgang
til et utslippsfritt kraft- og energisystem. Dersom
gassetterspørselen i EU synker, kan likevel
importbehovet opprettholdes eller økes fordi EUs
egen produksjon av gass er ventet å synke.

Klimavirkemidler for petroleumsutvinning

Utvinning på norsk sokkel har i lang tid hatt
strenge klimavirkemidler og utslippene fra utvin-

ning er regulert av EUs kvotetak. Petroleumsvirk-
somheten har vært underlagt CO2-avgift siden
1991 og petroleumsvirksomheten ble en del av
EUs kvotemarked i 2008. Når petroleumsvirksom-
heten er inkludert i et kvotesystem med gitt
utslippstak, vil andre virkemidler som reduserer
norske utslipp over tid motsvares av økte utslipp i
andre sektorer/land. Tilleggsvirkemidler for å
redusere utslipp på norsk sokkel vil dermed ikke
redusere globale klimagassutslipp.

Utvinningsaktivitet på norsk sokkel står over-
for en samlet utslippspris på om lag 500 kroner
per tonn CO2. Det er høyere enn prisen for andre
næringer i Norge. Fakling er kun tillatt av sikker-
hetshensyn. Kraftforsyning fra land vurderes for
alle nye feltutbygginger og flere norske olje- og
gassfelt har kraftforsyning fra landnettet. De gjen-
nomsnittlige utslippene ved utvinning på norsk
sokkel er lave i et internasjonalt perspektiv.14

Samlet er norsk virkemiddelbruk anslått til å ha
redusert de årlige utslippene av klimagasser på
sokkelen med 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter.15

Det norske klimarammeverket, med kvote-
system og CO2-avgift, er både fleksibelt og robust
overfor ulike klimamål. Norsk næringsliv, her-
under petroleumsvirksomheten, tilpasser seg
avgifter og kvotetak på en effektiv måte. I beslut-
ninger vil petroleumselskapene ta hensyn til for-
ventninger om fremtidig klimaregulering og virk-
ningen på olje- og gasspriser. Akkurat som i andre
næringer må selskapene ta tilbørlig hensyn til
usikkerhet om framtidige rammevilkår.

Den norske petroleumspolitikken har bred
politisk støtte i Stortinget. Det legges vekt på at
rammebetingelsene skal være stabile og forutsig-
bare. Dette er viktig for å sikre stabile og langsik-
tige investeringer. Norsk sokkel har vist seg å
være konkurransedyktig både på kostnader og
leteresultat. Petroleumsinvesteringene er kom-
plekse og innebærer betydelig risiko knyttet til
olje- og gasspriser, kostnader, politiske endringer,
valutakurssvingninger mv. Både selskaper og sta-
ten er eksponert for denne risikoen. Selskapene
vil i sine lønnsomhetsvurderinger vurdere fremti-
dige olje- og gasspriser, forventede klimavirke-
midler og øvrige fremtidsutsikter. Den norske
petroleumspolitikken er utformet for å være
robust for endringer i energimarkedene.

14 OGP (2014). Environment Performance Indicators. 
http://www.iogp.org/Reports/Type/2013e/id/776

15 Se klima- og miljødepartementets rapport til FN 2014.
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5.2.3 Petroleumsvirksomheten fremover

Norge er en viktig leverandør av olje og gass til
det globale markedet. Nesten all olje og gass som
produseres på norsk sokkel eksporteres. I 2015
var Norge verdens åttende største råoljeeksportør
og verdens tredje største gasseksportør, ifølge
Oljedirektoratet. Næringen er basert på utvinning
av en knapp naturressurs der en sterk vekst i
investeringer og produksjonsnivå vil følges av
utflating og deretter gradvis reduksjon.

Produksjonen av olje har steget hvert år siden
2013, men er nesten halvert sammenliknet med
toppnivået i år 2000. I samme periode har produk-
sjonen av gass steget, og nådde et foreløpig
rekordnivå i 2015. Det har bidratt til at produksjo-
nen av gass har vært større enn produksjonen av
olje siden 2010, se figur 5.6A. Samlet ser det ut til
at norsk petroleumsproduksjon passerte en topp i
2004. Petroleumsproduksjonen ventes å ligge
nokså stabilt fram til midten av 2020-tallet, før den
gradvis går ned. Petroleumsnæringen vil dermed
fortsatt være viktig i Norge i lang tid fremover.
Prognosene er usikre, og usikkerheten øker med
prognosehorisonten.

Etterspørselen fra petroleumsnæringen har de
siste tre årene falt fra et rekordhøyt nivå. Frem-
over ventes denne etterspørselen å stige litt og
ligge nokså stabilt gjennom 2020-tallet, før den
gradvis synker, se figur 5.6B. Anslagene forutset-
ter betydelige investeringer i ny olje- og gasskapa-
sitet, både ved investeringer i eksisterende felt og
i ny feltutbygging og at det gjøres nye funn som
kan utvinnes. Kostnader til nedstenging og fjer-
ning vil også bidra til å dempe nedgangen i inves-
teringene på sokkelen fremover. Formålet med
letevirksomheten på norsk sokkel er å legge til
rette for utbygging og produksjon av samfunns-
økonomisk lønnsomme petroleumsressurser. I
løpet av de siste ti årene er det gjort store nye
funn, herunder Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen
og Johan Castberg-feltet i Barentshavet, se figur
5.6C.

5.3 Økonomisk politikk i en 
petroleumsøkonomi

Norge har lykkes med å kombinere store inntek-
ter fra petroleumsvirksomhet med høy økono-
misk vekst og høy sysselsetting. Det er ingen selv-
følge. Mange land har erfart at forbigående høye
inntekter fra ikke-fornybare naturressurser kan gi
en forholdsvis kortvarig glede, etterfulgt av kre-
vende tilpasninger etter hvert som utvinningen av

Figur 5.6 Petroleumsvirksomheten fremover
1 Etterspørsel er her definert som summen av investeringer

og produktinnsats.
Kilder: Oljedirektoratet, Olje- og energidepartementet, Statis-
tisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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ressursene går ned og inntektene faller. Det omta-
les gjerne som hollandsk syke, se boks 5.3.

Det er flere grunner til at utvinning av
naturressurser kan hemme den økonomiske vek-
sten. Som følge av knapphet på økonomisk utvinn-
bare naturressurser kan ressursbaserte næringer
oppnå høyere lønnsomhet enn andre næringer.
Tilgang på naturressurser kan gi høy avkastning
på arbeid og kapital, men kan også gjøre det mer
lønnsomt å forsøke å karre til seg deler av den
ekstra avkastningen enn å drive produktiv virk-
somhet.

Gode institusjoner er viktig for at utvinning av
naturressurser skal bidra til høyere inntekt og vel-
ferd over tid og har mye av æren for den gode
utviklingen i Norge. Korrupsjon og feilallokering
av ressurser kan ellers føre til at kun noen få får
glede av inntektene, og at økonomiens produk-
sjonskapasitet svekkes. I Norge er det også høy
grad av tillit mellom ulike grupper i samfunnet, se
omtale i kapittel 6. Høy tillit letter transaksjoner
og bidrar til at flere søker til produktiv virksomhet
fremfor å forsøke å karre til seg deler av den
ekstra avkastningen.

Petroleumsressursene tilhører Norge, og det
har over tid vært bred enighet om at en stor andel
av meravkastningen skal tilfalle fellesskapet. Inn-
tektene til staten fra petroleumsnæringen kom-
mer i form av skatte- og avgiftsinntekter fra nærin-
gen, inntekter fra direkte eierandeler i felt på
norsk sokkel (SDØE16) og utbytte fra Statoil. I til-
legg til ordinær bedriftsbeskatning står petrole-

umsselskapene overfor en særskatt. Det gir en
samlet marginalskatt på 78 pst. SDØE virker som
en kontantstrømskatt på det enkelte felt, og er et
virkemiddel for å sikre staten ekstra inntekter fra
tillatelser med høyt ressurspotensial og høy verdi.

Petroleumsskattesystemet og SDØE sørger
for at staten får en stor andel av inntektene på kon-
tinentalsokkelen uten å hindre at samfunnsøkono-
misk lønnsomme investeringer blir gjennomført.
Hovedtrekkene i petroleumsskattesystemet har
ligget fast i lang tid og gitt stabile og forutsigbare
rammevilkår for næringen. Petroleumsskatte-
reglene tar utgangspunkt i selskapenes netto
overskudd, slik at skatten endres automatisk ved
endret lønnsomhet. Som figur 5.7 viser, får staten
store inntekter i perioder med høye priser og
store overskudd, men tar samtidig en stor del av
risikoen og inntektstapet i perioder med lavere
priser.

Statens del av petroleumsformuen, definert
som nåverdien av statens netto kontantstrøm fra
petroleumsvirksomheten, anslås i denne meldin-
gen til rundt 4000 mrd. 2017-kroner. Et slikt nivå
gir grunnlag for en statlig permanentinntekt på
rundt 160 mrd. kroner per år. Det kommer i til-
legg til avkastningen av kapitalen som allerede er
opptjent i Statens pensjonsfond utland. Det er lagt

Figur 5.7 Samlede netto inntekter til staten fra petroleumssektoren og oljeprisutvikling. 2017-priser

Kilder: Macrobond og Finansdepartementet.
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til grunn en realrente på 3 pst. i beregningen av
den totale formuen i petroleumsvirksomheten.
Formuesanslaget er basert på forutsetningene om
produksjon, priser og kostander som er lagt til
grunn i denne meldingen. Beregningene er også
betinget av at de anslåtte ressurser i Oljedirekto-
ratets ressursregnskap fullt ut utvinnes. Dersom
deler av ressursene ikke blir utvunnet, vil statens
netto kontantstrøm reduseres.

Inntekter fra eksporten av olje og gass har
redusert behovet for andre eksportinntekter til
finansiering av import og tjenester som ikke så lett
kan kjøpes fra utlandet. En viss nedbygging av
andre eksportnæringer og flytting av ressurser til
petroleumsrelaterte og skjermede næringer har
bidratt til at vi har kunnet kjøpe både flere impor-
tere produkter og lokalt produserte tjenester. Oms-

tillingen av ressurser bort fra konkurranseutsatt
næringsliv har skjedd gjennom høyere lønnsvekst
og svekket konkurranseevne. Selv om omstillingen
har bidratt til at ressurser er blitt brukt der de kas-
ter mest av seg, har den samtidig gjort oss sårbare
for utviklingen i en enkelt næring.

Bare siden årtusenskiftet har verdiskapingen i
petroleumsnæringen variert mellom 14 og 26 pst.
av BNP. I tillegg påvirker endringer i petroleums-
sektorens etterspørsel etter varer og tjenester
konjunkturutviklingen i fastlandsøkonomien.
Disse forholdene stiller krav til rammeverket for
den økonomiske politikken.

Ved hjelp av Statens pensjonsfond utland og
handlingsregelen for finanspolitikken, er store
deler av inntektene spart. Lov om Statens pen-
sjonsfond fastlegger at statens nettoinntekter fra

Boks 5.3 Hollandsk syke

Store forekomster av naturressurser er ingen
garanti for høy økonomisk vekst og høy syssel-
setting. Tvert imot kan land med store
eksportinntekter fra ressursbaserte næringer
være fristet til å redusere sine tradisjonelle
eksportnæringer og bygge opp en stor offentlig
sektor eller andre skjermede næringer. Ved til-
bakeslag i den ressursbaserte eksportinntekten
kan landet da oppleve store og varige under-
skudd og må iverksette en krevende omstilling
for å gjenvinne balansen både i utenriksøkono-
mien og i statsfinansene. En slik utvikling blir
ofte omtalt som hollandsk syke, på bakgrunn av
de problemene Nederland opplevde på 1970-tal-
let etter at inntekter fra gassutvinning siden
1960-tallet ble brukt til å finansiere en økende
offentlig sektor. Både veksten i offentlig sektor
og oppbyggingen av den ressursbaserte nærin-
gen innebar flytting av arbeidskraft og andre
innsatsfaktorer fra konkurranseutsatte nærin-
ger. Nedbyggingen av disse næringene gikk for
langt, og Nederland måtte gjennom en lang og
vanskelig omstilling.

Det kan være krevende å omstille seg til lavere
inntekter fra eksport av naturressurser. Å bygge
opp igjen annen eksportrettet industri tar tid og vil
normalt kreve at den kostnadsmessige konkur-
ranseevne bedres. Dersom offentlige velferdsord-
ninger er basert på midlertidige inntekter, kan
disse måtte nedskaleres når inntektene faller.

I mange land har eksportrettet virksomhet
vært en viktig driver for produktivitet. I slike til-

feller kan en nedskalering av konkurranseutsatt
sektor også ha negative konsekvenser for inn-
tekter og velferd på lang sikt. Samtidig kan det
være positive læringseffekter mellom utvin-
ningssektoren og andre deler av økonomien.
Norsk petroleumsvirksomhet er teknologisk
avansert, og bedrifter i fastlandsøkonomien har
store leveranser til sektoren. Bjørnland og
Thorsrud (2014) finner at petroleumsnæringen
har bidratt til økt produktivitet og produksjon i
fastlandsøkonomien.

Helt siden funnet av olje på norsk sokkel har
norske myndigheter lagt vekt på å utvikle et
rammeverk for håndteringen av petroleumsinn-
tektene med sikte på at nedbyggingen av annen
konkurranseutsatt sektor ikke skulle gå for
langt og at inntekter også skulle komme fremti-
dige generasjoner til gode, se St.meld. nr. 25
(1973–74) Petroleumsvirksomhetens plass i det
norske samfunn. Det ble i meldingen foreslått å
sikte mot et moderat utvinningstempo, samtidig
som man pekte på behovet for å omplassere
deler av petroleumsformuen til finansformue i
utlandet: «Men en betydelig del av de offentlige
inntektene fra petroleumsvirksomheten må inves-
teres utenfor landet. Det er viktig at dette gjøres på
en slik måte at de kan være til nytte når selve
petroleumsvirksomheten en gang er slutt, og bidra
til å redusere de problemer som avvikling av
petroleumsvirksomheten kan medføre.»
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petroleumsvirksomheten i sin helhet overføres til
Statens pensjonsfond utland (SPU). Handlingsre-
gelen innebærer at bruken av fondsmidler over
statsbudsjettet over tid skal følge forventet realav-
kastning av fondet. Regelen har bidratt til at bru-
ken av inntektene har økt gradvis over tid, noe
som har lagt til rette for en fortsatt balansert øko-
nomisk utvikling. Ved at fondet investeres i utlan-
det, skjermes fastlandsøkonomien og kronekur-
sen for store og varierende valutainntekter. Gun-
stige statsfinanser har gitt oss en økonomisk
handlefrihet i nedgangsperioder og i perioder

med oljeprisfall som få andre land har. Offentlige
finanser er nærmere omtalt i kapittel 11.

Svingninger i etterspørselen fra petroleums-
sektoren påvirker den økonomiske utviklingen i
Norge. Rammeverket for den økonomiske politik-
ken bidrar til å jevne ut svingningene i økono-
mien. Gjennom at bruken av olje- og fondsinntek-
ter styres etter det strukturelle, oljekorrigerte
budsjettunderskuddet, lar vi de såkalte automa-
tiske stabilisatorene i budsjettet virke. Det inne-
bærer at man i en nedgangskonjunktur lar utgif-
tene til arbeidsledighetstrygd øke og skatteinn-

Boks 5.3 forts.

I den første fasen, da det ble klart at landet sto
foran store oljeinntekter, valgte myndighetene
likevel et mer kortsiktig opplegg, og fremtidige
oljeinntekter ble forskuttert i statsbudsjettet.
Den økonomiske politikken viste seg ikke bære-
kraftig og måtte strammes kraftig til mot slutten
av 1970-tallet.

Utover på 1980-tallet økte oljeinntektene. I
stedet for å bruke dem før de kom, ble de nå tatt
løpende inn i statsbudsjettet. Det viste seg også
som en sårbar strategi da oljeprisen falt kraftig
vinteren 1985–86, igjen måtte den økonomiske
politikken legges kraftig om med store kostna-
der.

Analysene i St.meld. nr. 25 ble videreutviklet
av Tempoutvalget, som ble satt ned under Her-
mod Skånlands ledelse i 1982. Utvalget foreslo
at nivået på petroleumsutvinningen burde fast-
legges med sikte på å gi et stabilt størrelsesfor-
hold mellom statens løpende inntekter fra petro-
leumsvirksomheten og etterspørselen fra fast-
landsøkonomien. På den måten kunne en forhin-
dre at nedbyggingen av konkurranseutsatt sek-
tor gikk for langt. Utvalget støttet at det ville
være fornuftig å opprette et fond som frikoplet
den løpende bruken av oljeinntekter fra opptje-
ningen, slik at statsbudsjettets utgiftsside ble
skjermet fra svingninger i petroleumspriser.
Utvalget trodde likevel ikke at det ville være
mulig å bygge opp et så stort fond at det også
kunne bli til nytte etter oljealderen.

Tempoutvalgets synspunkter ble lagt fram
for Stortinget i 1985, og regjeringen Willoch
varslet at den ville arbeide med en fondsordning
som kunne underbygge langsiktige hensyn ved
bruken av oljeinntektene og samtidig tjene som
buffer mot uforutsette svingninger i disse inn-

tektene, se blant annet St.meld. nr. 83 (1984–
85). Statens petroleumsfond (forløperen til Sta-
tens pensjonsfond utland) ble opprettet i 1990.
Fondets inntekter skulle være statens netto kon-
tantstrøm fra petroleumsvirksomheten og
avkastningen av den kapitalen som var investert
i fondet. Fondsmidlene skulle plasseres i utlan-
det. Lavkonjunktur i norsk økonomi og lave
petroleumsinntekter gjorde likevel at det drøyde
til mai 1996 før det ble overført penger til fondet.
Overføringen var på knappe 2 mrd. kroner.

Ved utgangen av 2000 var fondskapitalen
kommet opp i nesten 390 mrd. kroner, eller vel
26 pst. av BNP. Samtidig var det utsikter til bety-
delig vekst i fondskapitalen fremover. Dette økte
behovet for klare retningslinjer for bruken av
petroleumsinntekter, både for å ivareta løpende
stabiliseringshensyn og for å legge til rette for at
petroleumsformuen også skulle komme fremti-
dige generasjoner til gode. Slike retningslinjer
kom med handlingsregelen for finanspolitikken
i 2001. Ifølge regelen skulle bruken av oljeinn-
tekter over statsbudsjettet over tid tilsvare den
forventede realavkastningen av de oppsparte
midlene i utlandet. Det ga en ny strategi for å
unngå hollandsk syke. Etter først å ha brukt
oljeinntektene før de kom, til så å ha brukt olje-
inntekter løpende, innebar handlingsregelen at
oljeinntektene skulle brukes etter at de var kom-
met og på en måte som var langsiktig opprett-
holdbar. Det ga et mer robust rammeverk for å
håndtere svingninger i statens oljeinntekter.
Oljeprisfallet i 2014 viste likevel at norsk øko-
nomi ikke er skjermet fra fall i oljeinntektene.
Handlingsregelen er nærmere omtalt i kapittel
11.
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tektene falle uten å motvirke effektene på offent-
lige budsjetter, og omvendt i en oppgangskon-
junktur. I tillegg åpner handlingsregelen opp for
en aktiv finanspolitikk, dvs. aktive vedtak om å
bruke mer penger i dårlige tider, mot å holde
igjen i gode tider.

Det kraftige fallet i oljeprisen sommeren 2014
reduserte statens inntekter fra petroleumsvirk-
somheten med om lag 60 pst. fra 2014 til 2016. Det
er i slike utfordrende tider at styrken i vårt
finanspolitiske rammeverk fullt ut kommer til
syne. Mens de aller fleste andre oljeeksporte-
rende land har måttet stramme inn i offentlige
budsjetter etter fallet i oljeprisen, har vi kunnet
bruke finanspolitikken aktivt for å støtte opp
under aktivitet og sysselsetting. Statsbudsjettene
under denne regjeringen har bidratt vesentlig til å
dempe tilbakeslaget i norsk økonomi, med målret-
tede tiltak mot områder og næringer som er sær-
lig hardt rammet.

I dag har vi et rammeverk for finans- og penge-
politikken som gjør oss langt bedre rustet til å
møte svingninger i oljeprisen enn tidligere. Cap-
pelen-utvalget (NOU 2016: 15) illustrerte dette
ved å sammenlikne tilbakeslaget i norsk økonomi
etter oljeprisfallet på midten av 1980-tallet med til-
bakeslagene på begynnelsen av 2000-tallet og
etter oljeprisfallet i 2014. Tilbakeslaget i norsk
økonomi i perioden 1987–1993 står fortsatt igjen
som det dypeste og lengste tilbakeslaget i norsk
etterkrigshistorie. Aktivitetsnivået falt kraftig, og
det tok fem år før det var oppe på nivået fra før kri-
sen. Sysselsettingen falt sammenhengende over
de fem årene tilbakeslaget varte, og ledigheten
ble tredoblet. Til å begynne med ble renten den
gang holdt høy for å stabilisere kronens verdi,
finanspolitikken ble strammet inn som følge av fal-
lende skatteinntekter og lønnsveksten var høy.
Den økonomiske poltikken bidro dermed til å for-
sterke nedturen, før den ble lagt om i en mer
ekspansiv retning og bidro til å trekke opp aktivi-
tet og sysselsetting. Sammenliknet med dette, ser
tilbakeslaget etter oljeprisfallet i 2014 ut til å bli
beskjedent.

I tillegg er koordineringen i inntektsoppgjø-
rene blitt styrket ut fra en felles oppfatning om
utfordringene for norsk økonomi. Den norske
lønnsforhandlingsmodellen bygger på at lønns-
veksten må tilpasses en lønnsutvikling konkurran-
seutsatt sektor kan tåle. Dette ivaretas ved at avta-
leområder med stort innslag av konkurranseut-
satte virksomheter slutter avtaler først, ofte omtalt
som frontfaget, og at disse virker som en norm for
andre avtaleområder. Ved at frontfaget inneholder
virksomheter som påvirkes av oljeprisen og etter-

spørselen fra petroleumsnæringen, vil lønns-
veksten typisk variere noe med oljeprisen.

5.4 Sårbarheten for et varig fall 
i inntektene fra olje og gass

Norsk økonomi og våre fremtidige inntekter er sår-
bare for et varig fall i prisene på olje og gass. Hånd-
teringen av dette er en viktig del av den økono-
miske politikken, se avsnitt 5.3. Av særlig betyd-
ning er oljefondskonstruksjonen og handlingsrege-
len for bruk av olje- og fondsinntekter. Ved at bru-
ken av disse inntektene frikobles fra opptjeningen,
og bruken er tilpasset slik at den er opprettholdbar
over tid, påvirkes de offentlige velferdsordningene
i mindre grad av et varig fall i olje- og gassinntek-
tene.

Et produktivt og omstillingsdyktig næringsliv
gir dessuten norsk økonomi flere ben å stå på når
aktiviteten i petroleumsvirksomheten faller. Struk-
turpolitikken i bred forstand bidrar til å fremme
denne omstillingsevnen. En rekke politikkområ-
der påvirker rammevilkårene for næringsvirksom-
het i Norge, se kapittel 6.

En fleksibel og kompetent arbeidsstyrke er
avgjørende for vår fremtidige velstand. Det gjelder
uansett nivå på olje- og gassinntektene. Human-
kapitalen utgjør over seks ganger mer av den nor-
ske nasjonalformuen enn olje- og gassreservene,
både de som ligger igjen på kontinentalsokkelen
og de som er tatt opp og plassert i Statens pen-
sjonsfond utland (SPU). Hva som skal til for å få
høy yrkesaktivitet og en kompetent arbeidsstyrke,
drøftes i kapittel 8.

Også lønnsdannelsen må støtte opp under de
nødvendige tilpasningene i norsk økonomi når
olje- og gassinntektene faller. Det var en hoved-
problemstilling for det såkalte Holden III-utvalget,
som la fram sin innstilling i desember 2013, et
halvt år før oljeprisen begynte å falle. Strategien
utvalget tegnet opp for å møte en slik utfordring,
var først og fremst en ekspansiv pengepolitikk og
tilpasninger i lønnsdannelsen for å få kostnads-
nivået ned. Denne tilpasningen er blitt understøt-
tet av målrettede tiltak i finanspolitikken for å øke
vekstevnen i økonomien og dempe virkningene av
tilbakeslaget i de områdene som er blitt hardest
rammet.

Utviklingen etter oljeprisfallet fra sommeren
2014 har vist at den økonomiske politikken samlet
sett har virket. Veksten i norsk økonomi er på vei
opp igjen, og i de fleste av landets fylker er
arbeidsledigheten nå på vei ned igjen.
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En problemstilling som har vært fremme i den
offentlige debatten, er om sårbarheten for et varig
oljeprisfall også kan reduseres ved å selge SPUs
aksjer i olje- og gasselskaper, se fondsmeldingene
for 2008 og 2013. Problemstillingen er også tatt
opp av ekspertgruppen ledet av Martin Skan-
cke17, som i 2014 vurderte etiske sider ved pen-
sjonsfondets investeringer i kull- og petroleums-
selskaper, samt av Mork-utvalget18, som vurderte
aksjeandelen i fondet. Verken ekspertgruppen
eller Mork-utvalget trakk noen klare konklusjo-
ner.

Et salg av SPUs aksjer i olje- og gasselskaper
reiser både etiske og finansielle spørsmål.
Ekspertgruppen som vurderte SPUs investerin-
ger i kullselskaper hadde et etisk utgangspunkt,
og ved Stortingets behandling våren 2015 gikk en
enstemmig finanskomité inn for at fondet ikke
skal investeres i bestemte typer kullselskaper på
etisk grunnlag. Stortinget sluttet samtidig opp om
et atfersbasert klimakriterium, som gir grunnlag
for utelukkelse eller observasjon av selskaper på
bakgrunn av handlinger eller unnlatelser som på
et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører
til utslipp av klimagasser. Både klimakriteriet og
et produktbasert kullkriterium trådte i kraft tidlig
i 2016, se nærmere omtale i fondsmeldingen for
2016. Spørsmålet er om SPU i tillegg til dette, helt
eller delvis, bør redusere sine investeringer i olje-
og gasselskaper av finansielle grunner.

Denne problemstillingen kan vurderes med
utgangspunkt i nasjonalformuen, som anslår kil-
dene til nasjonens inntekter nå og i fremtiden.
Norges formue består av humankapital, realkapi-
tal, finanskapital i form av netto fordringer på
utlandet, i all hovedsak SPU, og fremtidig grunn-
rente fra olje og gass i bakken. Nåverdien av frem-
tidig arbeidsinnsats, humankapitalen, er den aller
viktigste delen av formuen. Arbeidsinnsatsen
anslås å utgjøre om lag 75 pst. Finanskapitalen
utgjør om lag 9 pst. og verdien av olje og gass i
bakken knapt 3 pst., se figur 5.819.

I en artikkel skrevet i forbindelse med Per-
spektivmeldingen 2017 vurderer førsteamanuen-
sis Trond Døskeland ulike finansielle strategier
for å sikre seg mot varig lav oljepris.20 For human-

kapitalen, som utgjør den største delen av nasjo-
nalformuen, ser han ingen finansielle strategier
som kan motvirke et eventuelt fall i verdien av vår
humankapital som følge av nedgang i olje- og
gassinntektene. Det pekes på at norske myndig-
heter allerede legger stor vekt på å øke human-
kapitalen og på omstilling i næringslivet. Vurde-
ringen er videre at verdien av de gjenværende
petroleumsressursene i noen grad kan skjermes
mot store og varige prisfall ved hjelp av finansielle
instrumenter, slik som opsjoner eller fremtidskon-
trakter. Døskeland anbefaler likevel ikke en slik
type forsikring, blant annet fordi kostnadene antas
å ville bli uforholdsmessig høye. For finanskapita-
len i nasjonalformuen, SPU, pekes det på mulige
motsykliske investeringsstrategier, som salg av
olje- eller energiselskaper eller å vri sammenset-
ningen av investeringene mot selskaper hvor
avkastningen i liten grad samvarierer med avkast-
ningen på olje- og gassaksjer. Det kan være kon-
sumaksjer eller selskaper innen alternative ener-
giformer. Samtidig pekes det på at selv om slike
vridninger kan ha en intuitiv appell, vil de være
krevende i praksis.21

Olje- og gassektorens andel av SPUs referans-
eindeks for aksjer var ved utgangen av 2016 om
lag 7 pst., som tilsvarer om lag 0,4 pst. av nasjonal-
formuen.22 Disse aksjene har liten betydning for
usikkerheten i nasjonalformuen ved et varig fall i
inntektene fra olje og gass.

17 Se rapport til Finansdepartementet 3. desember 2014 om
Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull- og petro-
leumsselskaper.

18 NOU 2016: 20 Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.
19 Se Finansdepartementets nettsider for dokumentasjon av

beregningene og et sett med følsomhetsanalyser.
20 Trond Døskeland: «Bør vi bruke finansielle strategier for å

sikre oss mot en varig lav oljepris?». Arbeidsnotat fra
Finansdepartementet 2017/5.

Figur 5.8 Netto nasjonalformue 2016. Prosent

Kilde: Finansdepartementet.
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På kort sikt er det en sterkere samvariasjon
mellom oljepris og verdien av olje- og gassaksjer
enn mellom oljepris og verdien av andre aksjer.
Innenfor en slik tidshorisont vil imidlertid fonds-
konstruksjonen bidra til å skjerme statsbudsjettet
fra virkningen av et oljeprisfall. Med en lang tids-
horisont og relativt små uttak, målt som andel av
kapitalen, er det lite sannsynlig at vi må realisere
store tap når oljeprisen eller andre priser faller.
Dette skiller SPU fra andre investorer. Reduksjon
av svingninger i fondsverdien på kort sikt er der-
med ikke et hensyn som bør tillegges vekt ved
vurdering av sammensetningen av aksjeinveste-
ringene i SPU.

På lang sikt er det vanskelig å finne en klar
empirisk sammenheng mellom oljeprisen og ver-
dien av olje- og gassaksjer. En forklaring på dette
kan være at børsnoterte olje- og gasselskaper i
liten grad selv eier petroleumsforekomster, men
tilbyr tjenester til leting, utvinning og produksjon
av slike forekomster. En rimelig antakelse er at de
tilbys betingelser fra ressurseier som over tid gir
en lønnsomhet, dvs. avkastning på egenkapitalen,
på linje med andre selskaper. I tillegg er disse sel-
skapene integrerte og har mye annen virksomhet,
herunder raffinering, distribusjon, teknologi, salg
og fornybar energi.

I fondsmeldingen for 2016 omtales klima-
risiko, i form av klimaendringer, klimapolitikk og
virkningen av disse på teknologisk utvikling, som
kan ha betydning for avkastningen på lang sikt.
Som langsiktig investor er SPU særlig utsatt for
den systemiske delen av denne risikoen, ved at
økonomisk vekst og samlet inntjening i selska-
pene påvirkes. I forvaltningen av fondet er det der-
for lagt vekt på kunnskap og bevissthet om slik
risiko. Videre legges det i meldingen til grunn at
en i forvaltningen ikke har systematisk bedre
informasjon om klimarisiko enn andre investorer,
og at prisene på verdipapirer må antas å gjen-
speile markedets samlede vurderinger av blant
annet sannsynligheten for ulike scenarioer om
fremtidige klimaendringer.

På bakgrunn av de ovennevnte forholdene er
det ikke klart grunnlag for å si at salg av olje- og
gassaksjer i SPU vil bidra til å redusere sårbarhe-
ten i nasjonalformuen ved et varig fall i prisene på
olje og gass.23

Slike tilpasninger kan også ha kostnader.
Investeringene i SPU har en lang tidshorisont og
er basert på bred risikospredning på tvers av land,
sektorer og selskaper. Det er avgjørende for å
kunne bære langsiktig risiko fordi det bidrar til å
beskytte oss mot tap som følge av konsentrerte
posisjoner i land eller industrier med lav langsik-
tig avkastning. Å selge store deler av energisekto-
ren vil svekke risikospredningen i SPU. Over tid
har vi sett store endringer i næringssammenset-
ning og produksjonsteknologi. Det kan ikke ute-
lukkes at dagens petroleumsprodusenter også vil
være fremtidens viktigste produsenter av forny-
bar energi.

Norges nasjonalformue kan være sårbar for et
varig fall i prisene på olje og gass, og ovenfor drøf-
tes ulike virkemidler kan redusere sårbarheten.
Salg av SPUs aksjer i olje- og gasselskaper vurde-
res i denne sammenheng som et uegnet og lite
treffsikkert virkemiddel. Hovedansvaret i en stra-
tegi for å gjøre norsk økonomi robust overfor et
varig fall i prisene på olje og gass, ligger på den
generelle økonomiske politikken. Bruken av olje-
og gassinntektene må frikobles fra opptjeningen,
og samtidig slik at bruken er opprettholdbar over
tid. Et produktivt og omstillingsdyktig næringsliv
er også avgjørende. Det samme er en fleksibel og
kompetent arbeidsstyrke, samt en lønnsdannelse
som støtter opp under de nødvendige tilpasnin-
gene i norsk økonomi når olje- og gassinntektene
faller. Målrettede tiltak i finanspolitikken for å øke
vekstevnen i økonomien og dempe virkningene av
tilbakeslaget i de områdene som blir hardest ram-
met av lavere olje- og gasspriser, vil også være til
hjelp.

Et hovedmål for denne regjeringen har nett-
opp vært å gjøre norsk økonomi mindre oljeav-
hengig og mer omstillingsdyktig. Derfor er det i
budsjettene prioritert satsing på infrastruktur,
kunnskap og vekstfremmende skattelettelser, slik
en samlet finanskomité sluttet opp om da hand-
lingsregelen ble innført i 2001. Også reformer og
tiltak som kan bedre økonomien og arbeidsmar-
kedets virkemåte er blitt prioritert. Målet er en

21 Det er i prinsippet flere måter å tilpasse strategien til SPU
på for å redusere risikoen i nasjonalformuen. I praksis vil
imidlertid slike tilpasninger i strategien være svært kre-
vende å gjennomføre. Det skyldes blant annet at historiske
mønstre for samvariasjon er usikre og varierer over tid, noe
også Mork-utvalget peker på i sin rapport. Finansdeparte-
mentet kjenner ikke til andre, sammenliknbare fond som
gjør denne typen tilpasninger i sin investeringsstrategi. For
omtale av den finansteoretiske bakgrunnen og mulige til-
pasninger, se kap. 7 i meldingen om forvaltningen av Sta-
tens pensjonsfond i 2016.

22 Sektoren utgjorde på samme tidspunkt 6,4 pst. av den fak-
tiske aksjebeholdningen.

23 Finansdepartementet vurderte i fondsmeldingen for 2013
de empiriske sammenhengene mellom olje- og gassaksjer
og oljeprisen på kort og lang sikt. En oppdatert versjon av
disse analysene er tilgjengelig på departementets nettsider.
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robust økonomi med god evne til vekst og omstil-
ling. 

5.5 Regjeringens strategi

Petroleumsnæringen vil være en stor og viktig
næring i flere tiår fremover, men vil ikke være den
samme vekstmotoren for norsk økonomi som i
årene vi har lagt bak oss. For å opprettholde god
vekst i levestandarden trenger norsk økonomi i
enda større grad enn før flere ben å stå på. Regje-
ringen vektlegger følgende elementer for å opp-
rettholde veksten i verdiskapingen når etterspør-
selen fra petroleumsvirksomheten avtar:
– Tilrettelegge for samfunnsøkonomisk lønnsom

aktivitet på norsk sokkel. En viktig forutsetning
for lønnsom aktivitet er stabile og forutsigbare
rammevilkår og tilgang til nytt, attraktivt areal.
Samtidig skal hensynet til miljø og marine øko-
systemer ivaretas. Petroleumsskattesystemet
sikrer fellesskapet en stor del av inntektene fra
petroleum. Med en nøytral grunnrenteskatt vil
investeringer som er lønnsomme for samfun-
net også være lønnsomme for selskapene. Sta-

tens direkte økonomiske engasjement (SDØE)
videreføres som et viktig instrument for å bidra
til ekstra inntekter i tillatelser med høyt inn-
tektspotensial.

– Overføring av kompetanse. Kompetansen som
norsk olje- og gassnæring har utviklet gjennom
50 års virksomhet må overføres til andre
næringer. Den enkelte arbeidstaker må justere
sin kompetanse, og bedriftene må bruke erfa-
ring og teknologi på nye områder.

– Styrket konkurransekraft for norsk næringsliv.
Norsk økonomi må omstilles til en ny situasjon
der vi likner mer på vestlige økonomier uten
olje- og gassressurser. Veksten må komme i
næringer der vi ikke kan forvente like høy
avkastning som i oljevirksomheten. Det krever
et tilpasningsdyktig og nyskapende norsk pri-
vat næringsliv med et kostnadsnivå tilpasset
situasjonen i andre land. Skattereformen, som
blant annet innebærer en reduksjon i selskaps-
skatten fra 27 pst. til 23 pst., reduserer kapital-
kostnadene for norsk næringsliv og gjør det
dermed mer lønnsomt å investere i ny nærings-
virksomhet.
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utbygging av velferdsordningene. Hvis dagens ord-
ninger bygges videre ut, vil det være behov for inn-
stramminger på andre områder allerede i den nær-
meste 10–15-årsperioden.

Fra 2030 anslås et inndekningsbehov på i gjen-
nomsnitt 1,7 pst. av verdiskapingen i fastlandsøko-
nomien per tiår. Da er det lagt til grunn en svært be-
grenset utbygging av dagens velferdsordninger. For å
oppnå balanserte budsjetter må derfor utgiftene redu-
seres eller inntektene økes sammenliknet med dette.
Med dagens nivå på BNP for Fastlands-Norge svarer
inndekningsbehovet til nær 5 mrd. kroner per år.

Velferdsstaten er bygd kraftig ut de siste tiårene.
Offentlig sysselsetting har økt betydelig, også regnet
per innbygger. Denne utviklingen gjenspeiler økt
omfang og bedre kvalitet på offentlige velferdsord-
ninger. Videre utbygging av det offentlige velferds-
tilbudet vil forsterke presset på offentlige finanser i
årene fremover.

Hvilke velferdsordninger vi har råd til når disse
utfordringene slår inn, vil avhenge av den samlede
velstandsutviklingen i Norge. Teknologiske mulig-
heter vil bety mye for hvor lett eller vanskelig situa-
sjonen blir. Politiske prioriteringer vil påvirke vek-
sten i økonomien og avgjøre på hvilken måte offent-
lige finanser balanseres. Det er valg som vil måtte tas
underveis.

I meldingen skisseres hvordan vi kan finne gode
løsninger for statsfinansene og velferdsordningene.

Gode løsninger vil kreve innsats på flere områ-
der. Økt yrkesdeltakelse – både ved at flere står len-
ger i jobb og ved at flere deltar – bør være en sentral
del av løsningen. Det styrker offentlige finanser og
gir den enkelte mulighet til å øke sin inntekt og vel-
stand, men er neppe tilstrekkelig. Bedre løsninger i
offentlig sektor må også til. Det krever god organise-
ring, effektiv tjenesteproduksjon og tydelige priorite-
ringer. Hvis vi ikke kommer i mål på disse områdene,
eller dersom det er ønsker om ytterligere utbygging
av tjenestetilbudet, kan økt privat medfinansiering
eller økte skatter også bli nødvendig.

Dette er illustrert i figur 1.10 i meldingen som be-
skriver mulige forløp for velferdsstaten i tiårene
fremover. De nærmeste årene krever en videreføring
av dagens tjenestetilbud ingen særskilte tiltak (den
mørkeblå søylen). En styrking av tjenestetilbudet på
noen områder, vil derimot kreve mer effektiv res-
sursbruk på andre områder i offentlig sektor eller en
vellykket politikk for økt arbeidsinnsats (den lyseblå
søylen).

I perioden fra 2030 til 2060 øker utfordringene. I
figuren er det lagt til grunn at en vellykket politikk
for økt arbeidsinnsats bidrar til at sysselsettingen tar
seg opp til nivåene fra tidligere høykonjunkturer, til
tross for at demografien i denne perioden trekker i
motsatt retning. Samtidig antas det at vi evner å om-

prioritere og realisere innsparinger innenfor offentlig
tjenesteproduksjon og overføringer. Det vil kunne
mer enn dekke inn kostnadene ved en videreføring av
dagens standard på tjenestetilbudet.

For å kunne møte en styrking av tilbudet, er det
likevel nødvendig med ytterligere tiltak. Det vil i før-
ste rekke være å lykkes enda bedre enn lagt til grunn
i figuren med å øke arbeidstilbudet og samtidig ef-
fektivisere den offentlige ressursbruken. Dersom det
ikke lykkes, kan det være nødvendig med økt privat
ansvar, enten med økte brukerbetalinger eller ved at
deler av tjenesteproduksjonen overlates til det priva-
te markedet. Alternativt må skattene økes.

Jo bedre vi lykkes i å øke arbeidsinnsatsen, desto
større rom vil det være for å styrke det offentlige tje-
nestetilbudet – eller å unngå innstramminger. Jo mer
vi lykkes i å effektivisere ressursbruken og målrette
innsatsen, desto større rom vil det være for styrket of-
fentlig innsats innenfor prioriterte områder. Skal vi
trygge det norske velferdssamfunnet i nye tiår, må vi
åpne for nye og bedre løsninger. Med solide statsfi-
nanser, et produktivt næringsliv og en høyt utdannet
arbeidsstyrke har Norge gode forutsetninger for å
møte disse utfordringene.

Utfordringene knyttet til fremtidens velferds-
samfunn er omtalt nærmere i meldingens kapittel 11.

1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  L i s b e t h  B e rg - H a n s e n ,  To r e
H a g e b a k k e n ,  I r e n e  J o h a n s e n ,  M a r i a n n e
M a r t h i n s e n ,  To r s t e i n  T v e d t  S o l b e r g  o g
Tr u l s  Wi c k h o l m ,  f r a  H ø y r e ,  S o l v e i g
S u n d b ø  A b r a h a m s e n ,  S v e i n  F l å t t e n ,
S i g u r d  H i l l e ,  H e i d i  N o r d b y  L u n d e  o g
S i r i  A .  M e l i n g ,  f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,
H a n s  A n d r e a s  L i m i ,  R o y  S t e f f e n s e n  o g
K e n n e t h  S v e n d s e n ,  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i ,  l e d e r e n  H a n s  O l a v  S y v e r s e n ,  f r a
S e n t e r p a r t i e t ,  Tr y g v e  S l a g s v o l d
Ve d u m ,  f r a  Ve n s t r e ,  Te r j e  B r e i v i k ,  o g
f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i ,  S n o r r e
S e r i g s t a d  Va l e n , viser til meldingen og vil un-
derstreke behovet for en høyest mulig sysselsetting i
årene fremover. Våre velferdsordninger er avhengige
av balanse mellom hvor mange som bidrar og hvor
mange som mottar, og det blir en utfordring om for
mange står utenfor arbeidslivet. Samtidig gir en sik-
ker jobb den enkelte en stabil inntekt og muligheter
til å realisere eget liv. K o m i t e e n  viser til at økt
kompetanse i befolkningen er nødvendig for at flere
kan delta og delta lenger i arbeidslivet. Det er derfor
viktig å fortsette å styrke vårt skole- og utdannings-
system, ikke minst samspillet mellom utdanning og
arbeid, god fagutdanning og vektlegging av å be-
kjempe frafall i skolen.
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K o m i t e e n  viser til at skatte- og trygde-
systemer i tillegg må gjøre det lønnsomt å være i ar-
beid, og at verdier må skapes før de kan deles. Gamle
arbeidsplasser vil forsvinne, nye vil komme til. Den-
ne omstillingen krever nye arbeidsplasser i privat
sektor, ikke bevaring av gamle strukturer. Fremtidens
arbeidsliv vil i enda større grad enn nå være smart,
grønt og nyskapende og skal gi vekstkraft og gode
vilkår i alle deler av landet. Fellesskapets ressurser
må utnyttes maksimalt. Økt produktivitet, bedre og
mer bruk av moderne teknologi vil gi oss mer igjen
for innsatsen både i private og i offentlige virksom-
heter. Økt digitalisering av økonomien vil bidra til
økt vekst og sysselsetting, lette tilgangen til større
markeder og redusere betydningen av vår geografis-
ke plassering og vårt lille hjemmemarked. I tillegg
vil nye teknologiske løsninger være helt nødvendig
for klimautfordringen og for bruk innen velferdstek-
nologien som kan møte den demografiske utviklin-
gen i befolkningen.

K o m i t e e n  viser til at oljeaktiviteten kan bety
mindre i vårt land på lengre sikt og at fortsatt vel-
standsvekst krever en økonomisk politikk som ska-
per innovasjon og videreutvikling i kombinasjon
med nødvendige reformer av offentlig virksomhet.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Sosialistisk Venstreparti, viser til at velferdsut-
viklingen er godt fordelt i Norge, og understreker at
det er et sentralt mål at velstandsutviklingen når frem
til alle og at vårt lands små forskjeller mellom folk
bibeholdes. De aller fleste har tatt del i de siste tiåre-
nes velstandsvekst i vårt land; det øker tilliten mel-
lom innbyggerne og til de offentlige myndigheter.
Det skaper trygghet for den enkelte og bidrar til et
samfunn med sosial og politisk stabilitet.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  viser til at Perspektivmeldingen 2017 ble
presentert av Erna Solberg og Siv Jensen 31. mars.
Under Stortingets behandling av meldingen har
d i s s e  m e d l e m m e r  vurdert at det er behov for et
mer omfattende tilsvar enn det som er vanlig ved be-
handling av en stortingsmelding. Dette skyldes ikke
stor uenighet om problembeskrivelsen som trekkes
opp i meldingen. Tilsvaret bygger derfor videre på
analysen som er lagt til grunn fra Finansdepartemen-
tet.

Perspektivmeldingen har en særlig viktig rolle i
norsk politikk. Det er her vi har mulighet til i større
bredde å vurdere bærekraften i offentlige finanser,
strukturelle forhold som har positiv eller negativ inn-
virkning på norsk økonomi, og sikre størst mulig
konsistens mellom politikken som føres i dag, og det
handlingsrom og samfunn vi ønsker å oppnå i mor-
gen. På dette området feiler Høyre- og Fremskritts-

parti-regjeringen fundamentalt. Dels fordi det ikke er
en logisk sammenheng mellom de framtidsutsiktene
som tegnes opp i Perspektivmeldingen og den poli-
tikken som har vært ført av Høyre og Fremskrittspar-
tiet de fire årene de har hatt regjeringsmakt, og dels
fordi de mangler politiske svar og løsninger på de ut-
fordringene de trekker opp.

Mangelfull sammenheng mellom 
virkelighetsbeskrivelse og politikk

Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen har på en
rekke områder ført en politikk som ikke ruster oss for
fremtiden – tvert om.

«Det er ikke lenger utsikter til store, nye olje- og
fondsinntekter som kan fases inn i økonomien», står
det i Perspektivmeldingen. I et tilhørende arbeidsno-
tat sies det enda tydeligere: 
[[Sitat]]

«Det er de nærmeste årene ikke rom for noen
ytterligere opptrapping av bruken av oljeinntekter.» 
[[Sitat]] Samtidig svekkes de offentlige finansene som
følge av demografiske endringer: 
[[Sitat]]

«I tiårene fremover vil andelen eldre i befolknin-
gen øke kraftig. Det vil isolert sett trekke opp utgifter
til helse- og omsorgstjenester og pensjoner og gi
lavere sysselsetting og dermed svekke skattegrunnla-
gene. Veksten i pensjonsutgifter har allerede skutt
fart, mens veksten i utgiftene til pleie- og omsorgstje-
nester først ventes å tilta etter 2030, når andelen av
befolkningen over 80 år tar seg markert opp.»
[[Sitat]] Kontrasten er sterk til den politikken som har
vært ført de siste årene. På bare fire budsjetter har
Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen økt oljepen-
gebruken med 83 mrd. 2017-kroner. Det er mer enn
på de 12 foregående budsjetter, inkludert finanskrise-
budsjettet i 2009. Det strukturelle budsjettunder-
skuddet som andel av BNP for Fastlands-Norge har
ikke på noe tidspunkt vært høyere i Finansdeparte-
mentets tabeller, som strekker seg tilbake til 1980. På
svar på budsjettspørsmål 25 fra Arbeiderpartiet til
statsbudsjettet 2017 framgår det at den samlede olje-
pengebruken ville vært om lag 122 mrd. kroner lave-
re dersom en la til grunn gjennomsnittlig innfa-
singstempo fra regjeringen Stoltenberg II. Den histo-
risk høye oljepengebruken har svekket fremtidig
handlingsrom i den økonomiske politikken kraftig.

I Perspektivmeldingen står det at regjeringens
strategi for mindre forskjeller blant annet består i å
legge til rette for 
[[Sitat]]

«En velfungerende lønnsdannelse. (…) Det er
viktig å legge til rette for både fleksibilitet og omstil-
lingsevne for arbeidslivet, høy yrkesdeltakelse og en
jevn fordeling.» 
[[Sitat]]
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Likevel har Høyre- og Fremskrittspartiet i regje-
ring redusert insentivene for fagorganisering, som
uomtvistelig er et nødvendig grunnlag for lønnsdan-
nelsen i Norge. Lavere organisasjonsgrad øker risi-
koen for mer desentraliserte oppgjør, som blant annet
vil gjøre det langt vanskeligere å tilpasse lønnsutvik-
lingen situasjonen i norsk økonomi.

Et viktig bidrag til et samfunn med små forskjel-
ler er ifølge Perspektivmeldingen et skattesystem
som «fordeler finansieringsbyrden rettferdig». Ar-
beiderpartiet og Høyre/Fremskrittspartiet har sann-
synligvis ulik vurdering av hva som er rettferdig,
men det er ingen tvil om at skatteendringene gjen-
nomført av Høyre/Fremskrittspartiet har gitt skjevere
fordeling, der de med mest har fått de store skattekut-
tene. 

I nasjonalbudsjettet 2017 anslår regjeringen
handlingsrommet, altså underliggende skattevekst og
innfasing av oljepenger fratrukket økte utgifter til
folketrygd og demografikostnader i kommuner og
helseforetak, til 6,5 mrd. kroner per år de neste årene.
Ifølge Perspektivmeldingen er dette et optimistisk
anslag. Høyre går til valg på å bruke halvparten av
anslått handlingsrom på skattekutt. Legger en til par-
tiets samferdsels- og forsvarsløfter, summerer løfte-
ne seg til nesten 10 mrd. kroner mer enn anslått hand-
lingsrom, og det før en regner på kostnadene for øv-
rige løfter på utgiftssiden. Fremskrittspartiet på sin
side går til valg på skattekutt som tilsvarer dobbelt så
mye som anslått handlingsrom for neste periode. Fel-
les for partiene er at skattekuttene skal fordeles enda
skjevere enn i inneværende periode.

I tillegg til en ukontrollert oljepengebruk over
fire budsjetter skyver regjeringen Solberg regningen
foran seg på flere områder. Beredskapssenteret til
2,5–3,5 mrd. kroner, politihelikoptre, nye IKT-syste-
mer i politiet, rehabilitering av Nationaltheatret til en
prislapp mellom 1,3 og 4,7 mrd. kroner er bare noen
eksempler på store investeringer som regjeringen har
skjøvet på, hvor regningen må tas av fremtidige re-
gjeringer. 

Mangler politiske svar
«Hvis mange blir stående utenfor arbeidslivet på

grunn av manglende eller feil kompetanse, vil byrden
bli større,» står det i Perspektivmeldingen. Og ja,
mange står utenfor arbeidslivet, og de har blitt stadig
flere under denne regjeringen. Andelen som ikke er i
arbeid, var i 2016 den høyeste på over 20 år. Andelen
unge som ikke er i arbeid var også den høyeste på
over 20 år. Under Høyre- og Fremskrittsparti-regje-
ringen har det blitt skapt færre jobber totalt, enn det
ble skapt årlig under Stoltenberg II-regjeringen. Og i
2016 gikk sysselsettingen i privat sektor ned, for før-
ste gang siden finanskrisen. Førstekvartalstallene for
2017 viser fortsatt nedgang.

Regjeringens «strategi» for å møte denne utford-
ringen gjengis her i sin helhet, fra kapittel 8.5: 
[[Sitat]]

«Økt deltakelse i arbeidslivet. Når levealderen
øker, må flere stå lenger i arbeidslivet. Færre i
arbeidsdyktig alder må stå utenfor arbeidsmarkedet.»
[[Sitat]] Gjennom fire budsjetter har regjeringen brukt
milliarder på skattekutt til de med mest i et håp om at
disse midlene vil investeres i arbeidsplasser og der-
med bidra til økt sysselsetting. «Vår hovedjobb er å
skaffe arbeid til gutta på gølvet,» fortalte Siv Jensen
til VG i februar 2014. VGs journalist fulgte opp med
spørsmålet: «Og å senke skattene?» «Ja, gode skatte-
letter kommer og vil bidra,» svarte Solberg.

Skattekuttene har imidlertid ikke hatt den effek-
ten Solberg og Jensen ønsket. Store skattekutt er like-
vel fortsatt politikk disse partiene går til valg på den-
ne høsten.

I nevnte VG-sak proklamerte Erna Solberg og
Siv Jensen at de skulle tette gapet mellom utviklin-
gen i norske lønninger og produktivitet: 
[[Sitat]]

«Beistet har fått et navn og spyttes foraktfullt ut i
blåblå miljøer: - Vi kaller det «Det rødgrønne gapet»,
sier Solberg. (…) Stoltenberg var altfor opptatt av
oljepengebruken og mistet fokus på de store utfor-
dringene. (…) Det finnes smartere måter å styre på
enn det de rødgrønne fikk til. Vi kommer ikke til å
greie å tette gapet på ett år, men på sikt skal vi klare
det.»
[[Sitat]] Siden den gang har vi hatt den svakeste real-
lønnsutviklingen siden før 70-tallet, så langt tilbake
som Teknisk Beregningsutvalgs oversikt strekker
seg. Dette er en konsekvens av ansvarlige parter i ar-
beidslivet som har hensyntatt situasjonen i norsk
økonomi. Produktivitetsveksten har imidlertid ikke
tatt seg opp i denne stortingsperioden, og er nå om
lag null. Anslagene for årlig produktivitetsvekst er
kraftig nedjustert sammenlignet med Perspektivmel-
dingen 2013. Anslaget er redusert også i forhold til
framskrivingene i nasjonalbudsjettet 2015.

Kombinasjonen av svekket sysselsettingsutvik-
ling og redusert produktivitetsvekst er svært uheldig
for norsk økonomi og offentlige finanser. 

D i s s e  m e d l e m m e r  ønsker med dette tilsva-
ret til Perspektivmeldingen å løfte debatten om de
store veivalgene for norsk økonomi for tiår fremover.
Samtidig ønsker d i s s e  m e d l e m m e r  å synliggjø-
re før stortingsvalget 11. september 2017 at det er be-
tydelige forskjeller partiene imellom i hvordan disse
vil møte fremtiden.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  S e n t e r p a r t i e t  viser til at Per-
spektivmeldingens spørsmål om hvordan vi kan opp-
rettholde verdiskapingen som grunnlaget for velfer-

5541



17Innst. 358 S – 2016–2017

den, nå som oljeinntektene avtar og aldringen av be-
folkningen tiltar, er helt avgjørende for vårt samfunn.

Norges historiske fortrinn
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at vi finner mye

av svaret på utfordringene ved å se på vår egen histo-
rie. Både petroleumsformuen og den nordiske mo-
dellen har vært sentrale for norsk verdiskaping og
velferd. Samtidig var Norge et relativt rikt land både
før oljen og før etableringen av den nordiske model-
len. 1800-tallets Norge var riktignok fattig sammen-
liknet med Norge i dag, men ikke sammenliknet med
datidens Europa.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at lønningene i
Norge på 1800-tallet var forholdsvis gode, og sven-
sker kom hit for å arbeide. Nordmenn var blant dem
som kunne forvente å leve lenge, og barnedødelighe-
ten var lav. Det var stort sett nok mat, og boligstan-
darden var god. Rundt 1870 hadde Norge verdens
tredje største skipsfartsflåte, vi var en av verdens
største eksportører av fisk og Europas største ekspor-
tør av tømmer.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at våre store na-
turressurser er en del av forklaringen på vår velstand,
men mange land opplever at slike ressurser heller er
en forbannelse enn en velsignelse. 

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at for et-
hvert land er arbeidskraften, kvinner og menn, den
viktigste ressursen for verdiskaping. Folks arbeids-
innsats står for 75 pst. av nasjonalformuen, mens ol-
jeformuen står for 2,6 pst. Det er her Norge har hatt
et historisk fortrinn, i vår gode utnyttelse av folks ar-
beidskraft. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at våre institusjo-
ner og det verdigrunnlag som institusjonene springer
ut fra, har vært avgjørende i å legge til rette for en god
utnyttelse av arbeidskraften. For Europa og Norge
har det greske demokratiet, romersk lov, jødisk rett-
ferdighetsetikk og det kristne idealet om universell
kjærlighet og likhet vært avgjørende. Disse verdiene
frigjorde landenes viktigste ressurs, nemlig arbeids-
kraften, kvinner og menn.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at The Econo-
mist 2. februar 2013 hadde en lengre artikkel om de
nordiske landene. Her forklarer de Nordens velstand
ikke bare med naturressurser eller institusjoner, men
også med vår historie og vår kristne kulturarv. For
økonomisk og sosial utvikling har aldri bare handlet
om geografi, kapital eller institusjoner. Folks ar-
beidsinnsats, kompetanse og hvilke verdier de deler,
er også sentralt. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norges første
kristne lover for 1 000 år siden var preget av frihet,
likhet og solidaritet: Alle nyfødte fikk rett til å leve,
flerkoneri opphørte og slaver fikk sin frihet. Kirken
etablerte de første sykehusene på 1200-tallet, med

helsetilbud og sosialomsorg for syke og fattige. Kir-
ken brakte skriftspråket og boken til landet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at da reformasjo-
nen kom til Norge på 1500-tallet, kom konfirma-
sjonsundervisningen, forløperen til folkeskolen. Bre-
de lag av folket – både gutter og jenter – fikk lese- og
skriveferdigheter, selve fundamentet for økonomisk
og sosial utvikling.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at The Econo-
mist også understreker reformasjonens vekt på det
personlige ansvaret for å lese Bibelen og ta stilling til
evangeliet. Dette medvirket til å grunnfeste tanken
om individets frihet og ansvar i samfunnet, som er av
stor betydning for demokrati og rettsstat. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at knapt noen en-
keltperson gjorde mer for å befeste de protestantiske
verdiene i folket enn Hans Nielsen Hauge. Hans for-
kynnelse og næringsvirksomhet skapte en folkebeve-
gelse av arbeid, kunnskap og nyskaping, som har satt
varige spor i hele landet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Harvard-histo-
riker David Landes og Princeton-statsviter Francis
Fukuyama har sagt at Skandinavia var «klart for ut-
vikling» da den industrielle revolusjonen kom, mye
takket være vår kristne kulturarv. Dette grunnlaget
har den nordiske modellen etter hvert bygd videre på.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at vår nordiske
modell hviler på et grunnlag som kirken og personer
som Hauge bidro til å bygge, gjennom institusjoner
som sykehus og skoler og verdier som solidaritet og
likhet, arbeid, kunnskap og nyskaping. Disse verdie-
ne bygde Norge, og de gir svar på fremtidens utford-
ringer.

Utfordringer fremover
ALDRING AV BEFOLKNINGEN

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at norsk økono-
mi har hatt en sterk utvikling siden starten på 1990-
tallet. Det skyldes ikke bare høye oljepriser og et
godt bytteforhold med utlandet, men også en gunstig
demografi. Både andelen eldre og unge har avtatt,
mens andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder har
økt. Men siden andelen unge har avtatt, kunne det
ikke vare. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at de siste 300
årene har den nye generasjonen i Europa vært større
enn den forrige. Etter andre verdenskrig var det baby
boom. Det skaper vekst, fordi mennesker i økono-
misk forstand er både produsenter og forbrukere. Nå
bremser veksten opp: De store kullene etter krigen
blir pensjonister, og det fødes færre barn. 

Norge er intet unntak. Riktignok er fødselstallene
høyere enn EU-snittet på 1,6 barn pr. kvinne. Men
tallene her hjemme har gått raskt ned de siste årene,
fra 1,98 barn pr. kvinne i 2009 til 1,71 i 2016. Det er

5542



18 Innst. 358 S – 2016–2017

laveste fruktbarhet på 30 år og et godt stykke under
det som må til for å opprettholde befolkningen.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at dette har store
økonomiske konsekvenser. Selv om barn gir offentli-
ge utgifter i form av barnehage, familiepolitikk og
skole, koster det enda mer for samfunnet å ha en høy
andel eldre i befolkningen, som skal ha pensjoner,
helsetjenester og eldreomsorg.

Færre unge reduserer arbeidsstyrken og forbru-
ket. Økt levealder øker behovet for sparing og redu-
serer forbruket ytterligere, for å finansiere lengre
pensjonstilværelser. Og med mindre forbruk svekkes
bedriftenes investeringslyst, som har vært på et lav-
mål de siste årene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at en rapport fra
økonomer ved Den amerikanske sentralbanken i fjor
viser at endret demografi kan forklare en nedgang på
1,25 prosentpoeng i den naturlige vekstraten i USA
siden 1980, hvorav 0,5 prosentpoeng skyldes redu-
serte fødselstall. Og USAs demografi er gunstigere
enn Europas. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at de rike lande-
ne kan ha havnet i en såkalt sekulær stagnasjon, se-
kulær i betydningen strukturell og varig. Det handler
om at underliggende endringer i økonomien, som
svakere vekst i arbeidsstyrken, gjør at vi får en per-
manent svekkelse av etterspørselen i økonomien,
som ikke engang renter nær null kan avhjelpe. 

ØKENDE ULIKHETER

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at en annen stor
utfordring er voksende ulikheter i rike land, også i
Norge. Forskjellene mellom fattige og rike land har
riktignok blitt mindre siden 1980-tallet. Fattige land
har blitt rikere, mye takket være friere verdenshan-
del. Dessuten har Kina, India og tidligere kommunis-
tiske land blitt markedsøkonomier integrert i den glo-
bale økonomien.

Hundrevis av millioner arbeidere i fattige land
har blitt løftet ut av fattigdom. Tidlig på 1950-tallet
var gjennomsnittlig levealder i utviklingslandene 42
år; i dag er den 68. Det er verd å feire.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser samtidig til at den
samme globaliseringen har også skapt større for-
skjeller internt i de rike landene. Rike lands arbeidere
opplever at konkurransen om jobbene blir hardere og
at lønningene stagnerer. Hvis gevinsten ved handel
ikke blir fordelt, blir arbeiderne tapere og eierne vin-
nere.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at ny teknologi
også skaper ulikheter. IKT, Internett og robotteknolo-
gi gjør at de som behersker teknologien, eller har job-
ber som er komplementære med ny teknologi, blir
mer produktive og får økte lønninger, mens resten
lett faller utenfor.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at lønningene i
rike land i snitt falt fra 66 pst. av nasjonalinntekten på
1990-tallet til 62 pst. på 2000-tallet, ifølge OECD.
Eierne tar mer av kaken. 

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at venstresi-
den med andre ord har undervurdert globaliseringens
gevinster for fattige land, mens høyresiden har un-
dervurdert ulempene når gevinstene ikke fordeles. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norge på man-
ge måter er annerledeslandet, mye takket være vår
næringsstruktur og vår nordiske modell. Men også
her i landet har ulikhetene vokst de siste årene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at IMF for noen
år siden så på utviklingen i rike og fattige land de sis-
te 25 årene. Konklusjonen var at mindre ulikhet gir
raskere og mer varig vekst, og at offentlige forde-
lingstiltak kan ha en positiv virkning på økonomisk
vekst. Årsaken er trolig at arbeidskraften er et lands
viktigste økonomiske ressurs. Menneskelige ressur-
ser blir ikke fullt ut realisert i forskjellssamfunn der
deler av befolkningen har mangelfull tilgang til skole
og helsetjenester. Dessuten kan forskjellssamfunn gi
politisk ustabilitet, et dårlig investeringsklima og økt
gjeldsoppbygging. 

KLIMA- OG MILJØUTFORDRINGER

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at den tredje sto-
re utfordringen verden står overfor er global oppvar-
ming og miljøødeleggelser. Det er stor enighet blant
verdens klimaforskere om at konsentrasjonen av
drivhusgasser i atmosfæren er økende og at denne
økningen er menneskeskapt, særlig på grunn av av-
skoging og forbrenning av fossile brennstoff som
kull, olje og gass. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det også er ut-
bredt enighet om at temperaturen stiger og at klima-
endringene kan innebære endringer i nedbørsmøn-
stre, økte havnivåer og mer ekstremvær. Dette kan
svekke verdens matproduksjon og det biologiske
mangfoldet. Vår måte å leve på kan bli fundamentalt
forandret. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at utviklingslan-
dene vil trolig bli hardest rammet. Fremgangen i
kampen mot fattigdom, sult og sykdom blant milliar-
der av mennesker i de fattige landene står på spill.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at jordens biolo-
giske mangfold er truet på mange hold, av byspred-
ning og forurensning av jord, vann og luft. Ett ek-
sempel er truede bier og humler, som er avgjørende
for matproduksjonen vår. Ett annet er krisen i havet,
der 9 av 10 fiskerier er overfisket eller på grensen til
overfisket og der fisken får i seg stadig mer plast,
med uante konsekvenser for oss mennesker. I 2050
kan vi oppleve at korallrevene er borte, og at det er
mer plast enn fisk i havet målt i vekt.
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Politiske løsninger for bærekraftig verdiskaping og 
velferd
ARBEID

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at å få flest
mulig i arbeid er et grunnleggende mål, for den en-
keltes livskvalitet og for norsk verdiskaping og vel-
ferd på sikt.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at dagens og
fremtidens lavkonjunkturer må møtes med en selv-
stendig penge- og valutapolitikk, en aktiv motkon-
junkturpolitikk og moderate lønnsoppgjør, for å
dempe ledighet og stimulere til sysselsetting, slik vi
har sett det nå de siste årene under svekkelsen av
norsk økonomi på grunn av fallende oljepriser.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det er svært
bekymringsfullt at den samlede sysselsettingen i
økonomien faller. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at
andelen sysselsatte i Norge i arbeidsfør alder, 15–74
år, har falt markert siden finanskrisen. I 2008 var 72
pst. av disse sysselsatt. I 2016 var 67,3 pst. sysselsatt
– og det var det laveste på 20 år. Bare i Spania og
Hellas har sysselsettingsraten falt mer enn i Norge, i
perioden. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at tall fra Ar-
beids- og sosialdepartementet viser at om lag halv-
parten av nedgangen i sysselsettingen her i landet
skyldes at vi blir flere eldre og at vi har hatt en vekst
i innvandrerbefolkningen, som har lavere sysselset-
ting enn den øvrige befolkningen. Flere er også under
utdanning nå. Færre hjemmearbeidende og færre før-
tidspensjonister og uføre veier bare i liten grad opp i
positiv retning.

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at fallet i
sysselsettingen kan ikke fortsette. Tvert imot må sys-
selsettingen øke fremover om velferden skal være
bærekraftig. For å få til det må vi verne om og vide-
reutvikle den nordiske modellen, investere i den en-
kelte arbeidstaker og satse på kunnskap og nyska-
ping.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at den nordiske
velferdsmodellen ivaretar vårt historiske fortrinn i å
mobilisere vår viktigste ressurs, folks arbeids- og
kunnskapspotensial. Den sikrer gratis skole og ut-
danning av høy kvalitet for alle, i tillegg til gratis hel-
setjenester. Den gir både høy sysselsetting og relativt
høye fødselstall gjennom gode familieordninger som
barnehager og foreldrepermisjon. 

Den nordiske modellen kombinerer ganske flek-
sible arbeidsmarkeder med et godt sikkerhetsnett og
en utstrakt bruk av arbeidsmarkedstiltak. Dette har
vist seg å være effektivt i å bevege arbeidstakere i
næringer med avtakende produktivitet til næringer
med høyere produktivitet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at arbeidsmar-
kedstiltak er viktige i nedgangstider og for utsatte
personer som kan trenge hjelp til å komme i arbeid.

Et godt sikkerhetsnett kan bidra til at arbeidstakerne
tar sjansen på å bytte jobb og kan dermed styrke øko-
nomiens omstillingsevne. 

Dessuten har vi en sentralisert lønnsfastsettelse,
som skjer i forhandlinger mellom noen få store fag-
bevegelser og arbeidsgivere. Siden fagforeningene er
så store, vil de ha et incentiv til å ta høyde for lønns-
økningers effekt på arbeidsledigheten og dermed mo-
derere sine krav. På denne måten kan lønnsveksten i
store trekk begrenses til hva eksportrettet industri
kan betale, og norsk næringslivs konkurranseevne
kan opprettholdes.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at nettopp dette
skjedde da oljeprisen og oljeinvesteringene falt ny-
lig. Da falt også den norske krona. Den bedringen i
konkurranseevnen som dette ga ble ikke spist opp av
lønnsoppgjørene, tvert imot har vi hatt moderate
oppgjør som har styrket norsk næringsliv i konkur-
ransen med utlandet.

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker samtidig at
den nordiske modellen kan og må bli enda bedre på
det den er god på i dag, for å møte fremtidens utford-
ringer. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil verne om arbeidsta-
kerrettigheter og styrke etterutdanning og arbeids-
markedstiltak, slik at alle får muligheter i møte med
globalisering og ny teknologi. Norskopplæring og
lønnstilskudd må prioriteres for å få flere ikke-vestli-
ge innvandrere i arbeid. Samtidig må vi stå lenger i
arbeid ettersom levealderen blir høyere. Mottakere
av dagpenger eller sosialstøtte bør delta i arbeid eller
aktiviteter, hvis de har mulighet til det.

KUNNSKAP

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at en annen kilde
til verdiskaping er at hver enkelt av oss skaper større
verdier enn før, ved å ta i bruk ny kunnskap og tek-
nologi. Blant annet derfor er d i s s e  m e d l e m m e r
opptatt av tidlig innsats i skolen og mindre detaljsty-
ring av lærerne. Vi trenger å frigjøre mer tid til under-
visning og flere lærerressurser når barna har størst
potensial for å lære tidlig i barneskolen. Vi må snu
dagens situasjon der altfor mange barn med lærepro-
blemer får hjelp først mot slutten av barneskolen, el-
ler på ungdomsskolen. Derfor trenger vi flere lærere
i 1–4. trinn.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil bedre yrkesfagutdan-
ningen og gjøre den mer praktisk og mindre teore-
tisk, slik at færre faller fra.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at rutinepregede
arbeidsoppgaver vil forsvinne på grunn av ny tekno-
logi. Det stiller strengere krav til høyere utdanning.
D i s s e  m e d l e m m e r  vil bedre samsvaret mellom
utdanningstilbudet og de kvalifikasjonene næringsliv
og arbeidsliv etterspør, blant annet ved å styrke real-
fagene.
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D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at forskning er
avgjørende for økonomiens innovasjons- og verdi-
skapingsevne. For et lite land som Norge handler det-
te ikke minst om å være i stand til å lære og nyte godt
av kunnskap i den internasjonale kunnskapsfronten. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at norsk
forskning har økt både i omfang og kvalitet de siste
tiårene, men at den burde holdt et enda høyere nivå
internasjonalt. Vi trenger mer vekt på vitenskapelig
kvalitet og færre øremerkinger, bedre koordinering
og styrking av Sentre for fremragende forskning. Det
må legges til rette for at universiteter og høyskoler
kan få en bedre ledelse og rekruttering. 

NYSKAPING

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norge har hatt
svært sterke olje- og gassrelaterte næringer. Nå er vi
avhengige av å skape en sterkere entreprenørskaps-
kultur, for å sikre etablering av nye bedrifter i frem-
tiden. I dag har vi en lav etableringsrate og en lav an-
del hurtigvoksende bedrifter, sammenliknet med
OECD og EU. Det må vi snu. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at opplæring i
entreprenørskap bør integreres bedre i skole og stu-
dier. Universiteter og høyskoler bør gis sterkere in-
centiver til kommersialisering av forskningsresulta-
ter og samarbeid med næringslivet. Vi må satse vide-
re på offentlige såkornfond for næringslivet, for å
bringe forskningsresultater ut i markedet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Skattefunn har
særlig betydning for forskningen i mindre foretak.
Det er bra. D i s s e  m e d l e m m e r  vil styrke Skatte-
funn ved å øke beløpsgrensene. Samtidig må det of-
fentlige tilbudet til de store FoU-bedriftene priorite-
res høyere, fordi disse foretakene er så sentrale for
vår samlede innovasjon og forskning. 

SKATT

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norge har be-
hov for mer aktivt eierskap med kompetanse til å ut-
vikle nye bedrifter. Selskapsskatten må reduseres i
tråd med skatteforliket. D i s s e  m e d l e m m e r  vil
også redusere formuesskatten på arbeidende kapital
ytterligere. Denne skatten rammer virksomhet som
går med underskudd, og den kan hemme kapitaltil-
gangen for mindre bedrifter i distriktene, som ikke
kan henvende seg til et internasjonalt kapitalmarked. 

D i s s e  m e d l e m m e r  er opptatt av at skatte-
systemet ikke rammer norske bedrifter og arbeids-
plasser på en utilbørlig måte. D i s s e  m e d l e m m e r
ønsker å likebehandle norsk og utenlandsk varehan-
del ved å fjerne avgiftsfritaket for innførsel av varer
fra utlandet med verdi under 350 kroner. Dette vil
være særlig viktig i en tid da vi mer enn noen gang
trenger arbeidsplasser for unge uten høyere utdan-
ning, slik norsk handelsnæring kan tilby.

INFRASTRUKTUR

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at handlingsrege-
len for bruk av oljepenger understreker behovet for
investeringer ikke bare i kunnskap, men også i infra-
struktur. God kommunikasjon bidrar til at mindre tid
går med til transport, som igjen legger til rette for økt
produktivitet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at bærekraft og
samfunnsøkonomisk lønnsomhet må prege målene
som settes i Nasjonal transportplan. Det trengs ster-
kere incentiver til kostnadskontroll og bevissthet i
gjennomføringen av samferdselsprosjekter, ikke
minst i forprosjekteringsfasen. Dette kan skje ved å
koble prosjektplanleggingen bedre sammen med fi-
nansieringsansvar. 

FAMILIE

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at familien
er samfunnets grunnenhet. Familien har verdi i seg
selv og er helt avgjørende for samfunnet på mange,
ulike måter. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at god
familiepolitikk også er god samfunnsøkonomi. Ar-
beidskraften er vår viktigste ressurs. Det finnes ingen
bedre måter å styrke fremtidens arbeidskraft på, enn
investeringer i barns utvikling, læring og trygghet,
gjennom satsing på familien, barnehagene, skolen og
en justissektor som ser utsatte barn. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at vi også trenger
bærekraftige fødselstall for å opprettholde velferden.
Forskningen viser at det er en sammenheng mellom
de nordiske landenes omfattende familiepolitiske
ordninger og landenes relativt høye fødselstall. Det
er vanskelig å peke på hvilke enkeltelementer i fami-
liepolitikken som er mest utslagsgivende for fødsels-
tallene, forskerne tror det er summen av ordningene
som teller.

D i s s e  m e d l e m m e r  er opptatt av å styrke fa-
miliepolitikken. Et viktig mål må være at familiene
får så mange barn som de ønsker seg, først og fremst
av hensyn til familienes livskvalitet, men også av
hensyn til velferdens bærekraft. Vi må sikre fortsatt
brede, universelle familieordninger som gjør det at-
traktivt for familier flest å få barn, for å gi barn en
trygg og god oppvekst og sikre nok arbeidstakere for
hver pensjonist i fremtiden.

DET SIVILE SAMFUNN

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at lenge før vel-
ferdsstaten kom, etablerte kirken landets første syke-
hus og lese- og skriveopplæring for jenter og gutter.
Mange ideelle institusjoner lever videre i dag i regi
av organisasjoner som Frelsesarmeen, Blå Kors, Kir-
kens bymisjon eller Kirkens sosialtjeneste. De utgjør
et viktig supplement til statlige og kommersielle til-
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bud. Disse institusjonene leverer tjenester med høy
brukertilfredshet, kvalitet og resultater. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener vi må stimulere til
mer frivillig organisasjonsliv – alt fra idrettslag og
speideren til kor og korps. Det er helt avgjørende å
skape fellesarenaer som gjør at vi kan møtes på tvers
av sosiale og etniske skillelinjer. På den måten kan vi
lære hverandre bedre å kjenne og få økt tillit til hver-
andre. En av nøklene til de nordiske landenes suksess
er nettopp at vi er samfunn preget av høy tillit. Det er
ikke noe vi kan ta for gitt, men hele tiden bør strebe
etter å understøtte, ikke minst gjennom et sterkt sivilt
samfunn.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at på sikt bør 25
pst. av velferdstilbudet komme fra ideell sektor, i tråd
med anbefalingen i NOU 2011:11 Innovasjon i om-
sorg. D i s s e  m e d l e m m e r  er opptatt av at de
ideelle velferdsinstitusjonene får løpende avtaler
med det offentlige, som sikrer stabilitet og forutsig-
barhet for brukerne og institusjonene. D i s s e  m e d -
l e m m e r  vil fremheve skattefradraget for gaver til
frivillige organisasjoner som en ordning som er vik-
tig for frivilligheten og understreke viktigheten av å
opprette flere frivilligsentraler og øke det statlige til-
skuddet til sentralene. 

KLIMA OG MILJØ

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at klimautford-
ringen er enorm og vil kreve mye av oss. Nye næ-
ringer må være kunnskapsintensive for å rettferdig-
gjøre vårt høye kostnadsnivå; de må også være
grønnere. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norge har
gjort mye bra, ikke minst ved å gå foran når det gjel-
der CO2-avgifter. Det må koste å forurense og lønne
seg å velge grønne og fornybare løsninger. Vi trenger
et sterkere grønt skatteskifte, for å stimulere til et mer
klima- og miljøvennlig samfunn. 

I kampen for et bedre miljø og for å bevare det
biologiske mangfoldet, trenger vi en bevisst by- og
infrastrukturpolitikk som legger til rette for fortetting
og høyere bebyggelse, særlig ved kollektivknute-
punkt, for å minimere utslipp fra transport og ned-
bygging av natur. Vi trenger en fortsatt selvstendig
og bærekraftig fiskeri- og havmiljøpolitikk i Norge,
og et aktivt norsk engasjement for en bærekraftig po-
litikk internasjonalt. 

Ikke-materielle verdier
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Perspektiv-

meldingen i stor grad handler om hva vi skal leve av.
Men vi må som samfunn også spørre oss hva vi skal
leve for, bortsett fra å ta vare på natur og miljø.

I Norge i 2050 kan vi oppleve at menneskelivets
verdi graderes etter nytte, utseende, alder, og at men-

nesket kun er verdt noe hvis det er dyktig, vakker,
ungt og sterkt. Hvis det er perfekt.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil spørre om vi trenger
mer jag etter det perfekte. Hva er egentlig perfekt? Er
noen egentlig perfekte, om ikke alle mennesker?
Trenger vi ikke heller aksept for den vi er? At vi er
verd noe uansett hva vi presterer og hvordan vi ser
ut? 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil slå et slag for at frem-
tidens Norge skal være det uperfekte samfunn, der vi
kan være hele mennesker med våre feil og mangler.
Der alle mennesker har verdi uansett. Der vi sier ja til
livet, ja til alle menneskers ukrenkelige verdi uansett
egenskaper eller bakgrunn. 

D i s s e  m e d l e m m e r  ønsker et samfunn der vi
mennesker er mer enn forbrukere og produsenter. Et
samfunn som har en markedsøkonomi, i stedet for å
ha blitt et markedssamfunn.

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at neste-
kjærlighet og menneskeverd er verdier å leve av og å
leve for. I fremtidens Norge skal vi som før leve av at
vi klarer å få med flest mulig i arbeid, at vi klarer å se
og bruke alles ressurser og talenter. I fremtidens Nor-
ge skal vi leve for at vi tar vare på klima og miljø og
våre medmennesker, uansett livsfase og egenskaper.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
ønsker et samfunn med tjenester nær folk og verdi-
skaping i hele landet. D e t t e  m e d l e m  påpeker at
regjeringen gjennom fire år har sentralisert arbeids-
plasser, tjenestetilbud, økonomiske ressurser, makt
og innflytelse. Innen offentlig sektor har regjeringen
foreslått og til dels fått gjennomslag for sentralise-
rende reformer i kommunesektoren, sykehussekto-
ren, brannvesenet, høyskole- og universitetssektoren,
politiet, Skatteetaten og fengselsvesenet. Regjerin-
gen har gjort lov- og skattemessige endringer som
har åpnet opp for mer privatisering og stordrift.

D e t t e  m e d l e m  er bekymret for at denne ut-
viklingen over tid vil skape store sosiale forskjeller.
Disse sosiale forskjellene vil kunne få et klart geo-
grafisk preg der ressurser flyttes til de store byområ-
dene, mens distriktene blir tappet for arbeidsplasser,
velferdstjenester og innbyggere.

Det er bekymringsfullt at mange av de skattegre-
pene som er tatt de siste årene, har vært innrettet på
en måte som gir større forskjeller, men færre arbeids-
plasser enn om pengene hadde vært prioritert anner-
ledes. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at det etter hvert er
godt dokumenter at små forskjeller er korrelert med
blant annet høy levealder, høy tillit mellom menne-
sker, mindre kriminalitet, bedre skoleprestasjoner og
bedre helse. Det er mye som tyder på at samlet livs-
kvalitet i et samfunn blir høyere når verdiene er like-
re fordelt – både sosialt og geografisk. 
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D e t t e  m e d l e m  viser til at typiske distriktsnæ-
ringer som landbruket, transportnæringen og fiskeri-
næringen i regjeringsperioden har fått målrettede
skatteskjerpelser, og mener det er oppsiktsvekkende
at regjeringen har foreslått en rekke skatteskjerpelser
for landbruket ettersom regjeringen selv i regjerings-
erklæringen skrev at den ville «bruke målrettede
skatteendringer for å styrke bondens økonomiske
stilling». I stedet har vi i løpet av perioden sett at ver-
dien av jordbruksfradraget er blitt mindre, at regje-
ringen har foreslått å skattlegge salg av gårdsbruk
innen familien og at regjeringen har lagt fram forslag
om å skattlegge investeringer i distriktslandbruket
hardere. Nå sist skal svineproduksjonen og potet-
spritproduksjonen rammes hardt av innstramminger
gjennom jordbruksoppgjøret.

D e t t e  m e d l e m  mener at velferdsstaten ikke
skal være et gode forbeholdt dem som bor i byer, men
at også de som bor utenfor nasjonale og regionale by-
sentre har rett til god tilgang på helsetjenester, et til-
stedeværende politi, gamlehjem, barnehager, høy-
skoler og offentlige kontorer i rimelig nærhet til sitt
bosted. I enkelte tilfeller, som i kommunereformen
og i politireformen, har regjeringen argumentert med
at tjenestene til innbyggerne vil bli bedre dersom de
flyttes lenger bort fra folk i distriktene og produseres
i større enheter. I andre tilfeller, som i den lenge vars-
lede fengselsreformen, argumenterer regjeringen
ikke for at kvaliteten på tjenesten vil endre seg. Re-
gjeringen nøyer seg her med å påpeke at «nye fengs-
ler må være større, og flere av dagens enheter må er-
stattes med færre og større enheter». I begge tilfeller
vil likevel resultatet av regjeringens reformer være at
offentlige arbeidsplasser og det offentlige tjenestetil-
budet i Norge flyttes fra distriktene inn til region- el-
ler bysentre, og at små og geografisk spredte enheter
erstattes med store og sentraliserte enheter. D e t t e
m e d l e m  frykter at dette skaper en samfunnsutvik-
ling der det er vanskeligere å komme i kontakt med
offentlige institusjoner, der de mest ressurssvake vil
falle utenfor flere av velferdssystemene, og der Nor-
ge får en todelt velferdsstat som favoriserer dem som
bor sentralt. D e t t e  m e d l e m  mener det er avgjø-
rende for å opprettholde skatteviljen og den store
støtten til velferdsstaten i hele Norge at alle får nyte
godt av velferdstjenestene uavhengig av bosted.

D e t t e  m e d l e m  deler oppfatningen om at ver-
den er i endring, men mener at endring ikke er et mål,
men et middel. Norge er i dag et godt land for inn-
byggerne og har flere ganger blitt kåret til verdens
beste land å bo i. Gitt en slik status må det være noe
med Norge som er bra – noe det er verdt å ta vare på.

D e t t e  m e d l e m  mener det er viktig at grunn-
leggende kvaliteter ved Norge blir ivaretatt og fored-
let. Perspektivmeldingen viser til viktige utvik-
lingstrekk både nasjonalt og internasjonalt og peker

på utfordringer og farer. Det er et viktig dokument,
som tydeliggjør sentrale veivalg for landet vårt. Det
er imidlertid viktig at man ikke blir blind av dette og
glemmer at vi kan styre den utviklingen som kom-
mer. Det er og kan ikke være slik at det bare skal være
utviklingen – eller den forventede utviklingen – som
skal styre oss. Det er det som er politikk – å si noe om
hvilket Norge vi vil ha. D e t t e  m e d l e m  og Senter-
partiet er tydelig på dette: Vi vil ha et Norge med små
forskjeller, høy tillit mellom folk, gode betingelser
for arbeidstakere og næringsdrivende, bedre sam-
ferdsel, sterk norsk matproduksjon, et sterkt forsvar
og gode tjenester nær folk i hele landet. Vi vil ha et
Norge i fremtiden som skal være gjenkjennbart og
som skal ha mange av de gode kvalitetene dagens
Norge har. Det er viktig at vi stiller oss slik at Norge
også i fremtiden er ett av verdens beste land å bo i.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  er enig
i de hovedutfordringer og konklusjoner som trekkes
i Perspektivmeldingen. D e t t e  m e d l e m  mener
imidlertid at regjeringen tar for lett på en del pro-
blemstillinger og skisserer få, om ingen, reelle virke-
midler for å løse disse. Dette dreier seg om klima- og
miljøutfordringene, og det dreier seg om den norske
velferdsstatens bærekraft i møte med en aldrende be-
folkning. I altfor stor grad overlates disse utfordrin-
gene til kommende generasjoner. Det er etter d e t t e
m e d l e m s  syn en uforsvarlig og farlig politikk. Det
er heller ikke kostnadseffektivt. Jo mer vi gjør i dag
og de kommende årene, jo mindre smertefull blir den
omstillingen kommende generasjoner åpenbart må
gjennom. Det å tro at vi bare kan fortsette som før el-
ler føre en politikk med «lavest mulig kostnader» nå,
er i beste fall naivt, i verste fall feigt og unnfallende.
D e t t e  m e d l e m  vil i så henseende peke på flere
velferdsordninger som kontantstøtte, AFP-ordningen
og til dels sykelønnsordningen som åpenbart, slik de
er utformet i dag, virker kontraproduktivt knyttet opp
mot de utfordringer som Perspektivmeldingen skis-
serer. D e t t e  m e d l e m  vil peke på kunnskap som
en helt sentral faktor for å løse mange av utfordringe-
ne vi står overfor i Perspektivmeldingens tidshori-
sont: Vi trenger kunnskap for å løse klimakrisen, hel-
brede sykdom, utvikle skolesystemet og skape inno-
vasjon i offentlig og privat sektor. Kunnskap er
grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd.

I tillegg er kunnskap verdifullt for den enkelte.
Like muligheter til utdanning er en av de viktigste
forutsetningene for personlig frihet. D e t t e  m e d -
l e m  mener derfor det er avgjørende at vi sikrer at
Norge skal ha et utdanningssystem i verdensklasse.
Et utdanningssystem som legger til rette for intensivt
internasjonalt samarbeid, og som er utformet for å
dekke kunnskapsbehovene i framtidas velferdssam-
funn. 
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D e t t e  m e d l e m  viser til mer utfyllende
merknader under de ulike kapitler i denne innstilling,
men vil spesielt peke på tre hovedhensyn for den po-
litikken som må føres for å møte morgendagens ut-
fordringer slik de beskrives i Perspektivmeldingen:

1. For det første må den være fremtidsrettet. Politik-
ken vi fører i dag må ha som mål at også barna og
barnebarna våre får vokse opp med en skole som
sikrer utdanning, et helsevesen som holder dem
friske og velferdsordninger som tar dem imot når
de faller. Det betyr at vi er nødt til å legge om
norsk økonomi slik at den ikke er avhengig av
oljen. 

2. For det andre må en bærekraftig økonomi være
grønn. En grønn økonomi vil ta vare på jorda vår
og være levedyktig også når oljen tar slutt. Det
betyr at vi er nødt til å skatte smartere for å stimu-
lere til grønn næringsutvikling og grønn livsfør-
sel. 

3. For det tredje må velferdsstaten skattefinansieres
slik at vi ikke tømmer oljefondet. Hvis vi fortset-
ter dagens trend i pengebruken, vil statsbudsjettet
få store underskudd, og oljefondet vil være tomt
innen 2050. Det betyr at vi må følge og videreut-
vikle handlingsregelen for bruk av Statens pen-
sjonsfond utland (oljefondet).

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  viser til at de økonomiske forskjel-
lene er mindre i Norge enn i mange andre land. Det
har likevel vært en trend gjennom flere tiår at for-
skjellene har økt. D e t t e  m e d l e m  viser til at regje-
ringens skattepolitikk har ført til at de med de største
formuene og inntektene har kommet klart best ut.
Dette bidrar til å øke de økonomiske forskjellene. I
land med små økonomiske forskjeller er tilliten mel-
lom folk høyere enn i land med store forskjeller. Det
er avgjørende å bevare og styrke tilliten i det norske
samfunnet, for å være best mulig i stand til å møte
framtidens utfordringer. For å gjøre dette må det fø-
res en politikk for reduserte forskjeller, i motsetning
til dagens politikk som legger til rette for større for-
skjeller. Dette innebærer blant annet at skatte-
systemet må bli mer omfordelende og at velferden
må styrkes framover. 

D e t t e  m e d l e m  merker seg at flere politikere
på høyresiden hevder at vi ikke har råd til velferds-
staten i fremtiden, og at vi derfor må kutte i helt sen-
trale velferdsordninger. D e t t e  m e d l e m  mener
dette er en feilslått strategi, og vil minne om at store
deler av velferdsstaten er bygd opp i en tid hvor lan-
det hadde dårligere råd enn i dag. Selv om vi vil få ut-
fordringer når inntektene fra oljeindustrien reduse-
res, er den største formuen, og inntektskilden, i Nor-
ge vår egen arbeidskraft. D e t t e  m e d l e m  vil un-

derstreke at de skattefinansierte velferdsordningene
består av tjenester og ytelser som er helt sentrale for
folks liv, og er goder de fleste ønsker å ha tilgang til.
Ved å organisere dette som offentlige tjenester sikrer
vi at alle, uansett inntekt og formue, får tilgang til
grunnleggende velferdsgoder. Hvis velferdstjenester
underfinansieres, vil flere ende opp med å kjøpe dis-
se tjenestene privat. Dette kan på sikt undergrave
oppslutningen om velferdsstaten, noe alle vil tape på.
D e t t e  m e d l e m  peker på at skatteinntekter ikke
forsvinner, men kommer tilbake til alle innbyggerne
i Norge i form av velferdstjenester. Dette er ikke en
utgift, men en investering i både enkeltmennesket,
samfunn og næringsliv.

2. Norge i verden
2.1 Sammendrag
2.1.1 Innledning

Trolig har få land dratt større nytte av økonomisk
samkvem med omverdenen enn Norge. Gjennom
handel og investeringer har vi bedre kunnet utnytte
våre rike naturressurser. Dette har satt preg på utvik-
lingen av norsk næringsliv. Som et lite land med na-
turlige begrensninger på hvor bredt basert vår økono-
miske virksomhet kan være, har import, investerin-
ger, kunnskap og konkurranse utenfra vært avgjøren-
de for å bygge vår velferd.

Norge har satset på åpne, frie og velfungerende
markeder ute. Overføringen fra oljeformue i bakken
til finansiell formue i Statens pensjonsfond utland
har ført til at vi har store fordringer på utlandet. Våre
felles sparepenger er plassert over hele verden, slik at
vi fremover kan hente ut en andel av verdiskapingen
globalt.

Etter hvert som fondets størrelse har økt, har be-
tydningen av avkastning på formuesplasseringene
ute blitt større, og avkastningen er nå viktigere enn
kontantstrømmen fra oljevirksomheten. Denne ut-
viklingen vil fortsette. En stadig større del av inntek-
tene til fondet vil komme fra avkastning på fondets
kapital. Det medfører at svingninger i internasjonale
finansmarkeder får stigende betydning for verdien av
vår finansielle formue, og forsterker Norges interesse
av solid verdiskaping og velfungerende markeder
ute.

En åpen handelspolitikk med forholdsvis få bar-
rierer for import og utenlandske etableringer har tjent
Norge godt. Åpen handel bidrar til sterkere konkur-
ranse, større markeder og bedre tilgang på kapital
som igjen kan gi økt spesialisering og utnyttelse av
stordriftsfordeler. Sektorer med høy produktivitet får
vokse, og mindre lønnsom aktivitet bygges ned. Hus-
holdninger og bedrifter får tilgang til et større og ri-
meligere utvalg av varer og tjenester. Samtidig gjør
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til Europa. D e t t e  m e d l e m  peker på at en god inn-
vandringspolitikk krever godt internasjonalt samar-
beid. De europeiske landene må derfor gå sammen
om å sikre en rettferdig fordeling av flyktninger. Det
internasjonale storsamfunnet må også gå sammen
om å bidra til en verden hvor færre mennesker drives
på flukt. Norge må forsterke fredsarbeidet, det huma-
nitære arbeidet, klimainnsatsen og bistanden. D e t t e
m e d l e m  viser til at Norge må ta sin rettferdige del
av ansvaret for å ta imot mennesker på flukt fra krig
og forfølgelse. De som kommer til Norge, skal få
rask og rettferdig behandling av søknaden sin. De
som har krav på å bli, skal raskt få muligheter til å ta
del i det norske samfunnet på lik linje med andre.
God språkopplæring, tidlig bosetting og et tilgjenge-
lig arbeidsmarked er viktig for den enkelte. Men det
er også en lønnsom investering for samfunnet å sørge
for at så mange som mulig kan bidra med sin kompe-
tanse i arbeidslivet og betale skatt fremfor å være av-
hengig av overføringer. D e t t e  m e d l e m  mener at
Norge må stå i front for å fremme et internasjonalt
samarbeid som bedre håndterer den globale migra-
sjons- og flyktningsituasjonen og som motvirker de
grunnleggende årsakene til at folk blir drevet på
flukt. Dette vil kreve styrket innsats til humanitære
formål, utviklingsformål, internasjonalt diplomati og
klimaforpliktelser.

4. Grønn vekst for et bærekraftig 
samfunn

4.1 Sammendrag
4.1.1 Innledning

En voksende befolkning med økende materiell
levestandard gir press på verdens naturgrunnlag,
gjennom nedbygging og omforming av naturområ-
der, utslipp av klimagasser og forurensning av vann
og luft. Av miljøutfordringene er global oppvarming
i en særstilling, både på grunn av størrelsen på de for-
ventede kostnadene, og på grunn av faren for selvfor-
sterkende klimaendringer. Spredning av miljøgifter,
tap av biologisk mangfold, lokale forurensninger,
forsøpling av havet og press mot vannressurser er an-
dre sentrale miljøutfordringer.

Bærekraftig utvikling innebærer at økonomisk
aktivitet må holdes innenfor naturens tålegrenser. I et
uregulert marked er bruk av naturen underpriset eller
endog gratis. De som forurenser eller på andre måter
forringer naturen, stilles dermed ikke overfor de reel-
le kostnadene som virksomheten påfører samfunnet.
Det resulterer i overforbruk og overbelastning. Myn-
dighetene kan møte dette ved å regulere den miljø-
skadelig aktivitet gjennom bruk av økonomiske eller
juridiske virkemidler, avtaler og informasjon. Strate-
gier for å gjøre utviklingen bærekraftig, også omtalt

som grønn vekst, bygger på at økonomiske beslut-
ninger må ivareta miljøhensyn, slik at nytten av å
bruke ressursene veies mot skaden.

Norge har tatt i bruk en rekke virkemidler i kli-
ma- og miljøpolitikken. Om lag 80 pst. av Norges
klimagassutslipp omfattes av kvoter og/eller avgifter.
Deler av naturen er vernet, og hensynet til natur vekt-
legges på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
Satsing på forskning og innovasjon bidrar til utvik-
ling av ny teknologi som gir lavere klima- og miljø-
belastning.

Miljøtilstanden i Norge anses generelt som god.
Mange av de lokale og regionale miljøproblemene er
blitt redusert de senere tiårene. Beskatningen av de
fleste fornybare ressurser er på et bærekraftig nivå,
og lokal forurensning, særlig fra punktkilder, er redu-
sert. Likevel bidrar aktivitet flere steder til skade på
mennesker og miljø. Nedbygging av arealer og andre
fysiske inngrep bidrar til at arter og mangfold for-
svinner, og til tap av rekreasjonsområder. Luftforu-
rensning i de større byene bidrar fremdeles til helse-
skader. Norge påvirkes også av utslipp til luft i andre
land, som gjennom nedbør bidrar til forsuring av
vann og jord hos oss. Klimaendringer, tap av biolo-
gisk mangfold, spredning av miljøgifter og havfor-
søpling er globale miljøproblemer som påvirker Nor-
ge.

Også på regionalt og globalt nivå er det tatt vik-
tige skritt for å møte miljøutfordringer. Montreal-
protokollens forbud mot ozonnedbrytende gasser,
Gøteborgprotokollens regulering av langtransporter-
te luftforurensninger og Paris-avtalens bestrebelser
for å redusere utslipp av klimagasser er eksempler på
dette. Likevel gjenstår mye arbeid, og grønn vekst
krever at sterkere virkemidler tas i bruk i klima- og
miljøpolitikken globalt.

Norge har sagt at vi vil redusere utslippene av kli-
magasser med minst 40 pst. i 2030 sammenliknet
med nivået i 1990. Dette er på linje med EUs mål, og
Norge søker samarbeid med EU om felles oppfyllel-
se av 2030-målet. Det er imidlertid usikkert hvor
raskt det globale samfunnet vil gå fram. Slik usikker-
het har stor betydning for Norge og andre små, åpne
økonomier som er sterkt integrert i den internasjona-
le markedsøkonomien. Potensielt betydelige
endringer i et uavklart tempo vil stille store krav til
kompetanse og omstillingsevne i norsk økonomi i ti-
årene som kommer, men kan også gi muligheter.

Det vises til meldingen for nærmere redegjørelse.

4.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  viser til Norges betingede forplik-

telse etter Paris-avtalen om å redusere klimagassut-
slippene med minst 40 pst. i 2030 sammenlignet med
1990-nivået. K o m i t e e n  mener det skal føres en
klima- og miljøpolitikk som bidrar til å nå disse må-
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lene, men at den koordineres i bruk av virkemidler
for å skape minst mulig konflikt mellom klimamåle-
ne og andre viktige samfunnsmål. 

K o m i t e e n  mener det grønne skiftet vil være
sentralt i så henseende og viser til at regjeringen vil
legge frem en overordnet strategi for grønn konkur-
ransekraft. Det er et sentralt premiss at forurenser
skal betale, og det må brukes mest mulig effektive
virkemidler som differensierte avgifter, omsettelige
kvoter, reguleringer, avtaler, informasjon og subsidi-
er i en mest mulig effektiv kombinasjon, sammen
med støtte til teknologiutvikling som både kan møte
klima- og miljøutfordringer og samtidig skape mar-
kedsmuligheter for norsk næringsliv. Det er sentralt
at virkemidlene som tas i bruk må bidra til at globale
utslipp reduseres og ikke virke konkurransevridende
for norske bedrifter. 

K o m i t e e n  mener at virkemidler må utformes
slik at miljø- og klimamålene oppnås med lavest mu-
lige kostnader for samfunnet og med størst mulig
grad av sikkerhet og realisme. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i , mener det skal tas offensive grep
for å nå målene i Paris-avtalen, men at man må ta
hensyn til blant annet den sosiale og geografiske pro-
filen til tiltak som innføres. Det er viktig at politikken
på dette området oppfattes som rettferdig og at byr-
dene fordeles på en måte som er rimelig og hensikts-
messig.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  deler
beskrivelsen om at det er et sentralt premiss for å nå
våre klimaforpliktelser at forurenseren skal betale,
og at det må brukes mest mulig effektive virkemidler
som differensierte avgifter, omsettelige kvoter, regu-
leringer, avtaler, informasjon og subsidier i en mest
mulig effektiv kombinasjon, sammen med støtte til
teknologiutvikling. Problemet er imidlertid at et stort
flertall av norske partier er enig i dette i teorien, men
svært lite villig til å ta i bruk tiltakene i praksis, med
unntak for kvoter og støtte til teknologiutvikling,
som er lite smertefulle for andre enn statsfinansene. 

D e t t e  m e d l e m  mener at menneskeskapte kli-
maendringer er ved siden av tapet av naturmangfold
vår tids største utfordring. Fortsatt temperaturstig-
ning truer mennesker, samfunn og natur. Målet om å
begrense den globale temperaturøkningen ned mot
1,5 grader må være førende for all norsk politikk. Jo
lenger vi venter med å omstille og tilpasse oss, jo dy-
rere og vanskeligere vil det bli, og vi løper en risiko
for irreversible og drastiske klimaeffekter. D e t t e
m e d l e m  har sterk tro på at klimakrisen kan løses,

og gjort på rette måten kan vi danne grunnlaget for ny
bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser

Jordens ressurser er begrensede. Likevel er det
rom for vekst og velferd i et moderne bærekraftig
nullutslippssamfunn. Norge står både nasjonalt og
internasjonalt overfor en grunnleggende omstilling
til et lavutslippssamfunn som vil berøre alle sektorer
i samfunnet. Samtidig som vi jobber for å få klima-
gassutslippene ned, må vi jobbe for å tilpasse oss de
endringene vi allerede opplever, og de vi vet kom-
mer. D e t t e  m e d l e m  vil at Norge skal være et in-
ternasjonalt forbilde, som viser at det er mulig å byg-
ge et moderne, bærekraftig samfunn med en grønn
økonomi. 

D e t t e  m e d l e m  mener det er viktig at Norge
deltar aktivt i det europeiske og internasjonale klima-
samarbeidet. Skal Norge ha legitimitet i de interna-
sjonale klimaforhandlingene, må vi også kunne vise
til resultater og reduserte utslipp av klimagasser fra
norsk territorium. D e t t e  m e d l e m  vil at Norge
skal ha et nasjonalt mål om å halvere utslippsnivået
fra 1990 innen 2030, og være karbonnøytralt samme
år.

Norge har med sin høye kompetanse, teknologi
og tilgang på kapital alle forutsetninger for å være en
sentral driver for det grønne skiftet. D e t t e  m e d -
l e m  vil ha en mer ambisiøs og handlingsrettet
klimapolitikk, der Norge satser målrettet på å utvikle
framtidas klimaløsninger og tar en internasjonal le-
derrolle i det grønne skiftet. 

For at det grønne skiftet skal skyte fart, må det
lønne seg å satse på klimavennlige løsninger. For at
folk skal velge grønt, må det finnes gode grønne al-
ternativer. For at næringslivet skal utvikle gode grøn-
ne alternativer, må det være konkurransedyktig.
D e t t e  m e d l e m  vil aktivt legge forholdene til rette
for at norsk næringsliv skal utvikle løsningene som
kreves i den nye grønne økonomien. Det vil både gi
folk flest en enklere og bedre hverdag og skape de
nye arbeidsplassene og bedriftene som vi skal leve av
i framtida.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  viser til at det haster å få klimagass-
utslippene ned fra dagens nivå, både i Norge og i
resten av verden. D e t t e  m e d l e m  mener det er po-
sitivt at det er bred politisk enighet om at det er nød-
vendig med politikk for å få ned klimagassutslippe-
ne, men vil samtidig minne om at det så langt har
vært lav politisk vilje til å gjennomføre de grepene
som er nødvendig for å nå dette målet. D e t t e  m e d -
l e m  viser til at om verden skal nå sine klimamål, må
store deler av verdens fossile ressurser bli liggende
under bakken. Dette gjelder også norske fossile res-
surser. Mange av de omfattende investeringene som
er planlagt, eller ønskes gjennomført, på norsk sok-
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kel kan ende opp som store feilinvesteringer om ver-
den skal nå klimamålene sine.

5. Petroleumsvirksomheten og norsk 
økonomi

5.1 Sammendrag
5.1.1 Innledning

Det norske oljeeventyret startet for alvor med
funnet av Ekofisk-feltet lille julaften 1969. Ekofisk
skulle vise seg å være et av de største oljefeltene som
noen gang er funnet til havs. Siden har eksporten av
norsk olje og gass bidratt til en inntektsutvikling få
land har opplevd. Petroleumsvirksomheten gir høye-
re avkastning enn annen virksomhet fordi den er ba-
sert på en ikke-fornybar ressurs. Det siste tiåret er
den ekstra avkastningen på kapital i sektoren, grunn-
renten, anslått til nesten 15 pst. av landets disponible
inntekt. I gjennomsnitt svarer det til nesten 70 000
kroner per innbygger per år.

Norge har forvaltet inntektene fra olje- og gass-
ressursene godt. I mange land har høye inntekter fra
naturressurser ofte ikke ført til varig økt velstand.
Norge har kanalisert store deler av inntektene fra
petroleumsvirksomheten inn til fellesskapet. Det har
gitt oss muligheter til å investere i blant annet kunn-
skap og infrastruktur, offentlige velferdsordninger er
bygd ut og inntektsveksten i husholdningene har vært
høy. Samtidig er store deler av inntektene spart. Ved
å veksle inn store, men midlertidige inntekter fra
petroleumsutvinningen i en permanent fondsavkast-
ning, skilles bruken av oljepenger fra opptjeningen.
Slik kommer oljeformuen også fremtidige generasjo-
ner til gode, samtidig som det gir en handlefrihet i fi-
nanspolitikken i nedgangstider som få andre land har.
Gode institusjoner og høy grad av tillit mellom ulike
grupper i samfunnet bærer mye av æren for den vel-
lykkede håndteringen av oljeinntektene.

Fram til midten av 2020-tallet er det ventet at
produksjonen på norsk sokkel skal holde seg nokså
stabil, før den gradvis går ned. Det innebærer at
petroleumsvirksomheten vil være en viktig næring i
Norge også fremover. Nær halvparten av de kjente
forekomstene av olje og gass på norsk sokkel ligger
fortsatt under havbunnen, og det er gjort store nye
funn i løpet av de siste årene.

Likevel står vi overfor utfordringer. Over tid har
flere næringer på fastlandet vridd sin produksjon mot
petroleumsvirksomhet. Høy etterspørsel fra petro-
leumsnæringen har bidratt til å trekke opp lønnsom-
het og lønninger ellers i økonomien og dermed gjort
norske varer dyrere sammenliknet med utenlandske
varer. En viss nedbygging av andre eksportnæringer
har vært riktig ettersom inntektene fra eksport av olje
og gass innebærer mindre behov for annen eksport.

Samtidig gjør det oss mer sårbare for utviklingen i en
enkelt næring. Denne sårbarheten ble tydelig da olje-
prisen falt kraftig sommeren 2014. På halvannet år
ble prisen mer enn halvert. Fallet i prisene på olje og
gass gjør oss til et mindre rikt land. Norges samlede
eksportinntekter falt med nesten 14 pst., eller 170
mrd. kroner fra 2014 til 2016, og statens inntekter fra
petroleumssektoren ble mer enn halvert. I samme pe-
riode falt petroleumsinvesteringene med i overkant
av 55 mrd. kroner og bidro til å trekke den samlede
etterspørselen fra sokkelen ned.

Selv om petroleumsnæringen vil være viktig i
flere tiår fremover, vil ikke sektoren på samme måte
som før bidra til vekst i andre deler av norsk økono-
mi. Fremover ventes etterspørselen fra petroleums-
sektoren å stige litt og ligge nokså stabilt gjennom
2020-tallet, før den gradvis synker. Omtrent samtidig
stopper veksten i realavkastningen av fondet, og der-
med i finansieringsbidraget til offentlige budsjetter,
etter en kraftig økning de siste årene. Økt offentlig et-
terspørsel kan derfor ikke varig kompensere for redu-
serte impulser fra petroleumsvirksomheten.

En av hovedutfordringene fremover vil derfor
være å omstille oss til en ny situasjon der vi likner
mer på vestlige økonomier uten olje- og gassressur-
ser. Veksten må komme i næringer uten grunnrente.
Det betyr både at skatteinntektene vil være lavere og
at bedriftene ikke kan forvente like høy avkastning
på kapitalen som i petroleumsvirksomheten.

Aktiviteten på norsk sokkel vil også bli påvirket
av den globale klimapolitikken. Oppfyllelse av Paris-
avtalen trekker i retning av lavere etterspørsel etter
fossil energi og dermed lavere verdi av oljen og gas-
sen på norsk sokkel. Økt konkurranse fra fornybare
energikilder vil også påvirke energimarkedet frem-
over. Samtidig er utvinning av petroleum på norsk
sokkel allerede underlagt kvoteplikt og en høyere
CO2-avgift enn i mange andre land. Det kan støtte
opp under teknologiutvikling knyttet til lavutslipps-
løsninger, herunder karbonfangst og -lagring, og kan
gi norsk petroleumssektor et fortrinn om prisene på
utslipp stiger. Gass blir en stadig viktigere del av
Norges petroleumsproduksjon og har mindre utslipp
per energienhet ved bruk enn både olje og kull.

Kapitlet omhandler petroleumsvirksomhetens
betydning for norsk økonomi og hvilke utfordringer
sektorens særtrekk innebærer for den økonomiske
politikken. Det vises til meldingen for nærmere rede-
gjørelse.

5.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  viser til at petroleumsnæringen i

mange år fremover vil være en betydelig næring,
men ikke den samme vekstmotor som i tiden som lig-
ger bak oss. Derfor trenger norsk økonomi flere ben
å stå på, og det blir sentralt å opprettholde verdiska-
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pingen gitt en avtagende etterspørsel fra petro-
leumsvirksomheten. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti, mener
derfor rammevilkårene for petroleumsnæringen må
være stabile og forutsigbare samt sikre tilgang til nye
arealer. Samtidig skal hensynet til miljø og marine
økosystemer ivaretas. Petroleumsskattesystemet som
sikrer fellesskapet en stor del av inntektene, må ligge
fast. En nøytral grunnrenteskatt tilsier at investerin-
ger som er lønnsomme for samfunnet, også er lønn-
somme for næringslivet. Statens direkte økonomiske
engasjement skal videreføres som et virkemiddel for
å bidra til ekstra inntekter der utvinningstillatelser
kan gi høye inntekter. F l e r t a l l e t  viser til at kom-
petanseoverføring fra norsk olje- og gassnæring til
andre næringer både via enkeltpersoner og bedrifter,
vil være svært viktig i den omstillingen som nå skjer.

F l e r t a l l e t  viser til at fremtidig vekst vil kom-
me i næringer med lavere avkastningsmuligheter enn
petroleumssektoren, og at det derfor er viktig å legge
til rette for et fremtidig norsk næringsliv som er til-
pasningsdyktig og nyskapende og med et konkurran-
sedyktig kostnadsnivå. Skattereformen med betyde-
lige reduksjoner i selskapsskatten vil være et godt
virkemiddel for å redusere kapitalkostnadene for
norsk næringsliv og tiltrekke seg investeringer i ny
næringsvirksomhet. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
mener det er viktig at oljeressursene og petro-
leumsvirksomheten forvaltes og drives på en måte
som kommer det norske folk og lokalsamfunnene
langs kysten til gode i størst mulig grad. D e t t e
m e d l e m  mener at viktigheten av å velge norske le-
verandører og videreutvikle norsk kompetanse kan-
skje er enda større når næringen nå opplever en utfor-
drende periode. Kompetansen og kunnskapen som
finnes og utvikles i oljenæringen og leverandørin-
dustrien, vil trolig fortsette å være en sentral bære-
bjelke i norsk økonomi lenger enn petroleumsfore-
komstene i seg selv.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  mener
at klimaendringene også må påvirke petroleumspoli-
tikken. Både nasjonale klimamål og det internasjona-
le målet om å redusere temperaturstigningen til 1,5
grader, tilsier at betydelige deler av norsk olje og
gass må bli liggende. I takt med at fossilandelen og
klimagassutslippene går ned, vil markedet for olje og
gass skrumpe inn. Samtidig vil markedet for de for-
nybare energibærerne og de moderne nullutslippsløs-
ningene vokse. D e t t e  m e d l e m  mener at det er av-
gjørende viktig at Norge er posisjonert til å være med
på denne energiomstillingen. 

Dette får konsekvenser for norsk petroleumspoli-
tikk. D e t t e  m e d l e m  mener derfor det ikke er riktig
å gjennomføre 24. konsesjonsrunde. Det norske næ-
ringslivet må vris i andre retninger for å sikre en bæ-
rekraftig økonomi. På veien mot 2030 må vi ha en høy
CO2-avgift som sikrer at bare den oljen og gassen
med lavest CO2-avtrykk utvinnes på norsk sokkel.

D e t t e  m e d l e m  vil at spesielt sårbare områder
skal vernes permanent for olje- og gassaktivitet. Det
gjelder spesielt områdene utenfor Lofoten, Vester-
ålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerak, Møre-
feltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark i
og ved iskanten og polarfronten. I tillegg må ordnin-
gen med tildeling av forhåndsdefinerte arealer (TFO-
ordningen) brukes slik den var opprinnelig ment, og
skattesystemet må endres, blant annet ved å senke
friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen, for å
unngå ulønnsom næringsstøtte fra staten til petro-
leumssektoren 

På den måten unngår vi å låse store samfunnsres-
surser i en sektor som vil ha fallende lønnsomhet i
takt med at klimapolitikken lykkes. I en tid med fal-
lende inntekter i petroleumssektoren mener d e t t e
m e d l e m  at staten og fellesskapet i mindre grad bør
bære risiko knyttet til leting og investering på norsk
sokkel. På den måten unngår vi å bygge ut felt som
krever en høy oljepris for å være lønnsomme på sta-
tens risiko. 

Det er viktig at den resterende produksjonen av
olje og gass på norsk sokkel har så lave utslipp som
mulig. Derfor mener d e t t e  m e d l e m  at det må
være mer lønnsomt med energieffektiviseringstiltak
for norsk petroleumsnæring gjennom en kombina-
sjon av mer gunstige avskrivningsregler og økt CO2-
avgift. Det må også stilles strenge miljøkrav til Plan
for utbygging og drift (PUD) og nye letelisenser. Det
skal stilles krav til lavutslippsteknologi tilsvarende
LNG-fremdrift eller bedre for forsyningsskip og an-
nen tonnasje som skal operere på nye felt og under le-
teoperasjoner.

D e t t e  m e d l e m  viser til at Stortinget i forbin-
delse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017,
etter initiativ fra Venstre, ba regjeringen om i Per-
spektivmeldingen å drøfte hvilke konsekvenser et
nytt globalt klimamål om å begrense den globale
oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader kan ha på
innretningen av norsk petroleumspolitikk. Svaret fra
regjeringen i Perspektivmeldingen kan egentlig opp-
summeres i ett ord: Ingen. Og det på tross av at regje-
ringen skriver at «[e]n global klimapolitikk i tråd
med togradersmålet, og i enda større grad en politikk
i tråd med et 1,5 gradersmål, kan innebære at en be-
tydelig andel av verdens fossile ressurser ikke blir
utvunnet.». Det å ikke gjøre noe, men snarere sikre
den norske petroleumsnæringen stabile og forutsig-
bare rammevilkår, samt sikre tilgang på stadig nye
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arealer, slik flertallet legger opp til, er det samme
som å si at hensynet til norsk petroleumsnæring er
overordnet hensynet til de forpliktende klimareduk-
sjoner Norge har inngått internasjonale avtaler om å
gjennomføre.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  viser til at en målrettet industripoli-
tikk må ta mål av seg til å ruste landet for det grønne
skiftet, framfor å gjøre oss mer avhengig av fossil
energi. Oljeindustrien kommer fortsatt til å være en
vesentlig del av industri og verdiskapning i mange år
framover. Men om vi både skal nå klimamålene og
sørge for at de store investeringene framover kom-
mer i framtidas industri, er det nødvendig å la olje og
gass bli liggende i bakken. D e t t e  m e d l e m  går
derfor imot utbygging av nye felt og nye konsesjons-
runder. De beste erfaringene fra norsk olje- og indus-
tripolitikk og -historie viser at vi kan utvikle nye ar-
beidsplasser og verdier som kommer alle til gode.
Klimavennlig industri har i mange år vært et konkur-
ransefortrinn, og dette fortrinnet vil bli stadig vikti-
gere.

D e t t e  m e d l e m  viser til at det i retorikken er
bred politisk enighet om at oljevirksomheten ikke må
komme i konflikt med miljø og maritime øko-
systemer. D e t t e  m e d l e m  merker seg at de store
partiene, stikk i strid med hva folk flest mener, like-
vel ønsker å åpne opp noen av de mest sårbare områ-
dene havområdene for oljeutvinning. Særlig har olje-
utvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blitt
et eksempel på at oljenæringens interesser går foran
de fleste andre interesser, også andre næringsinteres-
ser, i de største partiene. D e t t e  m e d l e m  peker på
at interessene til fiskerinæringen flere ganger har
måttet vike for oljenæringen. Riktig forvaltet er fis-
keriressursene og resten av det naturen produserer i
havene en evig og fornybar ressurs. I det perspektivet
er det vanskelig å se hvordan det kan rettferdiggjøres
at utvinning av en ikke-fornybar og klimaskadelig
naturressurs skal trumfe viktige interesser som miljø
og fiskeri.

6. Produktivitet og omstilling i privat 
sektor

6.1 Sammendrag
6.1.1 Innledning
[[Sitat]]

«Produktivitet er ikke alt, men på lang sikt er det
nesten alt. Et lands evne til å forbedre levestandarden
over tid avhenger nesten utelukkende av evnen til å
øke produksjonen per arbeider.» 
[[Sitat]] Siden 1900 har Norge opplevd en enorm vel-
standsutvikling, der verdiskapingen per innbygger er

blitt 15-doblet. Produktivitetsvekst, som innebærer at
produksjonen øker raskere enn mengden av innsats-
faktorer, er den fremste årsaken til denne utviklingen. 

Økt produktivitet kan blant annet knyttes til for-
bedringer innen teknologi, kunnskap og organise-
ring. Norske bedrifter har utviklet verdensledende
teknologi på enkeltområder, men den viktigste grun-
nen til stigende produktivitet er den globale teknolo-
giutviklingen. For et lite land som Norge er derfor
innføring og tilpasning av utenlandsk teknologi sær-
lig viktig. Å kunne utnytte utenlandsk teknologi
innebærer å følge med på utviklingen, ta til seg avan-
serte organisasjons- og produksjons-teknologier og
anvende dem i en norsk sammenheng. Det krever
kunnskap. Et godt utdanningssystem og investering i
forskning og utvikling er derfor nødvendig.

En annen sentral betingelse for høy produktivitet
er at ressursene blir brukt der de kaster mest av seg.
Konkurranse mellom bedrifter og næringer bidrar til
dette, fordi det gir insentiv til å innovere og ta til seg
teknologi utviklet av andre. I tillegg gir det virksom-
hetene insentiv til å utvide sine markeder og utvikle
mer effektive prosesser og organisasjonsformer. Vi-
dere bidrar konkurranse til å realisere overflyttings-
gevinster, ved at lite produktive virksomheter legges
ned og mer produktive virksomheter vokser eller
oppstår.

Åpenhet, i form av internasjonal handel, uten-
landsk eierskap og mobilitet av arbeidskraft over lan-
degrenser, gir høyere produktivitet. Det kan skje
gjennom teknologioverføringer, forsterket konkur-
ranse i produktmarkedene eller økt markedsstørrelse,
slik at bedriftene kan dra nytte av stor-driftsfordeler.

For å bidra til høy produktivitet og god omstil-
lingsevne, må den økonomiske politikken understøt-
te en balansert økonomisk utvikling, medvirke til at
innsatsfaktorene brukes der de kaster mest av seg og
sørge for høy utnyttelse av arbeidskraft og kapital.
Institusjonelle forhold påvirker også forut-setninge-
ne for innovasjon, teknologioverføring og markedets
evne til å frembringe nye, høyproduktive virksomhe-
ter og legge ned lavproduktive virksomheter.

Produktivitet er et middel for å oppnå velferd,
ikke et overordnet mål. For eksempel vil det være
svært lønnsomt for samfunnet at flere deltar i ar-
beidsmarkedet, selv om det kan innebære at den
gjennomsnittlige produktiviteten går ned. Å inklude-
re flere av dem som er utenfor arbeidsmarkedet vil ha
stor betydning for inntektsveksten fremover, se ka-
pittel 8 i meldingen om behovet for en stor og kom-
pe-tent arbeidsstyrke. Deltakelse i arbeidslivet bidrar
også til økt velferd for den enkelte, både fordi det gir
høyere inntekt og fordi arbeidslivet er en viktig arena
for sosial integrering. Muligheten for den enkelte til
å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv
avhenger også av en rekke andre forhold. Helse, so-
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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-prinsippet ved all virk
somhet i tidligere helt eller delvis islagte områder 

Til Stortinget 

Sammendrag 
Følgende forslag fremmes i representantforslag: 

« 1. 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 tnarine 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 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 merknader 
Komiteen, medlemmene fra Arbei

derpartiet, Asmund Aukrust, Per Rune 
Henriksen, Anna Ljunggren, Audun 
Otterstad og Terje Aasland, fra Høyre, 
Tina Bru, Odd Henriksen, Eirik Milde 
og Torhild Aarbergsbotten, fra 

BHv.g 5 

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 i te e n 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. 383 S (2014-2015) 
om oppdatering av forvaltningsplanen for Barentsha
vet og havområdene utenfor Lofoten, med en oppda
tert beregning av iskanten. Di s se med I em mer 
viser også til at regjeringen har varslet at forvalt
ningsplanen for Barentshavet og havområdene uten
for Lofoten skal revideres senest i 2020. Dis s e 
med 1 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 emmer 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 I 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 1 em m er 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 I em mer 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. 

Di :s :s t: m t: u it: mme r er enige i ar de1 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 medlemmer 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 med I em mer 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 med 1 em m er viser til at med 
oppdaterte og styrkede sertifiseringskrav kan det der-

Innst. 24 I S - 2016-2017 

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 I erta I I et mener derfor at perma
nente tiltak må vurderes i forbindelse med 
revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet 
i 2020. 

Komiteens medlemmer fra Høyre og 
t remskritts part i et 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 sj øbunn fredet mot alle 
typer inngrep. Områdene der det ikke kan fiskes med 
tor ketrål, 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. Kom it een 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 it een 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 
Folkeparti og Venstre, 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 1 erta 11 et har 
merket seg at MAREANO i 2017 vil kartlegge hav
bunnen i utvalgte områder rundt Svalbard. F 1 erta 1-
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. Dis se med 1 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. 

Disse med 1 emmer 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 1 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. 

Disse medlemmer 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. Dis se medlemmer 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. 

Disse 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. 

D i s s e m e d 1 e m m e r 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. Dis se 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 'karbonbuasjett , som gir en pekepinn på hvor 
mye olje kull og gass en kan heute opp og samtidig 
unngå en global oppvarming over to grader. Dette 
budsjettet gir oss Jite 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 konsekven er for 
verdens ulike samfunn. En studie publisert i Nature 
viste at alle kjente olje- og gassreserver i Nordområ
dene må bli liggende hvis rnan skal ha sjans til å 
begrense den gfobale 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 I 5 grader må noen 
land gå foran og avstå fra å utvinne kjente petrole
u1nsreserver. Norge er deo fremste kandidaten til 11 
gjøre dette fordi man historisk har tjent store penger 
pa petroleum og har omstillingsevne, fordi Norge av 
ren egeninteresse bør unngå ytterligere investeringer 
i felt om er dyre i produksjon og om det er fare for 
at aldri bliI 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. Dis se 
med I em mer vil peke på at selve grunnforutsetnin
gene for livet ved iskanten svekkes etter hvert som 
isen trekker seg nordover. Disse med 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. Disse med 1 em -
mer vil peke på at naturmangfoldloven § 5 slår tyde
lig fast at vi også har en plikt til å ta 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 sil<1 og at artene Torekommer i Teve
dykti_ge bestanoer i sine naturlige utbredelsesområ
der. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet 
ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder 
og de _øvnge økologiske l:ietingelsene som de er 
avhengige av.» 

Disse med I emm er 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 I 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 2013-2017. Disse med-

Innst.241 S-2016-2017 

I 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 regjeringen utarbeide pian 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 kartlegge 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 : 

I 

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. 

5 

II 

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 

leder 

Per Rune Henriksen 

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
kom ile av 2. februar 2017 vedrørende representant
forslag fra Rigmor Andersen Eide, Line Hemiette 
Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold om marine ver
neonuåder i Arkti 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 generasjon perspektiv til grunn i for
valtningen av norsk natur. Vi k.al sikæ framtidige 
generasjoners mulighet til å skape verdier ba e,t 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. J tor1ingsmeldingen 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 sik1. Bevaring av et representativt utvalg av 
nalur l<an il<ke 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 handlingsp.lan for naturmang
fold at vurderingen av Aichi-mål 11 ikke kan baseres 
kun på pro entvis vernet areal. Ulike beskyttelsesre
gimer bidrar til oppnåeJsen 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 lil 
å beskytte områder med særlige miljøverdier og der
med være relevante i vurderingen av mål 11. 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 vemeområ-

der. Som representantene viser til, bar 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 ministerm te 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. 
FN 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 
om 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 bar vesentlig betydning 
for del 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 Signi.ficant 
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 
dis e havområdene. Iskanten polarfronten og hav
områdene rundt Jan Mayen er identifisert som særlig 
erdifulle og årbare områder i forvaltningsplanene. 

5559



lnnst. 241 S-2016-2017 

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 kat1legge 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. 

7 

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 fra energi- og miljøkomiteen om Represen-
tantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Ander-
sen 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 

2017 4. apr. - Representantforsla~ fra repr. Andersen Eide, Hjemdal og Bekkevold om marine verneområder i Arktis og 
føre-var-pnns1ppet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder 
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man ser i veldig mange andre lakseelver, og hvor man nett
opp har klart å øke laksefisket og ta vare på bestandene på 
en særdeles god måte. 

Så mener jeg at som politikere er vår oppgave å legge 
til rette for langsiktige rammebetingelser for vårt nærings
liv. Det er vi som skal stille krav - vi skal stille målkrav -
men den dagen vi går i den fella det er å binde oss til de
taljer innenfor ulike teknologier, mener jeg at vi har tatt på 
oss en oppgave som blir for stor og er lite hensiktsmessig. 

Som tidligere havbruksveterinær vil jeg flagge det med 
dyrevelferden ganske høyt. Enkelte representanter har 
vært inne på og antydet ganske klart her at det eneste sa
liggjørende vil være å putte laksen oppi lukkede merder. 
Men da håper jeg at man også ser på de forskningsrappor
tene som tydelig viser at det bringer i alle fall ikke dyrevel
ferden framover i rett retning. Jeg mener også at da går 
man bort fra nettopp de naturgitte forholdene som er så 
viktige her i landet. 

Jeg har stor tro på at det nettopp er gjennom de 
utviklingskonsesjonene som er gitt nå, bl.a. med den store 
offshore-merden som SalMar nå holder på å utvikle, vi om 
få år nettopp vil se at vi kan ha en bærekraftig havbruksnæ
ring som utvikler seg, og som gjør at man kan få mindre 
luseproblematikk, mindre rømning og samtidig gode mu
ligheter til å øke produksjonen. 

Så vil jeg til slutt bare ta med at i budsjettforslagene var 
det ingen partier som bevilget tilstrekkelig med midler til 
å bygge opp den genbanken som mange har talt veldig 
varmt om. 

Rasmus Hansson (MDG) [13:41:50]: Oppdrettsnæ
ringens aller dårligste strategi er den Bukkene Bruse-stra
tegien som går ut på å forsøke å dytte skylda for villak
sens problemer over på andre faktorer, og oppdrettsnærin
gens aller dårligste venner er politikere som støtter opp 
under den strategien. Det er ingen i denne salen eller noen 
andre steder som undervurderer de andre faktorene som 
påvirker villaksen negativt, men det er et helt udiskutabelt 
faktum at oppdrettsnæringen har svært stor negativ på
virkning på villaksen, og det burde oppdrettsnæringen og 
oppdrettspolitikere konsentrere seg om. 

Da er det interessant at representanten Aarbergsbotten 
tar opp fenomenet «dyrevelferd» i laksenæringen, for er 
det en f~or som påvirker dyrevelferden negativt i opp
drettsnænngen, er det det faktum at oppdrettsnæringen 
drives i et naturlig miljø hvor det finnes en naturlig parasitt 
som nødvendigvis øker astronomisk i omfang så lenge den 
har tilgang på svære, kunstige oppdrettslaksebestander 
over hele kysten, som igjen fører til et luseproblem på den 
oppdrettslaksen som må behandles på hardere og hardere 
vis etter som virkemidlene brukes opp på grunn av evolu
sjonens jernlov. Resultatet av det var at i - jeg husker ikke 
sikkert - 2015 eller 2016 døde 53 millioner oppdrettslaks 
i merdene, en økning på noe slikt som 10 pst. fra året før. 
Det er et gigantisk dyrevelferdsproblem, og det skyldes at 
oppdrettsnæringen drives i et naturmiljø med en naturlig 
parasitt som de ikke fysisk stenger seg ute fra, og det kom
mer til å være store problemer med å løse det så lenge den 
sameksistensen fortsetter og den sameksistensen blir pre
get a_v det som Mattilsynet for lenge siden har påpekt, 
nemhg at verktøykassa for å løse luseproblemet medisinsk 
er mer eller mindre tom. Derfor er kravet om en teknologi 
som kalles lukket, og som altså betyr en fysisk stengning 

mellom parasitt og vert, et veldig fornuftig krav og et krav 
som oppdrettsnæringen selv burde se langt nok til å om
favne, og som oppdrettsnæringens venner på Stortinget 
burde hjelpe oppdrettsnæringen over i, på samme måte 
som vi hjelper norske bilister over til nullutslippskjøretøy
er. 

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. 

Sak nr. 7 [13:45:06] 

(Innst. 241 S (2016--2017), jf. Dokument 
8: 36 S (2016-2017)) 

Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen 
vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 
5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem
mer av regjeringen. 

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning 
til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlem
mer av regjeringen innenfor den fordelte taletid, og at de 
som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte tale
tid, får en taletid på inntil 3 minutter. 

- Det anses vedtatt. 

Per Rune Henriksen (A) [13:45:52] (ordfører for sa
ken): Arktis er i sterk endring som følge av menneske
skapt global oppvarming. Isen smelter, havet forsures, og 
økologien i havet forandres. Forandringene kan på den 
ene siden føre til redusert grunnlag for høsting av ressur
ser, mens redusert isdekke på den andre siden gir økt mu
lighet for menneskelig aktivitet. Dette - kombinert med 
betydningen av naturressursene i Arktis - gjør det spesielt 
viktig å forvalte disse områdene på en bærekraftig måte. 

Norge har ansvaret for å forvalte de områdene som lig
ger under norsk jurisdiksjon. De helhetlige forvaltnings
planene er fundamentet for den langsiktige forvaltningen 
av ~åre havområder. Dette sikrer at havbasert næringsliv 
og ivaretakelse av miljø og økologi ses i sammenheng. 
Disse planene utarbeides og oppdateres på grunnlag av vår 
samlede kunnskap om økologi, menneskelig aktivitet, om
rådenes sårbarhet og ressursgrunnlag. Det er med bak
grunn i denne kunnskapen vi kan vurdere hvordan vi skal 
avgrense menneskelig aktivitet, og på hvilke vilkår. Komi
teen er klar på at integriteten i dette rammeverket er avgjø
rende for den helhetlige og kunnskapsbaserte forvaltnin
gen. 

Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten skal revideres i 2020, og i den forbindelse 
vil en vurdering av avgrensing av de særlig verdifulle om
rådene ved iskanten, polarfronten og havområdene rundt 
Svalbard være en del av det faglige arbeidet som gjøres. 
Store havområder i norsk del av Arktis er allerede vernet. 
Stortinget har også besluttet at det ikke skal drives petro
leumsvirksmnhet ved iskanten. 

Deler av fiskerinæringen har gått sammen om å avstå 
fra bunntråling i tidligere islagte områder rundt Svalbard 
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inntil de er skikkelig kartlagt og tiltak for å forhindre øko
logisk forringelse av områdene er på plass. Dette er et føre
var-tiltak som industrien har pålagt seg selv. Komiteens 
flertall ber regjeringen vurdere å innføre et moratorium 
mot bunntråling i de aktuelle områdene fram til ny forvalt
ningsplan for Barentshavet er behandlet. På den måten vil 
en få like vilkår for alle aktører, og vi vil kunne forebygge 
skade på miljø og bestand. Permanente tiltak må komme 
som følge av oppdaterte faglige vurderinger ved reviderin
gen av forvaltningsplanen i 2020. 

Størsteparten av den menneskelige aktiviteten i Arktis 
pågår i områder som er underlagt kyststatenes jurisdik
sjon. Gjennom Arktisk råd samarbeider disse for å bidra til 
en helhetlig og bærekraftig forvaltning. Det er nå utarbei
det et felles rammeverk for etablering av marine verneom
råder. Utvelgelsen av marine verneområder er opp til det 
landet som har jurisdiksjon. På Arktisk råds ministermøte 
i mai skal ulike tiltak for å beskytte naturmangfold legges 
fram. Det pågår også et arbeid i FN for å utvikle en avtale 
om naturmangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon. 

Representantforslaget reiser viktige problemstillinger. 
For Arbeiderpartiets del er det av stor betydning at disse 
blir behandlet innenfor rammen av vårt forvaltningsplan
system, så vi kan få helhetlige løsninger som ivaretar bæ
rekraftig forvaltning. Vi mener at moratoriet mot bunntrå
ling som deler av fiskeriindustrien har pålagt seg selv, er 
positivt, og vi ser behovet for at dette blir gjort gjeldende 
for alle aktører for å få full effekt. Vi har likevel respekt for 
at innføring av et slikt moratorium kan ha implikasjoner 
som vi fra vårt ståsted i dag ikke kan overskue. Vi ber der
for om at regjeringen vurderer saken og kommer tilbake til 
Stortinget snarest mulig og på egnet måte med sin vurde
ring. 

Så vil jeg takke komiteen for et godt samarbeid i denne 
saken. 

Tina Bru (H) [13:49:55]: Naturverdiene i Arktis er 
verdt å bevare, ikke bare for oss som lever i dag, men 
også for fremtidige generasjoner. Norge har et ansvar for 
å forvalte de delene av Arktis som ligger under norsk ju
risdiksjon, på en bærekraftig og langsiktig måte. På denne 
måten vil vi kunne bevare de viktige naturverdiene, sam
tidig som vi kan legge til rette for at det skapes verdier ba
sert på velfungerende økosystemer, både i dag og i fremti
den. 

Det fremmes en rekke forslag i denne saken, og flere av 
dem omhandler vern i marine områder i Arktis. Blant an
net tas det til orde for at man skal identifisere flere verne
verdige havområder, og at Norge skal etablere marine ver
neområder i Arktis, som et ledd i et panarktisk nettverk. 

Store havområder i den norske delen av Arktis er vernet 
allerede i dag. Eksempelvis kan det nevnes at de grunne 
sjøområdene i farvannet rundt Svalbard allerede har et 
godt vern og er fredet mot alle typer inngrep. Som saksord
føreren i denne saken sa, er det de helhetlige forvaltnings
planene for havområdene som er fundamentet for den 
langsiktige forvaltningen. I forvaltningsplanene blir miljø
hensyn og næringsmuligheter sett i sammenheng. Oppda
teringen av forvaltningsplanene skjer etter en grundig pro
sess hvor alle interesser blir hørt. Forvaltningsplanen for 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal revi
deres i 2020, og som en del av dette arbeidet vil det bli 
gjort faglige vurderinger av såkalte særlig verdifulle og 

sårbare områder, som også representantforslaget peker på. 
Dette er områder som har vesentlig betydning for det bio
logiske mangfoldet og den biologiske produksjonen. Det 
er likevel viktig å nevne at særlig verdifulle og sårbare om
råder ikke gir direkte virkninger i form av begrensninger 
for næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av å vise 
særlig aktsomhet i disse områdene. 

Høyre mener det er i arbeidet med oppdateringen av 
forvaltningsplanen at vurderinger rundt hvordan de særlig 
verdifulle og sårbare områdene ved iskantsonen, polar
fronten og havområdene kan avgrenses, bør gjøres. Vi 
støtter derfor ikke forslagene som fremmes i denne saken. 

Vi skal beskytte sårbar natur, og vi skal sikre at vi ikke 
utnytter naturressurser på en måte som forringer dem for 
fremtidige generasjoner. Da er det viktig med god kunn
skap om våre havområder. Derfor har regjeringen og sam
arbeidspartiene prioritert å styrke arbeidet som gjøres 
gjennom MAREANO-programmet for å kartlegge hav
bunnen og øke kunnskapen om utbredelsen av naturtyper 
og arter og påvirkningen på disse fra menneskelig aktivi
tet. I 2017 vil MAREANO kartlegge havbunnen i utvalgte 
områder rundt Svalbard. 

Det fremmes også et forslag i denne saken hvor man ber 
regjeringen vurdere å nedlegge moratorium mot bunntrå
ling i områder som er blitt gjort tilgjengelige for bunntrå
ling på grunn av mindre isdekke. Høyre mener at hensynet 
til beskyttelse av områder som ikke har vært tilgjengelige 
for fiske tidligere, allerede er ivaretatt gjennom gjeldende 
fiskeriregelverk. Det er ikke fritt frem for å tråle i nye om
råder. Tvert om, adgangen er strengt regulert og betinget. 
Samtidig er det slik at stenging og åpning av områder for 
fiskerivirksomhet ikke er noe som gjøres gjennom forvalt
ningsplanene. Vi støtter derfor ikke dette forslaget. 

Representantforslaget peker også på viktigheten av in
ternasjonalt samarbeid om vern i internasjonalt farvann. 
De arktiske landene samarbeider om å sammenstille infor
masjon om eksisterende marine verneområder i nord og 
ulike tiltak for områdebasert forvaltning som statene kan 
benytte seg av. 

Samtidig pågår det et arbeid i FN for å utvikle en ny av
tale om naturmangfold utenfornasjonal jurisdiksjon. Dette 
er et viktig arbeid for å sikre at man ivaretar naturverdiene 
og sikrer en god forvaltning av arktiske havområder som 
er utenfor Norges jurisdiksjon. 

Norge har en lang historisk tradisjon for å utnytte våre 
fantastiske naturressurser på en god og bærekraftig måte. 
Dette har gitt stor verdiskaping og bidratt til at vi har 
spredt bosetting og aktivitet over hele landet. God forvalt
ning av våre havområder har vært svært viktig i så måte, 
og det vil det også være i fremtiden. 

Steinar Reiten (KrF) [13:54:09]: Etter årtusenskiftet 
har det vært et stadig økende fokus på de miljøutfordrin
gene som verden står overfor når klimaet blir endret som 
følge av menneskelig aktivitet. Noe av det mest skrem
mende i dette bildet er den akselererende endringen av 
klimaet som vi nå ser i Arktis. Så sent som for ti år siden 
regnet forskningsmiljøene med at Polhavet kunne være is
fritt om sommeren om 50-100 år, mens forskere ved 
Norsk Polarinstitutt nå mener at dette kan være en realitet 
allerede i 2030. 

De miljømessige konsekvensene for de arktiske områ
dene i et slikt scenario er enormt store. Likevel preger dis-
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se utfordringene ikke ofte nok samfunnsdebatten i Norge. 
Klimaet er ofte på dagsordenen, men ikke artsmangfold, 
dyreliv, fisk og alle de store spørsmålene som faktisk står 
delvis ubesvart fordi vi vet lite om hva som befinner seg 
under de islagte eller delvis islagte områdene. Det en ikke 
vet, skal en være forsiktig med å tukle med. 

Det vi vet, derimot, er at ingen havområder i verden 
kommer til å oppleve så ekstreme endringer de nærmeste 
tiårene som følge av klimaendringer og havforsuring som 
Arktis. Dette er godt vitenskapelig dokumentert. Derfor 
har vi fremmet representantforslaget om marine verneom
råder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i 
helt eller delvis islagte områder. For naturmangfoldet i 
Arktis er redusert havis særlig kritisk og fører til tap av 
viktige leveområder for mange arter. Isbjørn er kanskje det 
mest iøynefallende og eksotiske på toppen av næringskje
den og med stor symbolsk verdi. Isbjørnen er i trøbbel, 
men det er også andre arter, og som ellers i naturen henger 
alt sammen i et fint samspill. 

Når dette blir truet av menneskeskapte klimaendringer, 
må vi handle på flere fronter. Kamp mot klimaendringene 
er selvsagt en av handlingene, eller rettere sagt handlings
rettet, men vi må verne området og forvalte det slik at vi -
for å si det folkelig - ikke roter det enda mer til. 

Havområdet Arktis spiller en viktig rolle når det gjelder 
å regulere det globale klimaet og sikre marint naturmang
fold og matsikkerhet, og utgjør en viktig del av livsgrunn
laget for folk og samfunn i de arktiske områdene. Beskyt
telse og bevaring av det arktiske havmiljøet og naturmang
foldet må ha høy prioritet, ikke bare for Norge, men for 
samtlige arktiske kyststater. De arktiske kyststatene, blant 
dem vårt eget land, har et stort ansvar på vegne av resten 
av verden for å forvalte disse områdene forsvarlig. 

Vi i Kristelig Folkeparti mener at våre opprinnelige for
slag i denne saken vil kunne sikre at de sårbare havområ
dene i Arktis får et tilstrekkelig vern gjennom tett samar
beid med de andre arktiske kyststatene. Dessverre må vi 
registrere at disse forslagene ikke får flertall. Likevel er vi 
glade for at stortingsflertallet ser viktigheten av å verne 
sårbare bunnhabitater gjennom et moratorium mot bunn
tråling i områder som har blitt gjort tilgjengelige på grunn 
av mindre isdekke, inntil en ny rullering av forvaltnings
plan for Barentshavet er behandlet av Stortinget. Flertallet 
ber regjeringen om å vurdere et slikt moratorium og kom
me tilbake til Stortinget så snart som mulig på en egnet 
måte. 

Jeg fremmer herved de forslagene som Kristelig Folke
parti er en del av. 

Presidenten: Representanten Steinar Reiten har tatt 
opp de forslagene han refererte til. 

Marit Arnstad (Sp) [13:58:07]: Jeg vil knytte noen få 
kommentarer til innstillingen fra Senterpartiets side. Det 
er sagt mye allerede fra flere av talerne om både naturver
diene i Arktis og sårbarheten i området, som det for min 
del ikke er nødvendig å gjenta, men jeg er enig i mye av 
det som har blitt sagt, ikke minst fra saksordførerens side. 

Det er også rett at det allerede er mange områder som 
er vernet. Det kan godt være at det er grunnlag for mer 
vern, men det er det da naturlig å se i sammenheng med be
handlingen av en forvaltningsplan og forvaltningsplansys
temet, som gir en overordnet vurdering av alle våre hav-

områder, enten det er Barentshavet, Norskehavet eller 
Nordsjøen. 

Som saksordføreren var inne på, er det også avklart at 
en ikke ønsker oljevirksomhet ved iskanten, og at det 
spørsmålet ligger der allerede. Det er sjølsagt også en del 
spørsmål som en må avklare i samarbeid med andre land, 
men også der er det grundige arbeidet som er knyttet til 
forvaltningsplanen, en naturlig måte å se det på. Jeg opp
fatter at dette forslaget har en god intensjon, men det fore
griper en prosess som er god og grundig, og som det er av
gjørende viktig at vi slår litt ring om og holder fast på, 
nemlig det forvaltningsplansystemet som vi har etablert 
for de ulike havområdene. Derfor er det også mest naturlig 
at en ikke tar stilling til de enkelte forslagene, men ser dem 
i sammenheng med nettopp det forvaltningsplanarbeidet 
som Stortinget får til behandling igjen i løpet av to til tre 
år. 

Det er ett unntak, og det er spørsmålet om bunntråling, 
der et flertall i Stortinget sier at en ønsker at regjeringen 
bør vurdere et moratorium mot bunntråling i de aktuelle 
områdene. Litt av bakgrunnen for det er at fiskenæringen 
sjøl har vært opptatt av den problemstillingen og prøver å 
unngå bunntråling før en har fått en skikkelig kartlegging, 
og før en har fått en skikkelig oversikt over konsekvensene 
av det. Det er nok riktig, som representanten Bru var inne 
på, at forvaltningsplanene i seg sjøl ikke omhandler sten
ging eller åpning av fiske, men når det gjelder akkurat den
ne typen fiske, i et område som Barentshavet, er det ikke 
helt unaturlig at også det temaet bør vurderes i forbindelse 
med forvaltningsplanen. Det er ikke bare en vanlig åpning 
eller stenging av fisket i et hvilket som helst område. Det 
er snakk om bunntråling i et område som er så sårbart som 
det Barentshavet er. 

Senterpartiet har valgt å støtte det forslaget. Vi mener 
også at et slikt moratorium i tilfelle bør vare fram til for
valtningsplanen, for det er en tematikk som bør berøres i 
forvaltningsplanen når Stortinget får den til behandling 
om to til tre år. 

Ola Elvestuen (V) [14:01:35] (komiteens leder): Jeg 
vil først takke forslagsstilleren fra Kristelig Folkeparti for 
å ha lagt fram dette forslaget, og også for det arbeidet som 
er gjort i komiteen i forbindelse med saksbehandlingen. 
Det er et veldig viktig flertallsvedtak som ligger til grunn. 

Det er jo et paradoks at i tidligere tider var Arktis et av 
de mest uberørte og fjerntliggende strøkene i verden, mot 
nå å være den delen av verden som er mest påvirket av 
menneskelig aktivitet, med den globale oppvarmingen 
som vi nå ser, og med de enorme endringene, som skjer 
raskere enn jeg tror noen tidligere kunne forestille seg. Det 
må vi endre vår politikk for å begrense og stoppe, men 
også for å forberede oss på de endringene som skjer. Jeg er 
derfor glad for at vi får et flertall for et moratorium for 
bunntråling i områder som er blitt gjort tilgjengelige for 
bunntråling på grunn av mindre isdekke. Jeg tror det er et 
viktig vedtak å gjøre nå, og ikke vente på at forvaltnings
planen kommer til Stortinget. Det er bra at deler av fiske
rinæringen allerede har gjort et viktig vedtak så det er iva
retatt. 

Iskantsonen er av de områdene i verden som har det ri
keste biologiske mangfoldet. Spesielt er det de rikeste om
rådene i Arktis som vi må ivareta og begrense risikoen for. 
Jeg er også fornøyd med at det er et forslag om å prioritere 
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MAREANO-programmet inn mot Arktis. Venstre går ikke 
inn på det forslaget, men vi er fornøyd med at dette er en 
vurdering som bør gjøres i programmet selv. Men jeg set
ter pris på at den økningen på 10 mill. kr vi har lagt inn de 
siste to årene, jo gjør at de øker sin aktivitet i områdene 
rundt Svalbard. I tillegg har vi i budsjettene lagt inn økte 
forskningsmidler for å forske mer på isavhengige pattedyr. 

Så til forslagene om å etablere større marine verneom
råder. Jeg tror det er helt avgjørende at vi begynner nå. Jeg 
synes det er bra at det legges fram forslag nå. Det er også 
bra at vi begynner å diskutere større verneområder, slik at 
vi har en levende debatt fram mot forvaltningsplanen, som 
skal vedtas i 2020. 

Det er bra at man har naturreservat og nasjonalparker 
på Svalbard og ut til territorialgrensen, men skal vi følge 
opp våre Aichi-mål, må vi se på større verneområder i hav
rommet. Venstre vil stemme for det. Vi vil også stemme 
for at vi må arbeide for vern av iskantsonen, og ikke bare 
i den norske delen av Arktis. Vi må gå for dette i hele Ark
tis, slik at iskantsonen som helhet ivaretas. 

Her er det gjort mange vedtak også i andre arktiske na
sjoner. I USA har den forrige presidenten, Obama, gjort 
vedtak om å begrense oljeboringen nord for Alaska. I Ca
nada har de gjort et lignende vedtak om ikke å ha letebor
ing nord for Canada i sine arktiske områder. Det er en dis
kusjon også når EU-parlamentet gjør sitt vedtak, hvor de 
jo til slutt har et flertall som stiller krav om at man skal si 
nei til oljeboring nord for iskantsonen. Dette er viktige 
vedtak i seg selv, men det er også viktige vedtak som Nor
ge og Stortinget må forholde seg til i årene framover. 

Vi må også gjøre lignende vedtak, både for å unngå de 
tidligere diskusjonene om aktivitet i iskantsonen og for å 
være med og lage et nettverk av verneområder i Arktis. På 
den bakgrunn vil jeg varsle at Venstre vil stemme for for
slag nr. 4, som nettopp går på å avslutte utlysingen av nye 
blokker i arktiske farvann, slik at vi også setter en tydelig 
grense i nord for hvor vi kan ha oljeaktivitet. Jeg tror det 
er helt nødvendig, og vi vil stemme for det forslaget, selv 
om vi kunne tenkt oss en noe mer presis tekst. 

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [14:06:52]: Det sies at 
i en akademisk oppgave om norsk påvirkning overfor 
amerikanske politikere der vi fra norsk side jobbet som 
bare juling for å få oppmerksomheten fra amerikanerne 
om våre nordområder, skal konklusjonen i denne viten
skapelige oppgaven ha vært at amerikanerne forsto at vi 
var veldig opptatt av nordområdene, men det var veldig 
uklart for dem hva vi ville. Sånn er det når vi behandler 
disse diskusjonene her også. Det er en enorm oppmerk
somhet og en enorm debatt om nordområdene, men hva vi 
vil med nordområdene, vel, der spriker vi i alle retninger. 

Jeg hører helt klart til dem som sier at vi burde gjøre det 
samme i Arktis som vi har gjort i Antarktis på den andre 
siden av kloden, nemlig å si at i disse sårbare områdene 
skal vi ikke drive virksomhet som kan true naturen. 

Klimaendringene driver isen på flukt. Når isen ikke har 
flere steder å rømme, da blir den borte. Det som er i ferd 
med å skje i nord, er at isen blir borte. Hva som da skjer 
med våre økosystemer, vet ingen. Men vi setter alt i spill. 
Og det er en enorm gambling. 

Det ene som forundrer meg, og som gjør meg bestyrtet 
hver gang vi har disse debattene, er sånne som represen
tanten Tina Bru fra Høyre, som sier at vi driver oljevirk-

somheten og vår politikk og forvaltning av områdene våre 
på en bærekraftig måte. Nei, det vi driver med i oljeindus
trien, er jo ikke i nærheten av å være bærekraftig. Tvert 
imot, vi koker kloden, for vi driver ikke med bærekraftig 
ressursforvaltning av våre fossile ressurser. 

Det andre er den måten vi forvalter våre levende orga
nismer på, som f.eks. spørsmålet om sjøfuglene som vi be
handlet i forbindelse med naturmangfoldmeldingen, der vi 
ser at vi har hatt en dramatisk nedgang i antallet sjøfugl, 
f.eks. 98 pst. reduksjon av lomvi. Flere andre sjøfugler er 
også presset. 

Så oppi dette er spørsmålet: Hva gjør vi nå? Det vi bur
de gjøre, er å gjøre som Sosialistisk Venstreparti og MDG 
sier, nemlig at vi skal ikke lyse ut flere områder for olje der 
oppe. Jeg er glad for at Venstre og Ola Elvestuen varsler at 
han og Venstre tar konsekvensen av deres eget landsmøte
vedtak og går inn for og støtter dette forslaget. Det synes 
jeg er bra. 

Venstre fikk, sammen med Kristelig Folkeparti, inn i 
samarbeidsavtalen med regjeringen at det ikke skulle utly
ses blokker i iskantområdet. På det området har regjerin
gen overkjørt Venstre og Kristelig Folkeparti- helt uten at 
det har noen konsekvenser for Venstres og Kristelig Fol
kepartis vilje til å samarbeide med Høyre og Fremskritts
partiet. Det er noe med at når man så tydelig fra regjerin
gens side velger å snu ryggen til sine samarbeidspartnere, 
for å bruke et forsiktig uttrykk, gjennom å overkjøre sam
arbeidspartnerne, sånn som det gjøres nå i forbindelse med 
endringene av naturmangfoldloven for å skyte mer ulv, og 
sånn som man også gjorde i forbindelse med iskanten, der 
man utlyste områder på tross av at de helt åpenbart var 
innenfor iskanten, burde dette få konsekvenser. Men så 
lenge Venstre og Kristelig Folkeparti synes det er viktige
re å beholde Fremskrittspartiet i regjeringennåla samar
beidserklæringen være styrende for politikken, blir dette 
resultatet. 

SV er med på og støtter alle forslagene som foreligger. 
Jeg tar på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpar
tiet De Grønne opp forslag nr. 4, som ikke tidligere er tatt 
opp. 

Vi har forståelse for at regjeringspartiene vil vente på 
forvaltningsplanen. Det er nå likevel sånn at når vi ser den 
akutte klimakrisen som vi er oppe i, klimatrusselen som er 
der, og når vi ser den trusselen med nyåpnede havområder, 
burde man agere raskere også fra regjeringspartienes side. 

Jeg er veldig glad for at vi har klart å få oppslutning om 
det forslaget til vedtak som nå blir vedtatt i dag: 

«Stortinget ber regjeringen vurdere å nedlegge mo
ratorium mot bunntråling i områder som er blitt gjort 
tilgjengelig for bunntråling på grunn av mindre isdekke 
( ... ).» 
Her har den seriøse delen av fiskerinæringen tatt et an

svar - det er kjempebra. Men det er viktig at det ikke blir 
sånn at de seriøse holder seg ute fra et område mens andre 
mer useriøse aktører går inn. Derfor har vi vært tilhengere 
av å få på plass et sånt moratorium. 

Jeg vil be statsråden om å vurdere og komme tilbake og 
gi en tilbakemelding i sitt innlegg om hva han tenker om 
den videre oppfølgingen av det som i dag blir vedtatt. 

Presidenten: Representanten Heikki Eidsvoll Holmås 
har da tatt opp det forslaget han refererte til. 
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Rasmus Hansson (MDG) [14:12:19]: Takk til for
slagsstillerne fra Kristelig Folkeparti for å ha løftet et vik
tig tema. Miljøpartiet De Grønne støtter selvfølgelig iso
lert sett etablering av verneområder i Arktis, og vi er også 
glad for at det blir flertall for å vurdere et midlertidig mo
ratorium mot bunntråling i områder som blir isfrie. 

Det er sagt mye pent om verneområder i Arktis i dag, 
og vi er selvfølgelig enig i det, men jeg vil bruke innlegget 
mitt til å løfte blikket lite grann, for denne saken er enda et 
eksempel på at det brede flertall i det norske storting fort
setter å føre en overordnet energi-, klima- og oljepolitikk 
som absolutt ikke henger sammen. Med all respekt for de 
gode intensjonene til Kristelig Folkeparti: Det er noe dypt 
paradoksalt over et representantforslag som løfter fram 
hensynet til et føre-var-prinsipp i Arktis-politikken, samti
dig som man i andre sammenhenger stemmer mot Mil
jøpartiet De Grønnes og SVs forslag om å stanse åpningen 
av nye oljefelt i Arktis. For selv om verneområder er vik
tig, vil dette tiltaket i seg selv aldri være tilstrekkelig for å 
beskytte naturen i Arktis. 

Det som skjer i Arktis, er at isen forsvinner, og grøn
landssel, klappmyss, storkobbe, hvalross, isbjørn, ismåke, 
polartorsk, alle disse dyrene, er avhengig av en ting: is. 
Når isen blir borte, blir de artene borte, og økosystemene 
som Kristelig Folkeparti og andre er opptatt av å verne, 
blir også borte. Det er det som er i ferd med å skje, og det 
er en ubrytelig sammenheng mellom Norges og andre 
lands oljepolitikk og den politikken som fører til at denne 
naturen forsvinner. 

Det er også sånn at mens den forsvinner nordover, be
veger den seg etter hvert fra grunne områder, hvor 
næringstilgangen er god og gir forutsetningene for det rike 
livet i iskanten, til dype områder like nord for Svalbard, 
hvor næringstilgangen er dårlig, og allerede da, før isen 
forsvinner, kommer det meste av den økologiske funksjo
nen til disse iskantområdene til å være borte. Så å engasje
re seg for livet ved iskanten samtidig som man åpner olje
felt i et rekordtempo, er en dundrende selvmotsigelse. 

Flere andre nasjoner med råderett over arktiske havom
råder har tatt grep for å begrense oljeboringen i Arktis. For 
ikke så lenge siden sa USAs forrige president, Barack 
Obama, at han satte foten ned for leteboring i Chukchi- og 
Beauforthavet nord for Arktis, og Canadas statsminister 
Justin Trudeau sa samtidig nei til all leteboring i sine ark
tiske farvann de neste fem årene. EU-parlamentet, som fle
re har nevnt her, behandlet nylig en resolusjon med forslag 
om å oppfordre til totalforbud mot oljeboring i Arktis. Det 
ble kun flertall for å si nei nord for iskanten, ikke minst 
takket være intens lobbyvirksomhet fra den norske regje
ring og norske oljeinteresser. Denne debatten illustrerer 
derfor at oljeboring i Arktis er i ferd med å bli svært kon
troversielt internasjonalt, og at Norge må bli mer opp
merksom på hvordan Norges uhyre utpregete dobbelttale 
oppfattes utenfor landets grenser. 

Til slutt er det et spørsmål om hvor økonomisk interes
sant det er å pushe oljeboring nordover. Barentshavet er et 
område hvor Norge har slitt med å utvikle lønnsomme pro
sjekter i lang tid. De to eneste feltene som er i drift der, 
Snøhvit og Goliat, har hatt kostnadsoverskridelser på hen
holdsvis 19 mrd. kr og 16 mrd. kr, og det tok henholdsvis 
33 og 37 år fra utlysning til disse feltene kom i drift. Til
svarende perspektiver bør man kanskje vurdere nøye når 

man pådrar seg internasjonal oppmerksomhet for denne 
underlige dobbeltpolitikken vår i nord. 

Konklusjonen bør, etter Miljøpartiet De Grønnes me
ning, være at vi, hvis vi er opptatt av å bevare økosys
temene i Arktis, blir mer opptatt av det som faktisk truer 
de økosystemene, enn symboltiltak som nødvendigvis vil 
bli veldig lite virkningsfulle hvis grunnforutsetningene for 
livet i de arktiske økosystemene går i stykker, takket være 
bl.a. Norges aggressive oljepolitikk. 

Statsråd Vidar Helgesen [14:17:09]: Norges juris
diksjon strekker seg helt nord til Polhavet. De spesielle 
naturverdiene i Arktis, spesielt i iskantsonen, gjør at vi 
har et særlig ansvar for å forvalte områdene på en bære
kraftig og langsiktig måte. Vi vet at klimaendringene 
skjer langt raskere i Arktis enn i andre havområder, og vi 
vet at naturmangfoldet i iskantsonen er helt spesielt og 
sårbart. 

Regjeringen fører en aktiv politikk for havet og havba
sert næringsvirksomhet. I tillegg til den kommende oppda
teringen av forvaltningsplanen for Norskehavet har regje
ringen denne våren lagt frem en melding om hav i uten
riks- og utviklingspolitikken og en havstrategi. Til 
sammen gir disse uttrykk for at regjeringen ser en sterk 
satsing på havet som avgjørende for å trygge Norge for 
fremtiden. 

Et av de viktigste verktøyene vi har for økosystemba
sert og bærekraftig bruk, er forvaltningsplanene for de nor
ske havområdene. Som komiteen påpeker i innstillingen, 
er de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene fun
damentet for den langsiktige forvaltningen av disse områ
dene. De sikrer at havbasert næringsliv og ivaretakelse av 
miljøet ses i sammenheng. 

Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten skal revideres i 2020. I revideringen av 
forvaltningsplanen vil det foretas en ny vurdering av hvor
dan de særlig verdifulle og sårbare områdene ved iskanten, 
polarfronten og Bjørnøya kan avgrenses, samt hvordan 
miljøverdiene i området kan ivaretas. 

Revideringen av forvaltningsplanen skjer gjennom en 
avklart prosess basert på det grundige faglige forarbeidet 
til Faglig forum for norske havområder og Overvåkings
gruppen. Kartleggingen av havbunnen gjennom MAREA
NO-programmet gir oss betydelig økt kunnskap om utbre
delsen av naturtyper og arter og om hvordan naturen på 
havbunnen påvirkes av menneskelig aktivitet. Denne kart
leggingen vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget 
til Faglig forum. I 2017 vil MAREANO kartlegge havbun
nen i utvalgte områder rundt Svalbard. 

Komiteen påpeker at bærekraftig fiskeri i Barentshavet 
vil dra nytte av økt marint vern fra annen industriell akti
vitet i området. Forholdet mellom ulike næringsinteresser 
er en viktig del av forvaltningsplanene. Gjennom det fag
lige grunnlaget for revideringen av forvaltningsplanen for 
Barentshavet og Lofoten kommer vi til å få et helhetlig bil
de av samtlige naturverdier og all næringsaktivitet og på
virkninger på miljøet i disse områdene. 

Det foreligger en rekke tiltak som allerede ivaretar hen
synet til den særegne naturen i iskantsonen. Polarkoden 
ble vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, med virk
ning fra 1. januar i år. Den stiller særskilte krav til skip som 
opererer i polare og islagte farvann. 
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Norsk fiskeriforvaltning er basert på føre-var-prinsip
pet og vitenskapelig rådgivning. Vi legger stor vekt på at 
vår forvaltning skal være kunnskapsbasert og bygge på 
best mulig vitenskapelig grunnlag. Både den nasjonale 
forvaltningen og de årlige forhandlingene Norge fører med 
andre land, er i hovedsak basert på rådgivningene fra Det 
internasjonale råd for havforskning. Gjennom havres
sursloven er vi forpliktet til å innføre de reguleringer som 
er nødvendig for å sikre en bærekraftig beskatning av våre 
marine ressurser. I tillegg har vi en forpliktelse til å ivareta 
havmiljøet ved å minimere den påvirkningen fiskeriene 
har på havmiljøet. Vår fiskeriforvaltning har vist seg å gi 
gode resultater. 

Det er også positivt at fiskeri- og sjømatnæringen enga
sjerer seg for å redusere miljøbelastningen som følge av 
egen virksomhet i områder hvor miljøforholdene på hav
bunnen ennå ikke er kjent. Fiskeriene i Barentshavet er 
godt regulert gjennom et veletablert vitenskapelig regule
rings- og kontrollregime. Et moratorium mot bunntrål er 
ikke nødvendigvis det mest effektive tiltaket for ytterligere 
beskyttelse i disse områdene. Ti år med vitenskapelig 
overvåkning viser at de sårbare bunnhabitatene i disse om
rådene ikke er ensartede. Vurderingen av et eventuelt mo
ratorium må derfor gjøres grundig med hensyn til både 
mulig innretning, omfang og mulige konsekvenser. 

Det nordlige Barentshavet med Svalbard skiller seg ut 
som et område som allerede har et utstrakt vern. For ek
sempel er 87 pst. av territorialfarvannet rundt Svalbard 
vernet som naturreservater og nasjonalparker. Innenfor 
verneområdene er fiske med torsketrål forbudt. Det kan li
kevel være områder utenfor territorialfarvannet som tren
ger beskyttelse, og det vil være et naturlig tema i arbeidet 
frem mot revideringen av forvaltningsplanen i 2020. 

Til sist vil jeg understreke at internasjonalt samarbeid 
er helt avgjørende for å ivareta naturverdiene i Arktis. 
Norge er derfor aktivt engasjert i arbeidet med marint vern 
under Arktisk råd og de forberedende konsultasjonene 
som pågår under FN i disse dager for en ny avtale om na
turmangfold i havområdene utenfor nasjonal jurisdiksjon. 

Presidenten: Det blir replikkordskifte. 

Steinar Reiten (KrF) [14:22:09]: Etter å ha hørt inn
legget fra statsråden og fra flere av representantene sitter 
jeg igjen med et inntrykk av at man unnviker å svare på 
det som er utfordringen fra Kristelig Folkeparti i dette re
presentantforslaget. 

Vi er selvsagt enig i at det er viktig å kartlegge disse 
sårbare havområdene gjennom arbeidet med forvaltnings
planen. Men det vi etterlyser, er større handlekraft fra re
gjeringen når det gjelder det internasjonale samarbeidet 
for å få på plass et panarktisk nettverk av verneområder. 
USA og Canada har tatt en lederrolle i dette arbeidet. De 
ønsker å verne 10 pst. av de arktiske områdene. Mitt spørs
mål til statsråden er: Hvordan vil statsråden arbeide for å 
svare på den utfordringen, både fra Kristelig Folkeparti og 
de to største arktiske kyststatene? 

Statsråd Vidar Helgesen [14:23:05]: Vi er enig i at 
opprettelsen av marine verneområder er ett av flere muli
ge tiltak for å ivareta naturverdiene i Polhavet. Vi mener 
at skal man oppnå et effektivt vern og en bærekraftig bruk 
- og her er det viktig at Norge er det landet hvor det bor 

flest mennesker i Arktis, så vi er opptatt av at Arktis også 
er et område for aktivitet - må vi ha full involvering av 
alle relevante kyststater. Når det gjelder Polhavet, betyr 
det, i tillegg til Norge, Danmark og Island, også Canada, 
USA og Russland. Så det er ikke bare et spørsmål om å 
velge rett virkemiddel for vern, men også velge rett forum 
i saken. Derfor mener vi at arbeidet i Arktisk råd er særlig 
viktig, og det pågår nå frem mot 2019 et arbeid under 
Arktisk råd og muligheter for en mekanisme for havmiljø
samarbeid under Arktisk råd, og vi mener det er det rette 
forumet for åta denne diskusjonen videre. 

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [14:24:18]: Takk for 
tilbakemelding på spørsmålet om hvordan han tenker at 
det er viktig å gå videre med det anmodningsvedtaket som 
det i dag blir flertall for. Men la meg spørre statsråden si
den han parallelt med dette holder på med en revisjon av 
forvaltningsplanen: Hvor lang tid vil han anslå at en slik 
vurdering av et moratorium vil ta? Snakker vi om en må
ned, snakker vi om ett år, eller snakker vi om fem år? 

Statsråd Vidar Helgesen [14:24:53]: Jeg tar med 
meg det vedtaket som blir fattet i dag, og tar som en forut
setning at ønsket bak det vedtaket er at dette skal gjøres 
før vi sluttreviderer forvaltningsplanen for 2020, men ut
over det å si hvor lang tid dette tar, vil kreve noe mer 
gjennomgang av de faglige dataene vi har per i dag, og 
hva som det eventuelt er behov for av ytterligere data, før 
vi kan komme med en slik vurdering. Men som jeg sa: 
Det er ikke nødvendigvis det mest effektive tiltaket. 
Bunnhabitatene er ulike i disse områdene, og derfor kre
ves det en grundig vurdering i tråd med Stortingets ved
tak. 

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [14:25:41]: Jeg har et 
annet spørsmål, og det er: Mener statsråden at norsk pe
troleumspolitikk er økologisk bærekraftig? 

Statsråd Vidar Helgesen [14:25:52]: Norge har en 
petroleumspolitikk og et rammeverk rundt olje- og gass
virksomheten som ut fra når det gjelder miljøstandarder, 
er absolutt i verdenstoppen, og vi har også erfaring for at 
det er ganske begrensede miljøeffekter av norsk petrole
umsvirksomhet. 

Når det gjelder klimaeffektene av norsk petrole
umsvirksomhet, er det ingen tvil om at olje og gass bidrar 
til global oppvarming, og det er derfor det er så viktig at vi, 
i tillegg til en nasjonal COz-avgift, har deltakelse i EUs 
kvotesystem for norsk olje- og gassnæring, for det betyr at 
norsk olje- og gassnæring deltar i å nå de europeiske kli
mamålene. Det gjør de i 2020, det kommer de til å gjøre i 
2030 også, og det betyr at noen av verdens mest ambisiøse 
klimamål, nemlig de europeiske, er olje- og gassnæringen 
i Norge med på å nå. 

Presidenten: Dermed er replikkordskiftet omme. 
De talere som heretter f'ar ordet, har en taletid på inntil 

3 minutter. 

Anette Kristine Davidsen (A) [14:27:07]: Norge har 
alltid vært omgitt av et rikt hav, og vi har lange tradisjo
ner for å utnytte rikdommene havet gir oss. Ikke bare har 
det preget vår kultur, men det har også vært grunnlaget 
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for bosetting og arbeid langs kysten, det har vært bak
grunn for oppbygging av norsk skipsfart, og da det ble 
funnet olje i Nordsjøen rundt 1970, startet en helt ny epo
ke i denne historien. Lenge trodde vi nok også at havet og 
områdene tålte alt. Vi visste lite om de konsekvensene 
menneskeskapt aktivitet hadde for økologien i havet, kan
skje spesielt naturverdier i Arktis, og enda mindre om for
urensningen havstrømmene ført med seg. 

Med et Arktis i sterk endring på grunn av menneske
skapte klimaendringer er det særs viktig med en bærekraf
tig forvaltning. Derfor var det også høyst nødvendig da ar
beidet med de første forvaltningsplanene startet for disse 
områdene under Bondevik Il-regjeringen. Det skjedde 
nettopp fordi framtidige generasjoner skulle kunne høste 
like godt av rikdommene havet gir, som det vi har gjort, og 
fordi utfordringene var mange, men belønningen enda 
større dersom man lyktes med det. Ikke minst var det fordi 
de inngrepene som hadde skjedd fram til da, hadde skjedd 
relativt isolert. 

En sånn tankegang om en langsiktig og helhetlig poli
tikk for beskyttelse av hav og kystmiljøet er et konkret ut
trykk for at Norge som kyststat både har og har hatt evne 
og vilje til åta ansvar for de store havområdene vi forval
ter. Jeg tror det er her mye ligger: viktigheten av at tiltak 
skulle være langsiktige og helhetlige fordi målet bare kan 
nås gjennom å vurdere alle belastninger og inngrep i sam
menheng og i forhold til hverandre. 

Integriteten i dette rammeverket er avgjørende for den 
helhetlige og kunnskapsbaserte forvaltningen. Det er helt 
nødvendig å -få en helhetlig forståelse av økosystemene og 
de mulige konsekvensene de tre viktige næringene fiskeri, 
skipstrafikk og petroleumsutvinning kan ha på de sårbare 
områdene, og ikke minst vesentlig for å bevare en bære
kraftig sameksistens mellom alle aktørene på havet. 

Vi må se de ulike påvirkningsfaktorene i sammenheng 
og på grunnlag av erfaring, kunnskap og forskning, at vi 
derigjennom tar stilling til hvilken betydning disse skal ha 
for miljøet og for fortsatt næringsvirksomhet. Derfor er det 
viktig med revidering av forvaltningsplanen, som veier 
fordeler, ulemper og behov for sameksistens opp mot de 
mulige miljømessige konsekvensene, miljørisiko og be
hov for vern. Derfor mener jeg at dette forslaget går på 
tvers av tankegangen bak sånne systemer som vi har bygd 
opp over mange år. 

Marit Nybakk hadde her overtatt presidentplassen. 

Ola Elvestuen (V) [14:30:18]: Bare et par kommenta
rer til slutt, først til Rasmus Hansson: 

Selvfølgelig er det suverent viktigste vi gjør for å ivare
ta naturverdiene i Arktis, å kutte klimagassutslippene så 
raskt som mulig, både ved å gjøre det her og ved å bidra til 
det internasjonalt. Det er den altoverskyggende største 
oppgaven vi har. Jeg ser allikevel ikke noen motsetning 
mellom det og forslaget som handler om behovet for å 
opprette arktiske verneområder. Målet er tross alt at vi skal 
klare å oppfylle og forsterke forpliktelsene i Parisavtalen, 
slik at vi har et Arktis å bevare også i årene framover. Med 
de initiativene som er internasjonalt, bør Norge ta en på
driverrolle når det gjelder å ha verneområder i Arktis, og 
ikke vente på at det kommer initiativ, enten det er fra USA, 
Canada eller EU. 

Jeg fikk en påpekning av Venstres rolle fra Heikki 
Eidsvoll Holmås: Ja, det er ikke alt i denne perioden som 
Venstre er fornøyd med når det gjelder de konsesjonsrun
dene som har vært utlyst. Vi skulle gjeme hatt et annet re
sultat når det gjelder iskantsonen og det som er iskant
sonens utbredelse, hvor det ikke skal være petroleumsak
tivitet. 

Men jeg har lyst å si at SV må ta selvkritikk på at vi er 
der vi er, for jeg er fornøyd med at vi har ivaretatt at Lofo
ten, Vesterålen og Senja er fritt for petroleumsaktivitet. Vi 
har utvidet områdene som er frie for petroleumsaktivitet, 
med Jan Mayen, som den forrige regjeringen hadde åp
ningsprosesser for. Vi har holdt oss unna det som er de 
kystnære områdene ved Finnmark. Venstre stemte imot 
Goliat, som ble åpnet av forrige regjering, som SV var 
med i. 

En av grunnene til at det er vanskelig og helt nødvendig 
å -få en ordentlig defmisjon, på et faglig grunnlag, av is
kantsonen, er de beslutningene som er tatt tidligere, bl.a. 
da man åpnet Barentshavet sørøst, hvor det ikke er noen 
begrensning. Den eneste begrensningen er den til enhver 
tid observerte iskanten. Det er de vedtakene vi nå sliter 
med. Jeg la også merke til hva som skjedde da vi hadde sa
ken om iskanten til behandling i Stortinget sist. Så ja, det 
er et problem at regjeringen stemte for å flytte iskantsonen 
nordover, men hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet var det 
heller ikke noen vilje til å legge til grunn den faglige defi
nisjonen. Man holdt fast ved det som tidligere har ligget til 
grunn for vurderingene. 

Rasmus Hansson (MDG) [14:33:37]: Til represen
tanten Elvestuen vil jeg understreke at vi stemmer for det
te forslaget om verneområder fordi det isolert sett er helt 
fint, men vi påpeker den nokså oppsiktsvekkende mange
len på sammenheng mellom å være veldig opptatt av å 
etablere verneområder i et Arktis som smelter vekk foran 
nesene våre, og det å ikke ville stemme for å begrense 
norsk oljevirksomhet. 

Denne debatten illustrerer på en helt strålende måte det 
absolutte fravær av sammenheng mellom norsk oljepoli
tikk, norsk miljøpolitikk generelt og norsk nordområde
og arktispolitikk spesielt. Vi diskuterer her vår bekymring 
for at økosystemene i Arktis bokstavelig talt smelter vekk, 
spesielt det ekstra produktive økosystemet som dannes i 
iskanten, som en følge av årstidsfluktuasjonene i Arktis, i 
havet og i atmosfæren. Men når vi i den samme salen dis
kuterer den faktoren som har suverent størst effekt på de 
økosystemene som vi nå er så bekymret for, nemlig spørs
målet om hvor mye mer norsk olje som skal hentes opp fra 
havbunnen og pumpes ut i atmosfæren, i diskusjonene om 
åpning av nye konsesjonsrunder, er klimadiskusjonen to
talt fraværende. Ordet «klima», mengde CO2 og effekter 
er overhodet ikke en del av Stortingets diskusjon om hvor
vidt vi skal hente opp flere norske fossile ressurser og 
pumpe dem opp i atmosfæren, som er det eneste som skjer 
med de ressursene, og gjøre dem til ytterligere bidrag til 
global oppvarming. Jeg minner om at Norge har bidratt 
med i størrelsesorden 14, 15 eller 16, tallet varierer litt, 
milliarder tonn CO2 tiljordas atmosfære - det er der ennå 
alt sammen, og det blir mer - i løpet av de 50 årene vi har 
drevet med oljevirksomhet. 

Dette er grunnen til at Miljøpartiet De Grønne sier nei 
til 23. og 24. konsesjonsrunde og setter veldig stor pris på 
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at vi får med oss SV og i økende grad - ser det ut til - f'ar 
med oss Venstre på den tenkningen. Det betyr at Stortinget 
er i forflytning. Det er også dette som er problemstillingen 
med rettssaken knyttet til Grunnloven § 112, som nå tas 
opp: Hva er konsekvensen av konsesjonsrundene? Konse
kvensen er i hvert fall at det å bare lage verneområder i is
kanten dessverre ikke holder. 

Tina Bru (H) [14:36:43]: Jeg hadde egentlig ikke 
tenkt åta ordet noe mer, men jeg føler nesten at jeg er litt 
nødt. Når jeg hører noen av de ordene som har blitt brukt i 
denne debatten, for å beskrive de av oss - altså flertallet -
som ser positivt på aktivitet i dette området, også petrole
umsaktivitet under strenge miljøkrav, reagerer jeg. Det 
blir snakket om at vi koker kloden, at vi er tilnærmet 
umoralske, og at det er en slags underliggende ondskap i 
det vi holder på med. Det er ingen vei tilbake, vi styrer 
rett mot undergangen. Jeg reagerer litt på nivået i denne 
debatten. Dette er ikke en klima-olje-debatt, men det er 
det det har blitt, så da føler jeg at jeg er nødt til å si noe 
om det. 

Vi kan selvfølgelig være uenige om tempo og virke
midler, men jeg vil ta avstand fra de karakteristikkene som 
jeg og flertallet, som er for en forvaltning som innebærer 
aktivitet, tillegges. Når jeg hører SV beskrive oss eller fler
tallet, sitter jeg igjen med bare en eneste tanke, og det er: 
Hvordan i alle dager kunne SV sitte i en regjering som 
fremforhandlet delelinjeavtalen med Russland, som er 
selve grunnlaget for at vi har en 23. og en 24. konsesjons
runde? Hvordan skal SV noensinne igjen kunne støtte en 
regjering eller kunne sitte i en regjering som i det hele tatt 
har en politikk for petroleumsaktivitet i Barentshavet? 
Hvis man skal lytte til det som SV sier her, og tro dem på 
den bekymringen de utviser, burde de av prinsipp bare ha 
sagt nei til alt, og av prinsipp også sagt at de aldri igjen 
kommer til å støtte et politisk parti som tar til orde for det. 
Det er nivået man legger seg på i denne debatten, og det 
synes jeg ingenting om. 

Det er ingen i denne salen som ikke er enig i at klima
endringene er en kjempeutfordring som vi alle tar på det 
største alvor, selv om vi er uenige om virkemidlene. Det er 
ingen her som ønsker å koke kloden. Vi forholder oss til et 
rammeverk, vi forholder oss til at vi er en del av EUs kvo
tesystem, vi jobber for at det kvotesystemet skal bli stram
mere. Vi går riktig vei. Dette er ikke å være umoralsk. Det
te er å ha en politikk som er fornuftig for fremtiden, og 
som legger til rette for bærekraftig bruk av våre områder i 
Arktis. 

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [14:39:08]: Jeg er glad 
for at jeg treffer en nerve hos Tina Bru når jeg forteller 
henne den ubehagelige sannheten. Og den ubehagelige 
sannheten er at all olje- og gassvirksomhet bidrar til å 
koke kloden - forårsaket av klimaendringer - bidrar til å 
øke temperaturen på kloden. Det gjør det, selv om enkelte 
her i salen ikke har så sterk tro på det. 

I tillegg til det betyr det at når vi henter ut fossile res
surser, er det ikke selve utvinningen av de ressursene -
som er det som omfattes av EUs kvotesystem, som Vidar 
Helgesen og Tina Bru var inne på - som forårsaker meste
parten av klimaendringene. Det som forårsaker klima
endringene, er bruken og brenningen av oljen og gassen i 
etterkant. Det er ikke omfattet av noe i EUs kvotesystem 

når vi selger olje på det frie markedet i verden for å få best 
mulig pris. 

Jeg peker ikke på at dette er ondskap-jeg har aldri sagt 
det, jeg har aldri brukt det ordet. Det er det bare Tina Bru 
som nevner. Det jeg påpeker, er at når man vet om og står 
overfor de enorme utfordringene som ligger der, og man 
tenker mer på å hente ut penger fra bakken enn på å ta vare 
på klimaet på kloden, må man også ta konsekvensene av 
det. Det er den ubehagelige sannheten som jeg trekker 
fram her, og som Rasmus Hansson trekker fram her når 
han sier at isen rundt polene forsvinner, og at det har enor
me konsekvenser. Vi vet hvorfor isen rundt polene for
svinner. Isen rundt polene i nord forsvinner på grunn av 
klimaendringene, og klimaendringene drives fram av at en 
rekke stater og en rekke parlamentariske forsamlinger 
rundt omkring sier: Det er viktigere for oss å hente ut pen
ger, og så vil vi helst at de andre skal redusere sine utslipp. 

Det hadde vært veldig fascinerende å høre hvordan an
dre hadde agert hvis de kom fra en kullstat nord i USA, el
ler de kom fra Australia og representerte det landet, og 
hadde sagt at vel, i Australia har vi det reneste kullet i ver
den, så hvorfor i all verden er det ikke Australias kull som 
skal hentes ut når verden trenger mer kull? På akkurat 
samme måte hører vi norske politikere som sier: Vi har 
den reneste oljen i verden, derfor bør vi hente ut vår olje. 

Det er ikke sant at vi har den reneste oljen i verden, og 
det er heller ikke sant at det finnes politikere fra regjerin
gen som ønsker åla den oljen som ikke er den reneste oljen 
i verden, bli liggende i bakken - men sånn er det nå. 

Til utfordringene om vi ikke burde støtte noen: Vel, vi 
innser at vi er i mindretall. I vår politikk og i det program
met som vi fører politisk valgkamp på fram mot 2017, sier 
vi veldig tydelig at vi ikke ønsker mer leteboring - vi øn
sker ikke mer leteboring, vi ønsker ikke å utlyse flere li
senser. Det er nettopp av hensyn til klimaet på kloden. 

Så tror jeg alle skal være glad for at vår regjering fram
forhandlet en delelinje med Russland, enten man er fra 
høyresiden eller fra venstresiden i norsk politikk. 

Jan-Henrik Fredriksen (FrP) [14:42:28]: Det er litt 
artig å høre på moralistenes kamp om å ha den beste 
moralen. Det går fram og tilbake. Den ene gangen er det 
MDG, så er det SV, og så er det Venstre - og det er den 
samme leksa på nytt og på nytt og på nytt. 

Jeg har i nærmere 30 år jobbet for at Norge skulle få en 
best mulig og størst mulig oljeindustri. Jeg er stolt av at jeg 
har bidratt- både offshore og onshore - til at Norge skulle 
kunne få inntekter, slik at vi ville være i stand til å ta vare 
på den velferden vår nasjon har i dag. Jeg er også villig til 
å være med på å legge til rette for dette i framtiden. Skulle 
jeg gå rundt og mene at minjobb gjennom et langt liv for 
at Norge skal få best mulig velferd, er basert på umoral? 
Skal det være slik å forstå? 

Jeg må også si at jeg er veldig takknemlig for at stats
råden trakk fram viktigheten av Arktisk råd. I Arktisk råd 
sitter medlemmer fra de nasjonene som grenser til Arktis. 
Det er de nasjonene som i vesentlig grad er med på å lage 
en plattform for en politikk for Arktis. Og det er ganske ty
pisk: Da vi var på møte i Ulan-Ude ved Bajkalsjøen i Russ
land i fjor, kom det forslag fra Sveriges representanter om 
å forby all oljeleting, søking og seismikk - absolutt alt som 
var - i hele Arktis. Selvfølgelig stemte Norge og Russland 
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Interpellasjon fra representanten Anders B. Werp til
justis- og beredskapsministeren: 

«Den 6. januar 2017 ble en nedgradert amerikansk
etterretningsrapport offentliggjort. Her heter det at Russ-
lands president ga personlig ordre om cyberangrep for å
påvirke valgutfallet i USA. PSTs trusselvurdering ble lagt
fram 1. februar. Russisk spionasje og forsøk på å påvirke
beslutningsprosesser er blant de største truslene mot
Norge, mener PST. Etterretningsoperasjoner i form av
informasjonskampanjer har som mål å undergrave sam-
holdet mellom land, påvirke valgresultat og svekke sam-
holdet innad i landet. Norge er et av verdens mest
digitaliserte land. Dette har mange fordeler og positive
effekter i form av verdiskaping, informasjon og med-
virkning. Samtidig gir digitaliseringen muligheter for
manipulering, spionasje og kriminalitet. 

Hvordan vurderer statsråden tryggheten mot frem-
mede staters manipulering av det kommende stortingsval-
get, og hva vil regjeringen gjøre for å forhindre slik
manipulasjon»?

2017 4. apr. - Interpellasjon fra repr. Werp om tiltak for å hindre fremmede stater i å manipulere det kommende stortingsvalget 2785 
gjennom cyberangrep 

mot det. Det finnes jo andre interesser her i livet for å ska
pe en framtid. 

Og når andre representanter står og prater om at USA 
og Canada skal gjøre slik og slik: De har helt andre klima
tiske forutsetninger i sitt område enn hva vi har i Norge. 
Det er faktisk slik at mesteparten av menneskene som le
ver i Arktis, lever i Norge. Derfor ønsker vi å legge til rette 
for tiltak som gjør det mulig for mennesker å gjennomføre 
aktiviteter i Arktis, for klimaet i Norge kan ikke sammen
lignes med hva de har i Nord-Canada eller i Alaska. 

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. 

Sak nr. 8 [14:45:33] 

Anders B. Werp (H) [14:47:02]: Vi stortingsrepre
sentanter kan diskutere mangt og være uenige om mye, 
men det er en ting vi har til felles: Vi har alle deltatt i 
valgkamp, for de fleste av oss svært mange valgkamper. 
Argumentene og motargumentene er våre våpen, og re
sultatet bestemmes av velgerne. Etter valget kan den poli
tiske arbeidsdagen starte i trygg forvissning om at folke
viljen har formet det politiske landskapet de neste fire år. 

Denne syklusen har dannet en trygg ramme for folke
styre og demokrati. Kontrakten med velgerne er ivaretatt -
kontrakten med velgerne og ingen andre. Det har nesten 
vært utenkelig at andre krefter skulle manipulere valg
kamp og valgresultat. 

I løpet av de siste månedene har vi imidlertid fått stadi
ge og urovekkende påminnelser om at russiske interesser 
kan ha grepet inn i det amerikanske presidentvalget. Den 
6. januar i år ble en nedgradert amerikansk etterretnings
rapport offentliggjort. Her heter det at Russlands president 
ga personlig ordre om cyberangrep for å påvirke valgutfal
let i USA - USA: en supermakt, en atommakt, verdens 
største økonomi, vår viktigste allierte og et modent og vel
utviklet demokrati. Kan dette være relevant for Norge? Ja, 
absolutt, vil jeg hevde. Det er særlig to grunner til det. 

For det første er Norge et stort land, med få mennesker, 
strategisk beliggenhet, strategiske ressurser og felles gren
se med Russland. Ivaretakelsen av nasjonal integritet og 

territoriell suverenitet er krevende. Vi er avhengig av en 
sterk sikkerhetspolitisk allianse i kraft av NATO. 

For det andre viser både PSTs trusselvurdering og E
tjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer at 
spionasjetrykket mot Norge øker kraftig. Dette er sammen 
med terror den alvorligste trusselen mot norske interesser 
og verdier i dag. Russisk spionasje og forsøk på å påvirke 
beslutningsprosesser nevnes særlig i disse rapportene. Det 
vi ser utspille seg i USA nå, bekrefter dette. Etterretnings
styrte informasjonsoperasjoner kan ha som mål å under
grave samholdet mellom land, påvirke valgresultat og 
svekke samholdet innad i land. Derfor mener jeg at det 
som nå avdekkes i USA, er relevant for Norge. 

Neste spørsmål blir om dette er viktig. Ja, det er det ab
solutt. Demokratiets legitimitet bygger på gjensidig tillit 
mellom velgere og de valgte. Undergraves denne tilliten, 
forvitrer demokratiet. Det skal rett og slett ikke være rom 
for tvil om korrektheten av et valgresultat. Derfor må vi 
gjøre det som er mulig for å sikre at det kun er velgerne 
som defmerer valgresultatet, og ingen andre. Erfaringene 
fra USA er dyrekjøpte, viktige og nyttige. Det gir oss mu
lighet til både å vurdere og å gjennomføre egne sikringstil
tak. 

Det norske demokratiet har to iboende kvaliteter som 
gjør det robust overfor utenlandsk påvirkning. Vi har en 
ganske bred partiflora, som gjør informasjonsoperasjoner 
mer krevende enn om vi eksempelvis hadde hatt et topar
tisystem, og vi har en svært bred politisk enighet om de 
lange linjer i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk. Men dette 
er ikke nok til å vaksinere oss mot langsiktig og vedvaren
de påvirkningstrykk fra fremmede stater. Naivitet har in
gen plass i internasjonal maktpolitikk. Derfor er mitt anlig
gende i denne interpellasjonen hvordan vi kan sikre oss 
mot fremmede staters manipulering av det kommende 
stortingsvalget. 

Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Dette har 
mange fordeler og positive effekter i form av verdiska
ping, informasjon og medvirkning. Samtidig gir digitalise
ringen muligheter for manipulering, spionasje og krimina
litet. Dersom en fremmed stat ønsker å påvirke eller mani
pulere valgresultatet, er det derfor mange innfallsporter. 

I tillegg er mottiltak krevende fordi valgkamp og andre 
demokratiske prosesser forutsetter åpenhet, deltakelse og 
tilgjengelighet. Likevel forventer jeg at det er iverksatt til
tak fra myndighetenes side som møter denne utfordringen. 
Det er nemlig utenkelig og uakseptabelt med fremmed 
innblanding i våre beslutningsprosesser. 

Ut fra dette stiller jeg følgende spørsmål: Hvordan vur
derer statsråden tryggheten mot fremmede staters manipu
lering av det kommende stortingsvalget, og hva vil regje
ringen gjøre for å forhindre slik manipulasjon? 

Statsråd Per-Willy Amundsen [14:53:33]: La meg 
først få gjøre det helt klart at regjeringen er svært opptatt 
av å trygge legitimiteten til våre demokratiske prosesser, 
så også for årets stortingsvalg. 

Regjeringen forholdt seg til EOS-tjenestenes trussel
og sårbarhetsvurderinger da vi sammen med underliggen
de etater og virksomheter iverksatte tiltak for å trygge 
gjennomføringen av valget. Jeg vil derfor først gjengi tje
nestenes vurderinger før jeg svarer på hvilke tiltak regje
ringen har iverksatt, og vil iverksette fram mot valget. 
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Votering i sak nr. 7

2794 4. apr. - Voteringer 2017 

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt 

vedtak: 

Dokument 8:37 S (2016-2017) - Representantforslag 
fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å ta vare på 
truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger)-ved
legges protokollen. 

Votering: 

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt. 

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt fire 
forslag. Det er 

forslagene nr. 1 og 2, fra Steinar Reiten på vegne av 
Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti 
og Miljøpartiet De Grønne 
forslag nr. 3, fra Steinar Reiten på vegne av Kristelig 
Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne 
forslag nr. 4, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av 
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne 
Det voteres først over forslag nr. 4, fra Sosialistisk Ven-

streparti og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder: 
«Stortinget ber regjeringen avslutte utlysning av 

nye leteblokker i arktiske farvann som Norge har råde
rett over.» 
Venstre har varslet støtte til forslaget. 

Votering: 

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet 
De Grønne ble med 94 mot 9 stemmer ikke bifalt. 

(Voteringsutskrift kl. 15.59.27) 

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Kriste
lig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne. Forslaget lyder: 

«Stortinget ber regjeringen prioritere at MAREA
NO brukes til å kartlegge de norske havområdene i 
Arktis, med et mål om å identifisere verneverdige hav
områder som kan bli vernet i oppdateringen av forvalt
ningsplanen for Barentshavet-Lofoten.» 

Votering: 

Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstre
parti og Miljøpartiet De Grønne ble med 93 mot 10 stem
mer ikke bifalt 

(Voteringsutskrift kl. 15.59.50) 

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra 
Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og 
Miljøpartiet De Grønne. 

Forslag nr. 1 lyder: 
«Stortinget ber regjeringen utarbeide plan for hvor

dan Norge skal opprette store marine verneområder i 

Arktis som et ledd i et panarktisk nettverk av verneom
råder.» 

Forslag nr. 2 lyder: 
«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med nettver

ket av marine verneområder i Arktis sørge for at iskant
sonen i hele Arktis får internasjonal beskyttelse mot all 
industriell virksomhet.» 

Votering: 

Forslagene fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 88 
mot 15 stemmer ikke bifalt 

(Voteringsutskrift kl. 16.00.12) 

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt 

vedtak: 

I 

Stortinget ber regjeringen vurdere å nedlegge moratori
um mot bunntråling i områder som er blitt gjort tilgjenge
lig for bunntråling på grunn av mindre isdekke, inntil ny 
rullering av forvaltningsplan for Barentshavet er behandlet 
av Stortinget, og snarest mulig komme tilbake til Stortin
get på egnet måte. 

Presidenten: Høyre og Fremskrittspartiet har varslet at 
de vil stemme imot. 

Voteringstavlene viste at det var avgitt 52 stemmer 
for og 48 stemmer imot komiteens innstilling. 

(Voteringsutskrift kl. 16.00.39) 

Presidenten: Ettersom flere i salen sier de ikke fikk 
stemt, så tar vi voteringen en gang til. 

Votering: 

Komiteens innstilling ble bifalt med 55 mot 48 stem
mer. 

(Voteringsutskrift kl. 16.01.20) 

Videre var innstilt: 

Il 

Dokument 8:36 S (2016-2017) - Representantforslag 
fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line 
Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold om marine 
verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virk
somhet i tidligere helt eller delvis islagte områder - ved
legges protokollen. 

Votering: 

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt. 

Presidenten: I sak nr. 8 foreligger det ikke noe vo
teringstema. 
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Referat

2017 

Sak nr. 9 [16:02:04] 

4. apr. - Referat 2795 

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat. 
Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen 

ordet før møtet heves? Så har ikke skjedd. - Møtet er he
vet. 

Møtet hevet kl. 16.03. 
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Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 16. juni 2017, 
 godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1  Innledning

Regjeringen arbeider for å oppfylle Parisforpliktel-
sen sammen med EU. Gjennom et slikt samarbeid
vil 2030-målet for ikke-kvotepliktige utslipp nås
med hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner
og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibili-
tetsmekanismer. De ikke-kvotepliktige utslippene
kommer i hovedsak fra transport, jordbruk, bygg og
avfall, men også fra industrien og petroleumsvirk-
somheten. Regjeringens strategi for 2030 legger til
rette for betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt.

I kapittel 2 beskrives en verden i endring. Kli-
maendringene er en av vår tids største trusler.
Global oppvarming fører til nye nedbørsmønstre
og påvirker livet både i havet og på land. Samtidig
ser vi en hurtig teknologisk utvikling av klima-
vennlige løsninger som for eksempel sol- og vin-
denergi. Elektriske biler har en formidabel vekst.
Parisavtalen – og tiden etter – viser at det skjer en
holdningsendring blant et klart flertall av verdens
politikere. Dersom verden ikke lykkes i å kutte
utslippene betydelig de nærmeste årene, er det
svært stor risiko for at klimaendringene vil få
alvorlige og vidtrekkende konsekvenser. De glo-

bale utslippene må ned. Verden må omstille seg til
en grønnere økonomi, og vi må forberede oss på
de klimaendringene som uansett vil komme.

Regjeringen arbeider for at forpliktelsen for
2030 skal oppfylles i fellesskap med EU. I kapittel
3 legger Regjeringen frem en strategi for hvordan
dette kan skje. Norge samarbeider allerede med
EU om å redusere utslippene i kvotepliktig sektor.
Med felles oppfyllelse av 2030-målet vil Norge i til-
legg samarbeide med EU om å redusere de ikke-
kvotepliktige utslippene under innsatsfordelingen
og vi vil få et mål for slike utslipp. Dette er i hoved-
sak utslipp fra transport, jordbruk, bygg og avfall,
men også ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien
og petroleumsvirksomheten.

Norge er i Kommisjonens forslag omtalt med
et foreløpig mål om å redusere ikke-kvotepliktige
utslipp med 40 prosent fra 2005 til 2030. Dette
målet vil gjøres om til et budsjett for ikke-kvote-
pliktige utslipp for perioden 2021–2030. Forskjel-
len mellom fremskrevne utslipp i Norge og Nor-
ges utslippsbudsjett er anslått til i størrelsesorden
30 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden

DET KONGELIGE 
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENT 

5574



6 Meld. St. 41 2016–2017
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

2021–2030 sett under ett. Anslaget er usikkert.
Basert på forslaget til regelverk vil vi sannsynlig-
vis få adgang til å bruke 5,5–11 millioner klima-
kvoter fra det europeiske kvotesystemet til å
dekke utslippsbudsjettet, se nærmere omtale i
kapittel 4.5. Regjeringen vil benytte seg av denne
fleksibiliteten. Det gjenstående reduksjonsbeho-
vet over perioden ligger da i størrelsesorden 20–
25 millioner tonn.

Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med
hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner
og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksi-
bilitetsmekanismer. Regjeringen vil legge til rette
for at utslippsforpliktelsen for 2030 nås gjennom
kostnadseffektive tiltak. Regjeringens strategi for
2030 legger til rette for betydelige utslippsreduk-
sjoner nasjonalt. Før forpliktelsesperioden starter
i 2021 vil regelverket være kjent og konsekven-
sene for Norge vil bli klarere. Men usikkerheten
knyttet til utslippsutvikling, effekten av klimapoli-
tikken og ikke minst den teknologiske utviklingen
og kostnadene ved utslippsreduksjoner, vil være
betydelig også langt inn i forpliktelsesperioden
2021–2030. Derfor må strategien både ha høyt
ambisjonsnivå og være fleksibel. Regjeringen tar
høyde for usikkerhet gjennom å legge en strategi
for å sikre nødvendig fleksibilitet til å oppfylle
utslippsbudsjettet. Bruk av EUs fleksibilitetsme-
kanismer vil bidra til utslippsreduksjoner andre
steder i Europa innenfor et felles overordnet
utslippstak, og bidrar dermed til reelle globale
reduksjoner på tilsvarende måte som reduksjoner
i Norge.

Regjeringen har allerede gjennomført en
rekke klimatiltak og forsterket klimapolitikken
sammen med samarbeidspartiene. Stortinget har
også fattet vedtak, og det er formulert ambisjoner
og målsettinger som vil bidra til utslippsreduksjo-
ner fremover. Det gjelder særlig måltall om nullut-
slippskjøretøy i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal
transportplan 2018–2029 (NTP), vedtaket om
opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff
til veitrafikk til 20 prosent i 2020 og anmodnings-
vedtaket om lik CO2-avgift.

Regjeringen viser med denne strategien at det
anslåtte utslippsgapet på i størrelsesorden 20–25
millioner tonn kan dekkes med nasjonale utslipps-
reduksjoner. Denne meldingen gjennomgår tiltak
som Miljødirektoratet anslår at til sammen har et
potensial for større utslippsreduksjoner enn det
gjenstående reduksjonsbehovet. Regjeringen
mener at det er hensiktsmessig å vurdere et bre-
dere spekter av tiltak fordi anslag for reduksjons-
potensial og kostnader ved tiltak er beheftet med
betydelig usikkerhet. Strategien tar høyde for at

deler av det skisserte potensialet ikke blir utløst.
Strategien skisserer ikke en ferdig tiltaksliste
eller virkemiddelbruk frem mot 2030 for å oppnå
reduksjoner. Det er viktig å løpende kunne til-
passe virkemiddelbruken, blant annet til den tek-
nologiske utviklingen og til kostnadene ved å ta i
bruk null- og lavutslippsteknologi. Derfor staker
denne strategien ut en retning for virkemiddel-
bruk fremover og viser et mulighetsrom i sekto-
rene.

Miljødirektoratet har anslått at oppfølging av
politiske målsettinger kan utløse utslippsreduksjo-
ner i størrelsesorden 16 millioner tonn over perio-
den 2021–2030. Miljødirektoratet har i sine analy-
ser delt inn tiltak i ulike kostnadskategorier. Tiltak
knyttet til de politiske målsetningene og ambisjo-
nene for transportsektoren dekker et stort kost-
nadsspenn. Kostnadene avhenger i stor grad av
den videre utviklingen av lav- og nullutslippstek-
nologi til bruk i transportsektoren. Slik teknologi
utvikles i hovedsak utenlands.

Miljødirektoratet har i tillegg anslått et ytterli-
gere potensial for reduksjon av ikke-kvotepliktige
utslipp på om lag 18 millioner tonn med samfunns-
økonomiske kostnader under 500 kroner per tonn
CO2-ekvivalenter, blant annet innenfor transport,
jordbruk, industri og petroleum. Anslagene for
potensial og kostnader er usikre og følsomme for
hvilke forutsetninger som legges til grunn. Utvik-
lingen i kostnader og gjennomføringsmuligheter
avgjør hvilke tiltak som faktisk vil bli utløst. Miljø-
direktoratet har ikke utredet virkemidler eller
doseringen av slike. Dette utgjør også en usikker-
het.

Regjeringen mener det er viktig å styrke kunn-
skapen om tiltaksmuligheter, kostnader og effek-
ten av virkemidler for å oppfylle forpliktelsene for
2030 og for en videre utvikling mot lavutslipps-
samfunnet i 2050.

I kapittel 4 redegjør meldingen for EUs klima-
rammeverk og betydningen av dette for Norge.
Ved en avtale om felles oppfyllelse av klimaforplik-
telsen for 2030 vil både EUs innsatsfordelingsfor-
ordning1 og EUs regelverk for bokføring av
utslipp og opptak i skog og andre arealer bli rele-
vante for Norge. Regjeringen tar høyde for usik-
kerhet og kostnader gjennom å legge en strategi
for å sikre nødvendig fleksibilitet til å oppfylle
utslippsbudsjettet. Vi forventer at det vil være til-
gang på tilstrekkelig fleksibilitet gjennom bilate-
rale avtaler med EU-land. Regjeringen vil søke

1 Innsatsfordelingsforordningen fastsetter blant annet hvor
mye ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres, og fordelin-
gen av dette på land.
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samarbeid med EU-land om felles gjennomføring
av tiltak gjennom bilaterale avtaler. Samarbeid om
utslippsreduksjoner mellom EU-land er en viktig
del av regelverket for oppfyllelse av 2030-målet.

I kapittel 5 omtaler meldingen arbeidet med å
redusere de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge.
Det gis en beskrivelse av utslippsutviklingen og
nasjonal virkemiddelbruk. Sentrale prinsipper for
virkemiddelbruk fremgår av kapittel 5.2. Sektor-
overgripende økonomiske virkemidler i form av
avgifter og omsettbare kvoter er hovedvirkemid-
lene i norsk klimapolitikk. Regjeringen vil legge til
rette for at utslippsforpliktelsen for 2030 nås gjen-
nom kostnadseffektive tiltak. Dersom CO2-avgif-
ten ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hen-
siktsmessig virkemiddel skal andre virkemidler
vurderes, som gir tilsvarende sterke insentiver,
herunder direkte regulering gjennom forurens-
ningsloven eller frivillige avtaler. Regjeringen vil
videre legge til rette for et fortsatt effektivt og
koordinert virkemiddelapparat. Det er etablert en
rekke offentlige støtteordninger som fremmer
null- og lavutslippsløsninger, for eksempel Enova,
Klimasats og ordninger under Innovasjon Norge.
Regjeringen vil i tillegg videreføre satsingen på
forskning og utvikling, implementering og spred-
ning av lavutslippsteknologi og sørge for at offent-
lig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og
utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og
løsninger.

I kapittel 5.3–5.10 omtales potensialet for
utslippsreduksjoner og mulige tiltak og virkemid-
ler for å redusere utslippene i de ulike sektorene.
Det vises til analyser fra Miljødirektoratet som
anslår at utslippene i perioden 2021–2030 kan

reduseres med i størrelsesorden 35 millioner tonn
CO2-ekvivalenter ved å følge opp politiske beslut-
ninger og målsettinger samt ved å utløse tiltak
med en samfunnsøkonomisk kostnad til under
500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

Transportsektoren er en viktig brikke i den
grønne omstillingen. Sektoren står for om lag 60
prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene i
Norge. Store deler av de innenlandske utslippsre-
duksjonene i ikke-kvotepliktig sektor må dermed
tas her. Samtidig skjer det en rask utvikling av lav-
og nullutslippsteknologi i transportsektoren. For
å støtte opp under arbeidet med utslippsreduksjo-
ner i transportsektoren, setter regjeringen et
arbeidsmål for utslippsreduksjoner i transportsek-
torene på 35–40 prosent i 2030 sammenlignet
med 2005. Forbedringer av teknologisk modenhet
i transportsegmentene slik at nullutslippsløsnin-
ger blir konkurransedyktige med fossile trans-
portløsninger ligger til grunn for arbeidsmålet om
utslipp i transportsektoren.

I kapittel 6 vurderes økonomiske og adminis-
trative konsekvenser av 2030-målet. Å nå klima-
målene for 2030 og 2050 vil innebære kostnader.
Kostnadene ved å nå 2030-målet er tidligere
omtalt i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny forpliktelse
for 2030 – en felles løsning med EU, samt i Prop. 77
L (2016–2017) Lov om klimamål (klimaloven).
Omstillingen vi skal gjennom fremover må gjen-
nomføres under stor usikkerhet, både når det gjel-
der kostnader og samfunnsmessige virkninger, og
når det gjelder hvor raskt teknologiutviklingen på
ulike områder vil skje.
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2  En verden i endring

2.1 En mer fremoverlent klimapolitikk 
globalt og grønn omstilling i Norge

Det er ikke så lett å forestille seg hvordan en var-
mere verden vil se ut. Men vi vet hvordan verden
så ut da den var fire-fem grader kaldere. Da var
Norge, Nord-Europa og Canada dekket av et 2 000
meter tykt lag med is. Resten av Europa nord for
Alpene og Pyreneene var tundra. Fire-fem grader
temperaturendring på jordkloden kan altså
utgjøre en stor forskjell.

I dag står verden midt oppe i et klimakappløp.
De menneskeskapte utslippene av klimagasser
har økt siden førindustriell tid, og utslippene er nå
høyere enn noensinne. Dette har ført til global
oppvarming, endrede nedbørsmønstre og har
påvirket livet i havet og på land – og klima-
endringene skjer raskt. Men det gjør også den
teknologiske utviklingen som kan gi oss verktøy-
ene vi trenger for å løse klimautfordringene. Mar-
kedene for klimavennlige løsninger som for
eksempel sol- og vindenergi – eller elektriske
biler – har en formidabel vekst. Og ikke minst: det
skjer en holdningsendring blant et klart flertall av
verdens politikere. Beslutningen til USAs adminis-
trasjon om å trekke USA ut av Parisavtalen var et
tilbakeslag, men reaksjonene viser hvordan ver-
dens ledere står sammen om å gjennomføre Paris-
avtalen. Også mange stater og større byer i USA
sier de vil fortsette sin ambisiøse klimapolitikk.
Norge samarbeider med amerikanske aktører om
en aktiv klimapolitikk, samtidig som vi vil sam-
spille med nordiske land om støtte til sterkt euro-
peisk lederskap i globale klimaforhandlinger.

Klimaendringene er en av vår tids største trus-
ler. Klimaendringene er et resultat av utslipp av
klimagasser fra blant annet energibruk, industri,
transport og landbruk. Om verden ikke lykkes i å
kutte utslippene betydelig de nærmeste årene, er
det svært stor risiko for at klimaendringene vil få
alvorlige og vidtrekkende konsekvenser. Konse-
kvenser det kan være for sent å gjøre noe med når
de først er der.

Utslipp av klimagasser fører til global oppvar-
ming over land og i havene. Snø og is smelter,
havene stiger, og ekstremvær, flom og tørke kom-

mer hyppigere. Flom og tørke truer vannforsynin-
gene i deler av verden og gjør det vanskeligere å
produsere nok mat. Mye av de økte utslippene av
klimagasser til atmosfæren bindes opp i verdens-
havene og truer livet der, ved at havene forsures.

Global oppvarming undergraver matsikkerhet,
økonomisk fremgang og sosial stabilitet, og for-
sterker eksisterende sikkerhetstrusler i mange
sårbare stater og områder. Risikoen øker jo større
klimaendringene blir. Det er lett å tenke seg hvor-
dan klimaendringene kan føre til – eller forsterke
– store menneskelige katastrofer.  Tørke og sult
kan i verste fall drive millioner av mennesker på
flukt. Havnivåstigning kan gjøre lavtliggende kyst-
områder og øyer ubeboelige, og mer ekstremvær
kan gi flere humanitære katastrofer.  I sårbare
land med ustabile styresett har vi allerede sett at
klimaendringene kan skape eller forsterke eksis-
terende konflikter. Dette kan bidra til uroligheter,
borgerkrig og flyktningstrømmer, eller gi grunn-
lag for vold og terrorisme.1

Effekten av klimaendringene er allerede store
i polområdene. Oppvarmingen i Arktis skjer for
eksempel omtrent dobbelt så fort som det globale
gjennomsnittet. Spesielt etter år 2000 har det vært
flere usedvanlig varme år på Svalbard,2,3 med
flere rekorder. I 2016 var gjennomsnittstempera-
turen på Svalbard 6,6 grader over normalen. Bre-
ene smelter og trekker seg raskt tilbake. Hav som
før var islagt, fryser ikke lenger til. Nye fiskearter
kommer sørfra og fortrenger de arktiske artene.

I en større – og enda mer dramatisk – sam-
menheng tyder stadig mer forskning på at høyere
lufttemperaturer, økende havtemperatur og raskt
smeltende snø og is i Arktis, igjen påvirker de glo-
bale vind- og værsystemene. De påvirker hvordan

1 Climate Diplomacy (2016). Insurgency, Terrorism and
Organized Crime in a Warming Climate. 
https://uploads.guim.co.uk/2017/04/20/
CD_Report_Insurgency_170419_(1).pdf

2 Nordli et al. (2014). Long-term temperature trends and
variability on Spitsbergen: The extended Svalbard Airport
temperature series, 1898-2012. Polar Research. 
doi:http://dx.doi.org/10.3402/polar.v33.21349. 

3 Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ). 
http://www.mosj.no/no/klima/atmosfare/
temperatur-nedbor.html
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storm, nedbør og vinterværet utvikler seg på den
nordlige halvkule, og endringene i Arktis kan ha
betydning selv for værfenomener så langt unna
som monsunen i Sørøst-Asia og kan dermed også
påvirke matproduksjon og matpriser.

Klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet
har bidratt til klimaendringene de siste hundre år
og disse utslippene vil fortsette å påvirke alle kon-
tinenter og alle hav også i fremtiden. Klimagas-
sene akkumuleres i atmosfæren. Temperaturen
på jorden vil derfor ikke reduseres igjen innenfor
overskuelig fremtid, selv om vi stanser klimagass-
utslippene. Men den kan på sikt stabiliseres.

Siden den globale oppvarmingen påvirker Ark-
tis både tidligere og kraftigere enn andre regio-
ner, er endringene her et forvarsel om hva som vil
kunne komme også andre steder i verden. Klima-
gassutslippene kan føre til varige endringer i natu-
ren, og klimaendringene kan bli selvforsterkende.
Vi kan ikke føre naturen tilbake til den tilstanden
den var i tidligere, og noen av virkningene kan
komme ut av kontroll. Mye tyder på at dette kan
skje for noen spesielle sårbare og unike øko-
systemer. Når temperaturen i havet stiger, kom-
mer for eksempel sjøisen i Arktis ikke tilbake.
Korallrevene som ser ut til å dø og forvitre ved en
global oppvarming på om lag to grader, vil heller
ikke komme tilbake. Vi kan nå terskelverdier der
klimaendringene blir irreversible. Det er usikkert
nøyaktig hvor store klimaendringer som skal til
for at raske og irreversible endringer utløses.
Men jo varmere det blir, jo større er risikoen for-
bundet med å krysse slike terskler.

Derfor haster det med å få de globale utslip-
pene ned, og det haster med å tilpasse seg de kli-
maendringene som uansett vil komme. Den gode
nyheten er at det ikke bare er klimaendringene
som akselererer: det gjør også de teknologiske
endringene. I kappløpet med tiden er vi avhengig
av at ny teknologi utvikles raskt og at markedene
tar den i bruk raskt. I kampen mot klima-
endringene er det derfor avgjørende med en poli-
tikk som støtter forskning, teknologiutvikling og
innovasjon både i Norge og i andre land. En pris
på utslipp gjør at både produksjon og etterspørsel
vris i klimavennlig retning. Det gir insentiver til
utvikling og spredning av klimavennlig teknologi.
En omstilling mot lavutslippssamfunnet forutset-
ter også en helhetlig forsknings- og innovasjons-
innsats og tverrfaglig samarbeid mellom sam-
funnsvitenskap, humaniora, teknologifagene og
naturvitenskapene. Her hjemme må utdannin-
gene innrettes slik at fagfolkene vi utdanner i
Norge, har riktig kompetanse og kan være pådri-
vere og sentrale aktører i omstillingen.

Tempoet i de teknologiske endringene ser vi
tydelig i sol- og vindenergi. Kostnadene for solcel-
ler har falt med 80 prosent siden 2009, mens vind-
turbiner har blitt 30–40 prosent billigere.4 Forny-
bar kraftproduksjon blir ifølge blant annet Bloom-
berg New Energy Finance konkurransedyktig
med fossil kraftproduksjon i stadig flere områder
og anvendelser.5 Verdens forbruk av kull flatet ut
og falt for første gang fra 2014 til 2015 etter mange
år med vekst. Energiproduksjonen fra fornybare
kilder vokste med nesten 25 prosent i perioden
mellom 2010 og 2014. I kraftsektoren stod forny-
bare kilder for over 60 prosent av ny kapasitet på
verdensbasis i 2015.6

Produksjonskostnader for batterier til elbiler
har falt kraftig de seneste årene, og analyseselska-
per, bedrifter og internasjonale organisasjoner
spår sterk kostnadsreduksjon i årene fremover.
Ifølge Bloomberg New Energy Finance har prisen
på litium-ion batterier blitt redusert med over 70
prosent siden lanseringen av Nissan Leaf i 2010,
fra en pris på rundt 1 000 dollar per kWh til en pris
ned mot 270 dollar per kWh i 2016. Ytterligere
kostnadsreduksjoner forventes. Basert på eksis-
terende analyser av kostnadsutviklingen anslår
Miljødirektoratet at batteriprisen vil reduseres ni
prosent årlig frem til 2022, og deretter med fire
prosent årlig.7

Reduksjonen i batterikostnader er avgjørende
for fremtidens batterielektriske transport. Det er
fortsatt betydelige merkostnader ved å produsere
en elbil sammenlignet med en fossilbil, men utvik-
lingen går fort. Bloomberg New Energy Finance
anslår at produksjonskostnaden for elbiler i per-
sonbilsegmentet vil komme ned på nivå med en
sammenlignbar fossilbil mellom 2025 og 2029,
avhengig av bilstørrelse og hvilket marked en ser
på. For 2030 anslår Bloomberg at elbiler kan være
15 prosent billigere enn tilsvarende fossildrevne
biler.8 Anslagene må betraktes som usikre. Dette
er altså før man tar hensyn til avgifter og betyde-
lige besparelser knyttet til drivstoff- og vedlike-
holdskostnader.

Også digitalisering vil bli viktig for fremtidens
transport- og energiløsninger. Studier vist til i

4 IEA/IRENA (2017). Perspectives for the energy transition
2017.

5 Se for eksempel Bloomberg New Energy Finance, 1H 2007
Global LCOE update.

6 IRENA (2017). REthinking Energy 2017.
7 Miljødirektoratet (2016). Tiltakskostnader for elbil. Sam-

funnsøkonomiske kostnader ved innfasing av elbiler i per-
sonbilparken. M-620.

8 Bloomberg New Energy Finance (2017). When will electric
vehicles be cheaper than conventional vehicles. 12. april. 
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NTP 2018–2029 tyder på at digitaliseringen kan
føre til at fremtidens transport vil være radikalt
annerledes enn i dag. Digitalisering av transport
kan blant annet bidra til bedre trafikkflyt og redu-
serte utslipp, men kan også medføre økt biltra-
fikk. Regjeringen vil legge betydelig vekt på å
styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til konse-
kvenser av den teknologiske utviklingen for beho-
vet for kapasitetsøkende transportinfrastruktur. I
årene fremover vil det være avgjørende å være
spesielt oppmerksom på den teknologiske utvik-
lingen slik at vi kan sikre valg av robuste og bære-
kraftige investeringer for fremtiden.

For å nå lavutslippssamfunnet er vi avhengige
av et grønt, smart og nyskapende næringsliv. Null-
og lavutslippsteknologier vil bli fremtidens vinnere
med sterkere klimapolitikk. Kostnadene vil raskt
reduseres, løsningene vil fungere bedre og omstil-
lingen skyter fart. I Norge ser vi at flere aktører eta-
blerer produksjonsfasiliteter for batterier til bruk i
maritim næring. Norge er også aktive når det gjel-
der autonome løsninger til sjøs, med et testområde
for dette i Trondheimsfjorden. Norge har også
aktører i flere ledd av verdikjeden for hydrogen.

Klimaendringer er en verdensomfattende
utfordring som bare kan løses gjennom omfat-
tende reduksjon av globale utslipp. Det forutsetter
samarbeid på alle nivåer; globalt, regionalt, nasjo-
nalt og lokalt. Industrilandene har bidratt til mes-
teparten av klimagassutslippene til atmosfæren.
Men i de senere årene har utviklingsland, med
raskt voksende økonomier, sluppet ut stadig mer.
I dag står utviklingslandene for rundt to tredeler
av de årlige globale utslippene, og det er ventet at
andelen vil stige fremover. Alle land har derfor et
ansvar for å bidra til utslippsreduksjoner.

I FNs mål om bærekraft er det et eget mål om
klima som viser til FNs klimakonvensjon. Parisav-
talen var et vendepunkt for det internasjonale
samarbeidet på klimaområdet. Norge spilte en
sentral rolle i forhandlingene og bidro til å få en
avtale i havn i desember 2015. Avtalen tar sikte på
å styrke den globale responsen på trusselen som
klimaendringene utgjør, blant annet ved å
begrense temperaturstigningen til godt under 2
grader og tilstrebe å begrense temperaturøknin-
gen til 1,5 grader. Alle land har forpliktet seg til å
melde inn sine utslippsbidrag hvert femte år og til
å skjerpe sine ambisjoner over tid.

Parisavtalen gir verden en marsjordre. Utslip-
pene må reduseres dramatisk. Parisavtalen vil også
ha betydelige konsekvenser for Norge. Den nye
klimaloven har som mål at Norge skal bli et lavut-
slippssamfunn. Loven innfører en syklus for gjen-
nomgang av klimamål hvert femte år etter samme

prinsipp som Parisavtalen. Norge økte ambisjo-
nene i klimapolitikken da vi, i likhet med andre
land, i forkant av Parisavtalen meldte inn vårt mål
for reduksjon av klimagassutslipp i 2030 til FN. I
februar 2015 foreslo Regjeringen og samarbeids-
partiene et mål om å redusere utslippene i 2030
med minst 40 prosent sammenlignet med 1990.
Regjeringen arbeider for at dette målet oppfylles i
fellesskap med EU. Et bredt flertall på Stortinget
sluttet seg til dette våren 2015. 2030-målet er et
tidsskille i norsk klimapolitikk. Aldri før har Norge
hatt klimamål som forplikter på samme måte.

Klimaendringene påvirker den globale poli-
tiske og økonomiske utviklingen. World Econo-
mic Forum peker på klimaendringer som en av de
viktigste risikofaktorene for global økonomisk
utvikling de neste tiårene.9 Ekstremvær og natur-
katastrofer, som med stor sannsynlighet vil inn-
treffe, vil ha store økonomisk konsekvenser.
Ifølge Bank of England, kan klimaendringer true
stabiliteten i de globale finansmarkedene, både
ved at fysiske skadevirkninger kan påføre bedrif-
ter tap og påvirke handel, og ved at omstillingen
mot lavutslippssamfunnet kan påvirke prisene på
mange finansielle aktiva og påføre investorer
store tap.10 Økt usikkerhet kan i seg selv for-
sterke de finansielle konsekvensene.

Med riktig bruk av virkemidler kan kostna-
dene ved en ambisiøs klimapolitikk oppveies av at
man unngår kostnader på lengre sikt. Ifølge IEA11

vil de ekstra investeringskostnadene i et togra-
dersscenario mer enn oppveies av reduserte frem-
tidige brenselskostnader. Det er estimert12 at i
Kina utgjør de økonomiske kostnadene som følge
av helseskader av luftforurensning mer enn 10
prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP).
De menneskelige og økonomiske konsekvensene
ved forurensning er altså enorme.

Uklare klimapolitiske signaler, om fremtidig
pris på utslipp eller klimareguleringer, kan hindre
at de mest kostnadseffektive klimatiltakene utlø-
ses.13 Det vil gi høyere kostnader ved omstilling
enn nødvendig. OECD14 peker i en ny rapport på
at G20-landene kan oppnå høyere verdiskaping
samtidig som økonomien vris mot en utvikling

9 World Economic Forum (2017). The Global Risks Report
2017, 12th Edition.

10 Sentralbanksjef Mark Carney, Bank of England (2015).
Breaking the Tragedy of the Horizon – Climate Change
and Financial Stability, foredrag ved Lloyd’s of London, sep-
tember 2015.

11 IEA (2015). Energy Technolocy Perspectives 2015.
12 New Climate Economy (2014). Synthesis Report.
13 Jf. for eksempel New Climate Economy (2014).
14 OECD (2017). Investing in Climate, Investing in Growth.
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Boks 2.1 Parisavtalen

Parisavtalen er et vendepunkt for det internasjo-
nale samarbeid på klimaområdet. Avtalen ble
vedtatt i desember 2015 etter flere års forhand-
linger, og trådte i kraft rekordraskt 4. november
2016, under ett år etter vedtaket. Allerede har
nesten 1501 land ratifisert avtalen. På tross av at
USA har varslet at landet trekker seg ut igjen av
avtalen, har de internasjonale reaksjonene på
dette understreket at Parisavtalen ligger fast og
har god global oppslutning. Både EU og Kina
har tydelig signalisert at de gir gjennomføring av
Parisavtalen høy prioritet. Også mange ikke-stat-
lige aktører i USA, blant annet statene California,
New York og Washington, har kommunisert at
de vil fortsette sin klimainnsats. Stortinget sam-
tykket 14. juni 2016 til at Norge ratifiserer Pari-
savtalen.2 Norge ratifiserte avtalen 20. juni 2016.

Det overordnede motivet for Parisavtalen er
å styrke det globale samarbeidet på klimaområ-
det og gjennomføringen av Klimakonvensjonen,
gjennom å:
1. holde økningen i den globale gjennomsnitts-

temperaturen godt under 2°C sammenlignet
med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense
temperaturøkningen til 1,5°C;

2. øke evnen til å tilpasse seg klimaendringene
og fremme klimarobusthet og en lavutslipps-
utvikling, på en måte som ikke setter matpro-
duksjonen i fare;

3. gjøre finansieringsstrømmer forenlige med
en klimarobust lavutslippsutvikling.

Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode
løper fra 2013 til og med 2020, og avtalen fra
Paris skal ta over deretter. Parisavtalen skal føre
til en forsterket innsats mot klimaendringer for å
forhindre farlig, menneskeskapt påvirkning av
klimasystemet. Avtalen etablerer både juridisk
bindende forpliktelser og politiske føringer.
Avtalen og beslutningen legger opp til økt inn-
sats over tid, hvor nasjonalt fastsatte bidrag skal
meldes inn eller oppdateres hvert femte år.

For å nå målet om begrenset temperaturøk-
ning setter avtalen opp et kollektivt utslippsmål.
Det går ut på at partene tar sikte på at de globale
klimagassutslippene skal nå toppunktet så hurtig
som mulig og deretter at utslippene reduseres
raskt slik at det blir balanse mellom menneske-
skapte utslipp og opptak av klimagasser i andre

halvdel av dette århundret. Dette balansepunktet
kan beskrives som klimanøytralitet.

Parisavtalen anerkjenner også betydningen
av å bevare lagrene av karbon og – der det er
hensiktsmessig – å styrke disse. Avtalen framhe-
ver at det er viktig å sikre økosystemers integri-
tet og bevaring av biologisk mangfold når det
iverksettes tiltak for å motvirke klimaendringene.
Avtalen etablerer for første gang juridisk bin-
dende forpliktelser for alle parter om at de skal
utarbeide, melde inn og opprettholde suksessive
nasjonalt fastsatte bidrag som de akter å reali-
sere, og skal gjennomføre nasjonale tiltak for å
redusere klimagassutslipp med sikte på å nå
målene i bidragene.

En viktig faktor for å sikre global deltakelse
var å basere Parisavtalen på nasjonalt fastsatte
bidrag for utslippsreduksjoner. Dette betyr at
hver enkelt part selv bestemmer hvilke bidrag
de vil melde inn og ambisjonsnivået for bidra-
gene. Partene vil gjøre dette i tråd med prinsip-
pene om progresjon og høyest mulige ambisjon.

Parisavtalen fastsetter et globalt mål om å
styrke tilpasningskapasitet og klimarobusthet
samt å redusere sårbarhet overfor klima-
endringer. Avtalen pålegger partene en individu-
ell forpliktelse til å ha planleggingsprosesser for
å tilpasse seg klimaendringene og gjennomføre
tilpasningstiltak der det er hensiktsmessig. Avta-
len pålegger industriland en plikt til å bistå utvi-
klingsland med finansiering av utslippsreduse-
rende tiltak og tilpasning, i tråd med industrilan-
denes eksisterende forpliktelser vedtatt under
konvensjonen. Samtidig blir andre land oppfor-
dret til å bidra med slik støtte på frivillig basis.
Det skal også gjennomføres kapasitetsbyggende
aktiviteter under Parisavtalen.

Alle parter er også forpliktet til å rapportere
om sine utslipp og gjennomføring og oppnåelse
av sitt nasjonalt fastsatte bidrag, industrilandene
også om sin støtte til utviklingsland under avtalen.
En ekspertbasert etterlevelseskomité er oppret-
tet med hensikt å tilrettelegge for etterlevelse av
forpliktelsene. Avtalen legger også opp til at alle
parter hvert femte år skal delta i en felles gjen-
nomgang for å vurdere kollektiv måloppnåelse.

1 147 land har ratifisert per 31. mai 2017.
2 Prop. 115 S (2015–2016) og Innst. 407 S (2015–2016).
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med lave klimagassutslipp dersom de kombinerer
klimapolitikk med finanspolitisk stimulans og
strukturelle reformer. I rapporten anslås det at
G20-landene kan løfte BNP med 2,8 prosent på
lang sikt dersom de kombinerer kostnadseffektiv
klimapolitikk med fornuftige økonomiske refor-
mer. I tillegg vil de være med å høste fordelen av
reduserte konsekvenser av klimaendringene, som
anslås til over 2 prosent av BNP. Å utsette tiltak til
etter 2025 vil øke kostnadene ved å nå klimamå-
lene tilsvarende anslagsvis 2 prosent av BNP.

Det er viktig med tydelige signaler om hvor
utslippsutviklingen skal på lengre sikt, fra 2050 og
videre utover århundret.  Det er viktig at myndig-
hetene fører en troverdig klimapolitikk som gir
tydelige og forutsigbare signaler til privat sektor
om kostnadene fremover ved å slippe ut klimagas-
ser, se boks om grønn skattekommisjon i kapittel
5.2. Dette reduserer prosjektrisiko for investorer
og stimulerer til at de riktige økonomiske valgene
tas i dag og at man unngår feilinvesteringer, og
dermed legge til rette for en så kostnadseffektiv
omstilling som mulig. 

For en liten og åpen økonomi som Norge vil
den globale utviklingen ha store konsekvenser for
utviklingen nasjonalt. I juni 2017 vedtok Stortinget
en lov om klimamål (klimaloven), som lovfester
målet om lavutslippssamfunnet i 2050. Formålet
med å lovfeste målet om lavutslippssamfunnet er å
legge til rette for en langsiktig omstilling i klima-
vennlig retning i Norge. Ifølge loven skal målet
være å redusere klimagassutslippene med 80-95
prosent i 2050 sammenliknet med utslippene i
1990. Som en liten, åpen økonomi er Norge imid-
lertid avhengig av at verden rundt oss beveger
seg i samme retning slik at vår evne til full og
effektiv bruk av arbeidskraft og andre ressurser
opprettholdes og vi når våre klima- og miljøpoli-
tiske mål. Loven innfører en syklus for gjennom-
gang av klimamål hvert femte år etter samme
prinsipp som Parisavtalen. Som part til avtalen er
Norge forpliktet til å utarbeide, melde inn og opp-
rettholde suksessive nasjonalt fastsatte bidrag
som Norge som part akter å realisere. En global
gjennomgang av klimamålene hvert femte år inne-
bærer at verden får en stadig strammere klimapo-
litikk. En god klimapolitikk vil gi et bedre liv for
menneskene på kloden. Ikke bare vil vi kunne for-
hindre de dramatiske konsekvensene av klima-
endringene. I lavutslippssamfunnet blir det et
bedre liv for folk flest: renere luft, mindre bilkø,
mer effektiv produksjon og smartere løsninger i
hverdagen. De som går først tar størst risiko, men
vil også kunne få størst gevinst i den grønne kon-
kurransen. Regjeringen vil legge til rette for at
norske innovasjonsmiljøer og bedrifter skal kunne
høste slike gevinster.

Et grønt skifte vil endre rammebetingelsene
for næringslivet i alle land, ikke minst for produ-
senter av kull, gass og råolje. Gjennom de siste
40–50 årene har petroleumsvirksomheten utviklet
seg til vår største næring, men produksjonen har
trolig passert toppen. Selv om næringen vil være
viktig i flere tiår fremover, vil den ikke på samme
måte som før bidra til vekst i andre deler av norsk
økonomi. Nedgangen i etterspørselen fra petrole-
umsnæringen gjennom de siste årene illustrerer
dette og understreker hvor viktig det er med nye
arbeidsplasser i andre næringer. Lønnsomheten i
norsk petroleumsvirksomhet vil også bli påvirket
av den globale klimapolitikken. Oppfyllelse av
Parisavtalen vil føre til lavere etterspørsel etter
fossil energi, og et press nedover på prisene. Økt
konkurranse fra fornybare energikilder vil også
påvirke petroleumsnæringen fremover. Samtidig
har norsk petroleumssektor historisk sett vist
evne til å være konkurransedyktig for et stort
spenn av oljepriser. I et høykostland som Norge

Boks 2.2 FNs bærekraftsmål

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål
for bærekraftig utvikling frem mot 2030.
Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og
sosial utvikling i sammenheng: Ekstrem fattig-
dom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal
utjevnes. Klimaendringene skal bekjempes.
Dette er tre av de 17 bærekraftsmålene. I til-
legg til at det er egne bærekraftsmål på klima
og miljø er det også en integrert del av andre
mål. Målene gjelder for alle land og er et vei-
kart for den globale innsatsen for en bærekraf-
tig utvikling.

Regjeringen følger opp målene og Norge
var et av de første landene som rapporterte til
FN om sin oppfølging. Regjeringen har beslut-
tet at alle departementene skal rapportere om
oppfølgingen av målene de har ansvar for i
sine budsjettproposisjoner, noe som ble gjort
for første gang i budsjettproposisjonene for
2017. Norge er på rett kurs for å kunne reali-
sere de fleste målene. Enkelte mål er imidler-
tid mer krevende å oppfylle også for Norge.
Norge spiller en aktiv rolle i oppfølgingen av
målene internasjonalt. Statsminister Erna Sol-
berg har fått en pådriverrolle av FNs general-
sekretær i dette arbeidet.
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må vekst bygge på kunnskap. For å forsvare et
lønnsnivå som er høyere enn i nesten alle andre
land, må vi være mer produktive enn andre. Nor-
ges økonomiske muligheter ligger i å utnytte ny
kunnskap og ny teknologi bedre og raskere enn
landene rundt oss.

Norge må forberede seg på en gradvis og lang-
varig omstilling. De mulighetene som åpner seg
ved en mer ambisiøs klimapolitikk globalt må
utnyttes. Vi må skape spillerom for mange nærin-
ger og sørge for at Norges fortrinn kan benyttes
av driftige entreprenører og arbeidstakere til ver-
diskaping. Dette vil gjøre norsk verdiskaping mer
bærekraftig i møtet med sterkere klimavirkemid-
ler nasjonalt og globalt.

2.2 Norges klimamål

Norge har ambisiøse klimamål som er forankret
gjennom Klimaforliket (Innst. 390 S (2011–2012)
til Meld. St. 21 (2011–2012)) og i stortingsmel-
ding om ny utslippsforpliktelse for 2030 (Innst.
211 S (2014–2015) til Meld. St. 13 (2014–2015))

og samtykke til ratifikasjonen av Parisavtalen
(Innst. 407 S (2015–2016) til Prop. 115 S (2015–
2016)) og i lov om klimamål (klimaloven) som
Stortinget vedtok i juni 2017.
1. Norge skal fram til 2020 kutte i de globale

utslippene av klimagasser tilsvarende 30 pro-
sent av Norges utslipp i 1990.

2. Norge har tatt på seg en betinget forpliktelse
om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030
sammenlignet med 1990.

3. Norge skal være klimanøytralt i 2030.
4. Norge har lovfestet et mål om å bli et lavut-

slippssamfunn i 2050.
5. Reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging

og skogdegradering i utviklingsland, i samsvar
med bærekraftig utvikling.

6. Politisk mål om at samfunnet skal forberedes
på og tilpasses til klimaendringene.

Norges mål for 2020 følges opp under Kyotoproto-
kollen, mens 40-prosentsmålet for 2030 er meldt
inn til FN som Norges bidrag under Parisavtalen
og lovfestet i klimaloven. Målet om at Norge skal
bli et lavutslippssamfunn i 2050 er lovfestet i kli-
maloven.

Kutte i de globale utslippene tilsvarende 30 prosent av 
Norges utslipp i 1990 innen 2020

Under Kyotoprotokollen har Norge tatt på seg en
utslippsforpliktelse som innebærer at Norge skal
sørge for at de årlige utslippene av klimagasser i
perioden 2013–2020 i gjennomsnitt er 16 prosent
lavere enn Norges utslipp i 1990. Kyotoprotokol-
len etablerer på denne måten et utslippsbudsjett
for perioden 2013–2020 som er i tråd med 2020-
målet om å kutte de globale utslippene av klima-
gasser i 2020 tilsvarende 30 prosent av norske
1990-utslipp.

Norge har innenfor rammen av Kyotoprotokol-
len lang erfaring med bruk av såkalte fleksible
mekanismer, spesielt prosjektsamarbeid i utvik-
lingsland innenfor rammen av Den grønne
utviklingsmekanismen, CDM. Bruk av slike
mekanismer innebærer at dersom Norge finansi-
erer reduksjon i klimagassutslipp i for eksempel
Brasil eller Uganda, så får Norge godskrevet disse
reduksjonene på sitt klimaregnskap i Kyotoproto-
kollen. Siden klimautfordringen er et globalt pro-
blem, spiller det ingen rolle om reduksjonene tas i
Brasil, Uganda eller Norge. Det viktige er at det
globale utslippet totalt sett går ned. Norge har
gjennom bruk av slike internasjonale mekanismer
så langt mer enn oppfylt sine forpliktelser i Kyoto-
avtalen.

Boks 2.3 Langsiktige lavutslippsstrategier

Parisavtalen oppfordrer alle land til å formu-
lere og melde inn langsiktige strategier for lav-
utslipp av klimagasser (lavutslippsstrategier)
innen 2020. Tidshorisonten er 2050. Stortinget
har i forbindelse med behandlingen av ratifika-
sjonen av Norges utslippsforpliktelse bedt
regjeringen komme tilbake med en prosess
for en langsiktig lavutslippsstrategi for Norge.
Regjeringen skal fremme en langsiktig lavut-
slippsstrategi for 2050 i god tid før 2020. Lavut-
slippsstrategien skal ses i sammenheng med
andre relevante prosesser.

Enkelte land har allerede lagt frem sine lav-
utslippsstrategier og kommunisert disse til Kli-
makonvensjonen. Dette er USA, Mexico,
Canada, Tyskland, Frankrike og Benin. Andre
land som Storbritannia, Peru, Etiopia og EU
arbeider med slike strategier. EU knytter lavut-
slippsstrategien til sitt veikartarbeid for 2050,
blant annet til EU Energy Roadmap 2050. For-
målet med de langsiktige lavutslippsstrategi-
ene som har vært lagt fram så langt har vært å
bidra til økt forutsigbarhet for markeder og
legge til rette for at offentlige og private inves-
teringer tar hensyn til langsiktig klimarisiko.
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Klimaforliket fra 2008 gir en ambisjon for hvor
stor andel av 2020-målet som skal oppfylles gjen-
nom innenlandske utslippsreduksjoner. Ambisjo-
nen er å redusere de innenlandske utslippene i
2020 fra et anslått nivå på 60,6 millioner tonn og
ned til 46,6–48,6 millioner tonn. Se boks 2.4 for en
nærmere forklaring av dette.

Minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammen-
lignet med 1990

2030-målet er en betinget forpliktelse om minst 40
prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet
med 1990.15 Regjeringen arbeider for at forpliktel-
sen skal oppfylles i fellesskap med EU, nærmere
omtalt i 2.3 og kapittel 4. Klimamålet for 2030 er
også lovfestet i klimaloven.

Dersom en felles løsning med EU likevel ikke
fører frem, vil målet om minst 40 prosent utslipps-
reduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 fortsatt
være Norges nasjonalt fastsatte bidrag under Paris-
avtalen. Målet er betinget av tilgang på fleksible

mekanismer i den nye klimaavtalen og en godskri-
ving av norsk deltakelse i EUs kvotesystem som
bidrag til å oppfylle forpliktelsen. Dersom det ikke
blir en avtale med EU vil Regjeringen senere kon-
sultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt
utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor. Det vil da
også måtte besluttes hvordan skog og annen are-
albruk skal bokføres mot utslippsforpliktelsen,
avhengig av det internasjonale regelverket for
dette. Norge vil arbeide for at skog- og arealbruks-
sektoren etter det internasjonale regelverket, bok-
føres i tråd med prinsippene i Parisavtalen, og de
prinsippene som er skissert i Norges nasjonalt
fastsatte bidrag til klimaavtalen som ble utformet i
tråd med Meld. St. 13 (2014–2015) og Innst. 211 S
(2014–2015).

Norge skal være klimanøytralt i 2030

I innstillingen til proposisjonen om samtykke til
ratifikasjon av Parisavtalen, vedtok Stortinget at
regjeringen skal legge til grunn at Norge skal
være klimanøytralt fra og med 2030. Det inne-
bærer at fra 2030 skal norske utslipp av klimagas-
ser motsvares av klimatiltak i andre land gjennom15 Meld. St. 13 (2014–2015) og Innst. 211 (2014–2015).

Boks 2.4 Ambisjonen for innenlandske utslippskutt mot 2020

I klimaforliket fra 2008 ble det lagt til grunn at
det kunne være realistisk å ha et mål om å redu-
sere de innenlandske utslippene med 15–17 mil-
lioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020, sammenlik-
net med referansebanen slik den ble presentert i
Nasjonalbudsjettet 2007, når nettoopptak i skog
ble inkludert med 3 millioner tonn CO2 i et
norsk utslippsregnskap for 2020. Dette ble i for-
bindelse med behandlingen av energimeldingen
(Innst. 401 S (2015–2016)) operasjonalisert og
det står at de innenlandske utslippene ikke skal
overstige 45–47 millioner tonn CO2-ekvivalenter
i 2020. For å ta hensyn til blant annet endringer i
retningslinjene for utslippsberegninger ble dette
siden teknisk justert slik at intervallet nå er
endret til 46,6–48,6 millioner tonn (se KLDs
budsjettproposisjon, Prop. 1 S (2016–2017)).
Dette inkluderer ikke skog. Eventuelle bidrag
fra opptak i skog ville komme i tillegg og øke
ambisjonsnivået utover dette. Med Kyotoproto-
kollens bokføringsregler får Norge benyttet en
begrenset del av opptaket i skogen til oppfyllelse
av utslippsforpliktelsen for 2020. Utslipp fra
avskoging m.m. gjør også at vi samlet sett ikke

forventer at sektoren vil bidra til oppfyllelse av
utslippsforpliktelsen for 2020.

Ambisjonen om nasjonale utslippsreduksjo-
ner i 2020 i klimaforliket fra 2008 var basert på
SFTs tiltaksanalyser (nå Miljødirektoratet),
eksisterende virkemiddelbruk, og de sektorvise
klimahandlingsplanene. Det ble samtidig presi-
sert at de sektorvise målene var basert på
anslag og at de ville måtte revurderes dersom
endringer i framtidige prognoser, kostnader, tek-
nologiutvikling eller andre vesentlige endrede
forutsetninger skulle tilsi det. I både klimaforli-
ket fra 2008 og 2012 ble det pekt på at usikkerhe-
ten er stor når det gjelder den økonomiske og
teknologiske utviklingen og når det gjelder
effekten av virkemidler. I klimaforliket fra 2012
ble det nevnt at teknologiutviklingen, kostna-
dene ved klimatiltak, befolkningsveksten, den
økonomiske veksten og utslippsutviklingen
innenfor petroleumssektoren ville ha betydning
for når ambisjonen nås. Disse faktorene må tas i
betraktning når man skal vurdere status for
måloppnåelsen i 2020.
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EUs kvotemarked, internasjonalt samarbeid om
utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektba-
sert samarbeid.

Som påpekt av blant annet Energi- og miljøko-
miteen har åpningen for samarbeid mellom land
gjort det mulig for Norge å ta på seg større for-
pliktelser og bidra til større globale reduksjoner
enn tilfellet ville vært uten dette alternativet.16 Det
må løpende vurderes om det eksisterer interna-
sjonale mekanismer som er aktuelle å bruke for
oppfyllelse av Stortingets mål.

Oppfølgingen av anmodningsvedtaket fra Stor-
tinget om at Norge skal være klimanøytralt i 2030
er tett knyttet til prosessene om felles gjennomfø-
ring med EU og forhandlingene under Parisavta-
lens artikkel 6 om internasjonalt samarbeid.
Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stor-
tinget med en omtale av oppfølgingen av Stortin-
gets anmodningsvedtak på et egnet tidspunkt
etter at regelverket rundt EUs innsatsfordelings-
forordning er klart.

Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslipps-
samfunn i 2050

Det er et mål at Norge skal være et lavutslippssam-
funn i 2050. Dette målet er lovfestet i den nylig ved-
tatte klimaloven. Formålet med lovfestingen er å
legge til rette for en langsiktig omstilling i klima-
vennlig retning i Norge. Loven beskriver lavut-
slippssamfunn som et samfunn hvor klimagassut-
slippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag,
utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendig-
heter, er redusert for å motvirke skadelige virknin-
ger av global oppvarming som beskrevet i Parisav-
talen. Målet skal være at klimagassutslippene redu-
seres i størrelsesorden 80–95 prosent fra utslipp-
snivået i referanseåret 1990. Ved vurdering av
måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av
norsk deltakelse i det europeiske klimakvote-
systemet for virksomheter. Intervallet over er det
samme som EUs betingede mål for reduksjon av
de samlede klimagassutslippene i unionen i 2050.

Målet om lavutslippssamfunnet er forankret i
klimaforliket fra 2012, jf. Innst. 390 S (2011–2012)
og i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforplik-
telse for 2030 – en felles løsning med EU. I klimafor-
liket pekte stortingsflertallet samtidig på at en
ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en
global sammenheng der det overordnede målet er
å redusere de samlede globale utslipp av klima-

gasser. Dette innebærer at det tas hensyn til kon-
sekvenser av kvotesystemet, faren for karbonlek-
kasje og til industriens konkurranseevne når poli-
tikken utformes. Dette gir føringer for virkemid-
delbruken for å redusere nasjonale utslipp frem
mot både 2030 og 2050. Norge som lavutslipps-
samfunn er avhengig av drahjelp fra utviklingen
internasjonalt.

Det følger av klimaloven at loven ikke skal
være til hinder for at klimamål som er fastsatt i
eller i medhold av den kan gjennomføres felles
med EU, også etter 2030. Norges klimapolitikk er
tett integrert med klimapolitikken i EU. EU har
vedtatt et ambisiøst veikart mot en lavkarbonøko-
nomi i 2050. Et samarbeid med EU om felles gjen-
nomføring av klimamål kan gi viktige bidrag til
systematisk og internasjonalt etterprøvbar gjen-
nomføring av den nasjonale utslippsforpliktelsen,
og til den langsiktige omstillingen av det norske
samfunnet som klimaloven skal fremme.

Reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging og 
skogdegradering i utviklingsland, i samsvar med bære-
kraftig utvikling

Det globale målet om å begrense klodens oppvar-
ming til godt under 2 grader, og tilstrebe å
begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, kan
ikke nås uten at utslipp fra tropisk skog reduse-
res. Norges internasjonale klima- og skoginitiativ
ble lansert på klimatoppmøtet i Bali i 2007, og er
Norges bidrag til dette arbeidet. Ett av målene for
initiativet var at tropisk skog skulle være en del av
den internasjonale klimaavtalen. Dette målet ble
nådd gjennom klimaavtalen som ble vedtatt i Paris
i 2015. Fra klimaforliket i 2012 har reduserte
utslipp fra tropisk skog også vært et av de nasjo-
nale målene for norsk klimapolitikk. Det nasjonale
målet er delt i tre: Klima- og skoginitiativet skal
bidra til at det internasjonale klimaregimet er et
effektivt virkemiddel for reduserte utslipp; til
kostnadseffektive, tidlige og målbare reduksjoner
i utslipp av klimagasser; og til å ivareta naturskog
for å sikre denne skogen sin evne til å binde kar-
bon.

Politisk mål om at samfunnet skal forberedes på – og 
tilpasses til – klimaendringene

Klimaet er i endring, og endringene påvirker både
samfunn og natur. Det er derfor et politisk mål at
samfunnet skal forberedes på og tilpasses til
klimaendringene, jf. Prop. 1 S (2013–2014). At et
samfunn er klimatilpasset, betyr at det er i stand
til å begrense eller unngå ulemper som følge av

16 Innst. 60 S (2013–2014) av 11. desember 2013 om samtykke
til godkjennelse av endringer i Kyotoprotokollen av
11. desember 1997. 
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klimaendringer, men også at det kan utnytte nye
muligheter som dette gir.

Nye klimafremskrivninger presentert i rappor-
ten Klima i Norge 2100,17 gir oppdatert kunnskap
om hvordan klimaendringene kan bli i Norge i
årene fremover. Fremskrivningene tar utgangs-
punkt i ulike utslippsscenarioer, og viser at vi med
en fortsatt rask økning i de globale klimagassut-
slippene blant annet må forvente en markant
økning i temperaturen, at styrtregn kommer
oftere og kraftigere, og at flommønstre endres.
Rapporten viser også at med reduserte globale
klimagassutslipp vil endringene bli betydelig min-
dre. Norsk politikk på klimatilpasningsområdet
bygger på NOU 2010: 10 Tilpassing til et klima i
endring og Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpas-
ning i Norge. Det er et grunnleggende prinsipp i
klimatilpasningsarbeidet at ansvaret for klimatil-
pasning ligger til den aktøren som generelt har
ansvaret for en oppgave eller funksjon som blir
berørt av klimaendringen. Klima- og miljødeparte-
mentet tilrettelegger for regjeringens helhetlige
arbeid med klimatilpasning. Norge har over tid
ført en aktiv klimatilpasningspolitikk. Det er utfor-
drende både å fastslå behov for tiltak og måle
effektivitet av iverksatte tiltak for klimatilpasning.
I ny klimalov er det lovfestet at det skal redegjøres
for status for arbeidet med å forberede og tilpasse
Norge til klimaendringene. Slik rapportering leg-
ger til rette for et mer helhetlig og langsiktig
arbeid med klimatilpasning.

2.3 Samarbeid med EU om 
2030-forpliktelsen

Regjeringen har valgt å gå i dialog med EU om fel-
les oppfyllelse av utslippsforpliktelsen for 2030.
Både EU og Norge har som utgangspunkt at gjen-
nomføring av klimatiltak må ses som ledd i en
langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
Gjennom sitt veikart til 2050 har EU nedfelt ambi-
sjonen om å bli en konkurransedyktig og ressur-
seffektiv lavkarbonøkonomi. Norge har lovfestet
et mål om å bli et lavutslippssamfunn.

At Norge skal ha felles gjennomføring av
klimamål for 2030 med EU betyr at vi skal samar-
beide om å redusere utslippene med minst 40 pro-
sent fra 1990 til 2030. EUs klimarammeverk består
av tre pilarer: det europeiske kvotesystemet, inn-
satsfordelingsforordningen og regelverk om bok-

føring av utslipp og opptak i skog og annen areal-
bruk. Et samarbeid med EU betyr at regelverket i
både innsatsfordelingsforordningen (EU Effort
Sharing Regulation), som dekker utslippene fra
transport, jordbruk, bygg og avfall, samt ikke-kvo-
tepliktige utslipp fra industrien og petroleumsvirk-

17 Klima i Norge 2100, Kunnskapsgrunnlag for klimatilpas-
ning oppdatert i 2015, NCCS rapport nr. 2/2015, CM-406/
2015.

Boks 2.5 EUs klimarammeverk for 
perioden 2021 til 2030

EU har satt seg mål om å redusere de samlede
utslippene av klimagasser med minst 40 pro-
sent fra 1990 til 2030. Dette målet er også EUs
bidrag til Parisavtalen, og skal oppfylles gjen-
nom et klimarammeverk som består av tre
pilarer:

1. Det europeiske kvotesystemet (EU Emission
Trading System) som regulerer utslipp på
bedriftsnivå fra industri, kraftproduksjon,
petroleumsvirksomhet og luftfart.

Mål: Samlet kutt på 43 prosent i 2030 sam-
menliknet med 2005.

2. Innsatsfordelingsforordningen (EU Effort
Sharing Regulation) som fastsetter nasjo-
nale utslippsmål på landnivå for utslippene
fra transport, jordbruk, bygg og avfall, samt
ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien og
petroleumsvirksomheten.

Mål: Samlet kutt på 30 prosent i 2030 sam-
menliknet med 2005.

3. Regelverk om bokføring av utslipp og opptak
i skog og annen arealbruk (Land Use, Land-
Use Change and Forestry Regulation).

Mål: Landene skal etter forslaget til regel-
verk sikre at de bokførte utslippene fra sek-
toren ikke overstiger det bokførte opptaket
av CO2 («netto null utslipp»).

Norge har siden 2008 vært en del av det euro-
peiske kvotesystemet på linje med EU-lan-
dene. Et tettere samarbeid med EU i perioden
2021–2030 betyr at regelverket i både innsats-
fordelingsforordningen og EUs regelverk for
bokføring av utslipp og opptak i skog og andre
arealer også blir relevant for Norge.
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somheten, og EUs regelverk for bokføring av
utslipp og opptak i skog og annen arealbruk (EU
Land Use, Land-use Change and Forestry Regula-
tion) vil bli relevante for Norge. Dette regelverket
vil danne et viktig grunnlag for norsk klimapoli-
tikk fremover. EUs rammeverk og betydning for
Norge er nærmere omtalt i kapittel 4.

Norge er allerede omfattet av ulike typer EU-
regelverk som berører de ikke-kvotepliktige
utslippene, men med felles oppfyllelse av klima-
målet for 2030 utvider vi dette samarbeidet og
underlegger klimapolitikken en strengere kon-
troll enn tidligere. Regjeringen mener dette er et
viktig grep for å nå vedtatte klimamål. Samarbeid
med EU på klimaområdet innebærer et langt mer
forpliktende ansvar for at norske ikke-kvoteplik-
tige utslipp skal reduseres. Under innsatsfordelin-

gen har Europakommisjonen foreslått flere for-
mer for fleksibilitet for å hjelpe landene å oppfylle
de nasjonale utslippsbudsjettene. De viktigste for-
mene for fleksibilitet for Norge er muligheten til å
konvertere et begrenset antall kvoter fra det euro-
peiske kvotesystemet og samarbeid med andre
land gjennom handel med utslippsenheter.18 Flek-
sibilitet under innsatsfordelingen er nærmere

Boks 2.6 Virker egentlig EUs kvotesystem?

Det europeiske kvotesystemet (EU ETS) setter
et tak på utslippene fra de europeiske bedriftene
og aktivitetene som omfattes av systemet. Nor-
ske bedrifter har vært en del av dette kvote-
systemet gjennom EØS-avtalen siden 2008.
Omtrent halvparten av de norske utslippene er
omfattet, i hovedsak fra industri og petroleum.

Kvotesystemet har effektive sanksjoner som
gjør at utslippene ikke vil overstige det samlede
antall kvoter som gjøres tilgjengelig for virksomhe-
tene. Fordi utslippene ikke kan bli høyere enn kvo-
temengden blir kvotesystemet et viktig virkemid-
del for å sikre oppfyllelse av klimamålene. Effek-
ten av kvotesystemet blir imidlertid ikke større
enn ambisjonsnivået i klimapolitikken tilsier.

EU ligger an til å ville overoppfylle sitt 2020-
mål om å redusere utslippene med 20 prosent
sammenlignet med 1990. Denne overoppfyllel-
sen er bra for klimaet, men gjør at det er et stort
antall oppsparte kvoter i systemet. Overskudd
av kvoter gjør at prisen på kvoter blir lav. Med
lav kvotepris bidrar kvotesystemet i mindre grad
til å fremme teknologiutvikling og langsiktig
omstilling. Med lavere kvotetak, for eksempel
som følge av høyere klimaambisjoner, og der-
med færre kvoter tilgjengelig, ville kvoteprisen
blitt høyere. 

Det har vært diskusjoner i EU om hva som
bør gjøres for at kvotesystemet skal gi større
bidrag til teknologiutvikling og omstilling.
Norge har argumentert for en innstramming i
EUs kvotesystem for å øke kvoteprisen på kort

sikt. Det har imidlertid ikke vært politisk flertall
i EU for dette. I stedet er det tatt mer tekniske
grep som er ment å styrke kvotesystemet. Det
er blant annet etablert en markedsstabilise-
rende kvotereserve. Denne kvotereserven tar
overskudd av kvoter midlertidig ut av sirkula-
sjon slik at det blir færre kvoter tilgjengelig for
de kvotepliktige virksomhetene. Når overskud-
det er borte, blir kvotene i reserven gradvis ført
tilbake til markedet. En slik reserve har begren-
set langsiktig effekt på kvoteprisen siden det
samlede antall kvoter ikke endres. 

Den årlige nedtrappingen av kvotemengden
er viktigere for kvoteprisen og effekten av kvote-
systemet. Stadige reduksjoner i antall tilgjenge-
lige kvoter gjør at kvotesystemet på lengre sikt
vil bidra til vesentlig reduksjon av utslippene. I
henhold til dagens regelverk kuttes antall til-
gjengelige kvoter med nesten 40 millioner tonn
per år. Kommisjonen har foreslått at de årlige
kuttene etter 2020 skal økes til nesten 50 millio-
ner tonn hvert år. Med Kommisjonens forslag vil
antall kvoter som gjøres tilgjengelig for bedrif-
tene ha falt til 365 millioner kvoter i 2050. Dette
er om lag 86 prosent lavere enn utslippene i
1990. Kommisjonens forslag er til diskusjon i
Rådet og Parlamentet i EU, men det er utsikter
til at det kan bli flertall for Kommisjonens for-
slag om en slik mer ambisiøs nedtrapping etter
2020. 

Kvotesystemet virker ved at det sørger for at
EU når sine fastsatte mål.

18 I EUs klimarammeverk gjøres landenes utslippsmål om til
utslippsbudsjetter for perioden 2021–2030. Under innsats-
fordelingsforordningen vil hvert land vederlagsfritt få
utstedt utslippsenheter (Annual Emissions Allocations
(AEA)) for hvert år i perioden 2021–2030. For hvert tonn
utslipp et land har hatt innenfor sektorene som omfattes av
innsatsfordelingsforordningen, må landet innlevere én
utslippsenhet til oppgjør i registeret. Antall utslippsenheter
landene får utstedt avhenger av utslippsmålet.
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omtalt i kapittel 4.3.4 og 4.5.1. Fleksibilitetsmeka-
nismene åpner for en kostnadseffektiv gjennomfø-
ring av de nasjonale utslippsmålene for 2030.

EUs interne regelverk som er under utarbei-
delse må ferdigstilles før Norge vil kunne inngå
en avtale med EU om felles oppfyllelse av klima-
forpliktelsen for 2030. Europakommisjonens for-
slag til regelverk er til behandling i Råd og Parla-
ment, og forventes tidligst vedtatt mot slutten av
2017. Fra norsk side har regjeringen, ved siden av
skriftlige innspill, fremført norske synspunkter i
en rekke bilaterale møter, ved deltagelse i ufor-
melle ministermøter og gjennom medlemskapet i
Green Growth Group.19 Arbeidet med å påvirke
EU-beslutninger vil pågå løpende frem til 2030-
politikken er ferdigstilt.

Norge har siden 2008 vært en del av det euro-
peiske kvotesystemet på linje med EU-landene.
Kvotesystemet setter et samlet tak på utslippene
som omfattes, og samlet antall kvoter reduseres
hvert år. De reduksjonene som vil måtte utløses
innenfor kvotesystemet frem mot 2030 vil bli
håndtert samlet av EU og Norge gjennom stadige
reduksjoner i utslippstaket i kvotesystemet.

Langsiktig omstilling til et lavutslipps-Europa
innebærer at utslippene i kvotepliktige sektorer i
Europa må reduseres kraftig frem mot 2050. Med
Kommisjonens forslag til årlig nedtrapping av kvo-
temengden vil det samlede antall kvoter som gjø-
res tilgjengelig for bedriftene i 2050 være 86 pro-
sent lavere enn 1990-utslippet. Dette innebærer at
Europas kvotepliktige virksomheter vil ha stadig
færre utslippskvoter tilgjengelig. Prisen på kvoter
vil mest sannsynlig bli langt høyere enn i dag. Et
stadig strammere europeisk kvotesystem vil
tvinge frem omstilling der klimavennlige løsnin-
ger tas i bruk i større omfang.

Også norske kvotepliktige virksomheter må
være forberedt på å betale langt mer for sine gjen-
værende utslipp. Selv om denne meldingen pre-
senterer en strategi for å kutte utslippene i de
ikke-kvotepliktige sektorene i Norge, legger
regjeringen også stor vekt på å styrke teknologiut-
viklingen i kvotepliktige virksomheter. Blant de
fem satsningsområdene i klimapolitikken som
regjeringen presenterte i Meld. St. 13 (2014–
2015), er særlig den store satsningen på lavut-
slippsteknologi viktig for omstillingen i kvoteplik-
tig sektor. Styrkingen av Enova og Innovasjon

Norges miljøteknologiordning gir viktige bidrag
til slik teknologiutvikling.

Det blir viktig å fortsette satsingen på langsik-
tig teknologiutvikling for å redusere prosessut-
slippene i norsk industri. Prosessindustrien
leverte et veikart for lavutslippsindustri til eksper-
tutvalget for grønn konkurransekraft, der indus-
trien blant annet foreslo opprettelse av Prosess 21.
I Meld. St. 27 (2016–2017) Industrien – grønnere,
smartere og mer nyskapende (industrimeldingen)
varslet regjeringen av den vil opprette et slikt
langsiktig strategiforum. Prosess 21 skal blant
annet gi innspill til hvordan vi best kan få til en
utvikling i retning av minimale utslipp fra proses-
sindustrien i 2050 og samtidig ha en bærekraftig
vekst i denne industrien. I industrimeldingen ble
også industriens utslipp, og hvilke utfordringer og
muligheter industrien har til å redusere utslip-
pene, nærmere beskrevet. Ved utforming av poli-
tikk på området er det nødvendig å ta hensyn til
konsekvensene av kvotesystemet, faren for kar-
bonlekkasje og til industriens konkurranseevne. I
henhold til EUs klimakvotedirektiv kan medlems-
land frem mot 2020 kompensere nærmere spesifi-
serte karbonlekkasjeutsatte sektorer for økning i
kraftprisen som skyldes EUs kvotehandelssys-
tem. Regjeringens ambisjon er at det fortsatt skal
være en CO2-kompensasjonsordning etter 2020.
Innretningen av ordningen må nærmere vurderes
for å sikre et effektivt kvotesystem som ivaretar
insentivene til kostnadseffektive utslippsreduksjo-
ner. Dette er i tråd med formålet bak og innretnin-
gen av EUs kvotesystem.

2.4 Regjeringens klimapolitikk

Regjeringen har de siste fire årene fulgt opp og
forsterket klimaforliket. Norges ikke-kvoteplik-
tige utslipp er redusert fra 28,1 millioner tonn
CO2-ekvivalenter i 2013 til 27,4 millioner i 2016.
De totale norske klimagassutslippene er redusert
med 1 prosent fra 2015 til 2016. I Meld. St. 29
(2016–2017) Perspektivmeldingen 2017 som ble
lagt frem i mars anslås det at klimagassutslippene
vil fortsette å gå ned frem mot 2020. Nedgangen
anslås å fortsette mot 2030 og det største bidraget
vil trolig komme fra veitrafikken. Det skyldes sær-
lig den norske elbilpolitikken, samt opptrappings-
planen for bruk av biodrivstoff i veitrafikken.

I klimaforliket fra 2008 ble det satt en ambisjon
om å kutte klimagassutslippene med 15–17 mil-
lioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. I dette tallet
var 3 millioner tonn økt opptak fra skog regnet
med. Totalt betydde det et utslippskutt på 12–14

19 Det uformelle Green Growth Group-nettverket består av de
medlemslandene i EU som arbeider for høye klimamål og
et mer effektivt kvotesystem. Norge har siden tidlig 2014
vært invitert inn i dette samarbeidet.
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millioner tonn. Det innebærer at de innenlandske
utslippene ikke skal overstige 45–47 millioner tonn
CO2-ekvivalenter i 2020. Dette er senere teknisk
justert slik at intervallet nå er endret til 46,6–48,6
millioner tonn (se KLDs budsjettproposisjon,
Prop 1 S (2016–2017) og boks 2.4). Da regjerin-
gen tiltrådte i 2013, ble det bestilt en rapport fra
Miljødirektoratet for å anslå hvordan man lå an i
forhold til dette målet.20 Rapporten viste at det
manglet åtte millioner tonn for å nå Stortingets
målsetting for innenlandske utslippsreduksjoner i
2020. Med utgangspunkt i de siste fremskrivin-
gene anslås avstanden nå til om lag tre millioner
tonn. Når vi tar hensyn til økt bruk av biodrivstoff
reduseres gapet til om lag to millioner tonn. For-
sterkingen av klimapolitikken har bidratt til at
utslippene for første gang nå anslås å avta mot
2020, selv om andre faktorer som økt befolkning
har gjort det mer krevende å nå 2020-målet. 

I 2017-budsjettet foreslo regjeringen et grønt
skatteskift som oppfølging av grønn skattekommi-
sjon. Hensikten er å stimulere til mer klimavenn-
lige handlinger og forbruk. Det grønne skatteskif-
tet ble forsterket i budsjettavtalen for 2017 mellom
regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Ven-
stre. Avgiftene på drivstoff og utslipp av klimagas-
ser er økt, samtidig som andre skatter og avgifter
er redusert. Samlet sett er miljø- og energirela-
terte avgifter økt med nærmere 5,5 milliarder kro-
ner siden regjeringen tiltrådte.

Regjeringens budsjettforslag for 2017 og bud-
sjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kriste-
lig Folkeparti og Venstre fra høsten 2016 forster-
ket også klimaforliket gjennom konkrete tiltak
som opptrappingsplan for biodrivstoff, videre-
føring av elbilfordelene, satsing på CO2-fangst og
-lagring, gjødsling av skog og restaurering av myr
og annen våtmark.

Regjeringen har pekt ut fem satsingsområder
for å kutte utslipp: Transport, styrking av Norges
rolle som leverandør av fornybar energi, utvikling
av lavutslippsteknologi industrien og ren produk-
sjonsteknologi, et grønt skifte i skipsfarten samt
CO2-håndtering. Her vet vi at vi må ta store kutt.
Målet er også å legge grunnlaget for ny nærings-
utvikling og fremtidsrettet næringsliv.

Regjeringen og samarbeidspartiene prioriterer
kollektivtrafikk og jernbane høyt. Planrammen for
første fireårsperiode av Nasjonal transportplan
2014–23 (NTP) er overoppfylt med mer enn 30
prosent for belønningsordningen for kollektiv-

transport. Planrammene for jernbane er også
overoppfylt. I NTP 2018–2029 prioriterer regjerin-
gen å forsterke satsingen på jernbane ytterligere,
samt 18 milliarder kroner til investeringer i god-
stransport på jernbane som skal legge til rette for
overføring av gods fra vei til bane. Regjeringen
prioriterer også 66 milliarder kroner til å legge til
rette for gange, sykkel og kollektivtransport i stor-
byene. I NTP 2018–2029 har regjeringen videre
foreslått nye, ambisiøse mål for innfasing av nul-
lutslippskjøretøy. Klimaforliket fra 2012 inneholdt
et mål om at gjennomsnittlige klimagassutslipp fra
nye personbiler i Norge innen 2020 ikke skulle
overstige 85 g CO2/km. Dette målet ligger vi an til
å oppfylle i god tid før 2020, og kanskje allerede i
2017. 

Regjeringen la fram en stortingsmelding om
energipolitikken våren 2016 (Meld. St. 25 (2015–
2016)). Hovedbudskapet i energimeldingen er at
forsyningssikkerhet, klimautfordringen og nærings-
utvikling må ses i sammenheng for å sikre en
effektiv energiforsyning. Store deler av den nor-
ske energiforsyningen er allerede basert på forny-
bare energikilder. Norge har i dag også en tilnær-
met utslippsfri kraftsektor. Bruk av energi i trans-
port, industri, olje- og gassutvinning og til oppvar-
ming gir imidlertid fortsatt utslipp av klimagasser.
Regjeringen definerte i meldingen fire innsatsom-
råder i energipolitikken: effektiv og klimavennlig
bruk av energi, styrket forsyningssikkerhet, lønn-
som produksjon av fornybar energi og næringsut-
vikling og verdiskaping gjennom effektiv utnyt-
telse av fornybarressursene.

Enova har blitt styrket betydelig og Innovasjon
Norges miljøteknologiordning er nesten tre-
doblet. Regjeringen har også igangsatt arbeidet
med å etablere et langsiktig strategiforum for
norsk prosessindustri. Hensikten er å få til en
utvikling i retning av minimale utslipp fra proses-
sindustrien i 2050, og samtidig ha en bærekraftig
vekst i sektoren.

Norge er en kystnasjon. Grønn skipsfart er et
særlig satsingsområde for regjeringen. Regjerin-
gen har forsterket det grønne skiftet i skipsfarten
ved innføring av tilskuddsordninger til fornyelse
av nærskipsfartsflåten, blant annet en kondemne-
rings- og innovasjonslåneordning, samt bevilgnin-
ger til utvikling og introduksjon av lav- og nullut-
slippsteknologi i skipsfarten. Gjennom offentlige
krav og satsinger gjennom Enova har regjeringen
sikret at det i årene fremover vil sjøsettes mange
nye null- og lavutslippsferger langs kysten. Regje-
ringen vil fortsette dette arbeidet, ved å sikre at
alle nye riksveiferger benytter lav- eller nullut-
slippsløsninger, og bidra til at fylkeskommunale

20 Miljødirektoratet (2014). Faglig grunnlag for videreutvik-
ling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken. Kli-
matiltak mot 2020 og plan for videre arbeid, M-133.
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ferger og hurtigbåter benytter lav- og nullutslipps-
løsninger. I NTP 2018–2029 varslet regjeringen at
den har som ambisjon at innen 2030 skal 40 pro-
sent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff
eller være lav- og nullutslippsfartøy.  Dette vil
bidra til reduserte klimagassutslipp, grønn tekno-
logiutvikling og arbeidsplasser langs kysten. 

CO2-fangst og -lagring kan være en del av løs-
ningen på klimautfordringen. Det overordnede
målet for regjeringens arbeid med CO2-håndte-
ring er å bidra til at CO2-håndtering blir et kost-
nadseffektivt tiltak i arbeidet mot globale klima-
endringer. For å nå målet er det nødvendig med
teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner, blant
annet gjennom utbygging av fullskala demonstra-
sjonsanlegg. Regjeringen presenterte sin strategi
for arbeidet med CO2-håndtering i Prop. 1 S
(2014–2015) for Olje- og energidepartementet.
Tiltakene i strategien omfatter forskning, utvik-
ling og demonstrasjon og arbeidet med å realisere
fullskalaprosjekt med spredningspotensial. Strate-
gien omfatter også internasjonalt arbeid for å
fremme CO2-håndtering som et viktig klimatiltak.

Internasjonalt bidrar Norge langs flere linjer
for å omsette ambisjonene fra Parisavtalen til
handling. Vårt viktigste bidrag er klima- og skog-
initiativet, som betaler for reduserte utslipp fra
avskoging og skogdegradering i utviklingsland.
Reduserte utslipp fra avskoging og skogdegrade-
ring kan i teorien bidra med så mye som en tredje-
del av løsningen på det globale klimaproblemet.
Gjennom klima- og skoginitiativet har Norge inn-
gått partnerskap med blant andre Brasil og Indo-
nesia med mål om bærekraftig forvaltning av
regnskogen. Innsatsen bidrar til reduserte utslipp
av CO2 ved å la skogen stå, til å ta vare på verdi-
fullt biologisk mangfold og til bærekraftig utvik-
ling for folkene som lever i og av skogen.

Det er enighet på Stortinget om at initiativet
skal videreføres på dagens nivå frem til 2020. I
Meld. St. 24 (2016–2017) Felles ansvar for felles
fremtid inviterer regjeringen Stortinget til bred
enighet for å sikre at blant annet klima- og skog-
initiativet skal videreføres på et høyt nivå frem til
2030 innenfor bistandsbudsjettet. Regjeringen har
økt samarbeidet med næringslivet om skogbeva-
ring, og blant annet gjennom lansering av et nytt
fond som skal støtte opp om avskogingsfri jord-
brukspraksis. Dette er et eksempel på hvordan
klima- og skoginitiativet representerer nyskaping
og nytenking i bistandspolitikken.

Regjeringen vil fortsette den internasjonale
innsatsen gjennom klima- og skoginitiativet og

annet internasjonalt arbeid som bidrar til oppføl-
ging av utviklingslandenes egne planer for lavut-
slippsutvikling og klimatilpasning

Norge gir også vesentlige bidrag til klimatil-
pasning og støtte til fornybar energi i utviklings-
land. Mellom 2015 og 2018 bidrar Norge med
1,6 milliarder kroner til Det grønne klimafondet,
som er den viktigste multilaterale kanalen for å
støtte gjennomføring av utviklingslandenes nasjo-
nale klimamål. Industrilandene har forpliktet seg
til i fellesskap fra 2020 å mobilisere 100 milliarder
amerikanske dollar årlig fra offentlige og private
kilder til klimatiltak i utviklingsland.

Behovet for finansiering av klimatiltak øker.
Utslippsveksten fremover vil primært komme i
utviklingsland, og utviklingslandene er også de
som vil bli hardest rammet av klimaendringene.
Det vil være avgjørende for å nå målene i Parisav-
talen at utviklingsland har tilgang på finansiering,
og mange av landenes nasjonale bidrag er også
betinget av tilgang på internasjonal finansiering.
Parisavtalen sier at industrilandene bør fortsette å
lede an i å mobilisere klimafinansiering fra flere
kilder, instrumenter og kanaler som en del av en
felles global innsats. Norge vil i tråd med dette ta
sikte på å øke nivået på norsk klimafinansiering
fremover.

Parisavtalens artikkel 6 legger opp til at land
kan samarbeide gjennom bruk av markeder for å
realisere mer ambisiøse utslippsreduksjoner.
Norge bidrar allerede gjennom Den grønne
utviklingsmekanismen (CDM) til å finansiere kli-
matiltak i utviklingsland. Gjennom pilotprogram-
met Transformative Carbon Asset Facility (TCAF)
er Norge med på uttesting av nye markedsmeka-
nismer. Norge fremmer også grønt skifte i utvi-
klingsland gjennom flere internasjonale partner-
skap, innenfor og utenfor FN, og gjennom kvote-
kjøpsprogrammet.

Klima står sentralt i slik innsats, fordi kompe-
tanse om bærekraftig forvaltning av arealer, og
fornybar energi deles på en systematisk måte, og
partnerlandene får økt forståelse av verdien av
energi- og ressurseffektivitet. Slik innsats kan
særlig lykkes når landet selv anmoder om støtte,
og de har fått tro på at rammebetingelsene i øko-
nomien kan formes for bedre langsiktige resulta-
ter. Norge bidrar på denne måten internasjonalt
langs flere linjer for å omsette ambisjonene fra
Parisavtalen til konkret handling. Norge skal være
en pådriver i arbeidet for å sette en internasjonal
pris på klimagassutslipp og for effektivt funge-
rende internasjonale karbonmarkeder.
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3  En strategi for 2030 – på veien mot lavutslippssamfunnet

3.1 En strategi som sikrer 
måloppnåelse

Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med hovedvekt
på innenlandske utslippsreduksjoner og med nød-
vendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmeka-
nismer. Regjeringens strategi for 2030 legger til rette
for betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt.

Både Norge og EU prioriterer klimapolitikken
høyt. Regjeringen har valgt å gå i dialog med EU
om felles oppfyllelse av utslippsforpliktelsen for
2030 og dermed bidra til det bredere internasjo-
nale samarbeidet om globale klimaløsninger. Fel-
les oppfyllelse sammen med EU vil kunne gi
større muligheter for norske bedrifter til å bidra
med nye løsninger i det grønne skiftet som er i
gang både i EU og i Norge. Norge samarbeider
allerede med EU om å redusere utslippene i kvo-
tepliktig sektor. Med felles oppfyllelse av 2030-
målet vil Norge også samarbeide med EU om å
redusere de ikke-kvotepliktige utslippene under
innsatsfordelingen. Dette er hovedsakelig utslipp
fra transport, jordbruk, bygg og avfall, men også
ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien og petro-
leumsvirksomheten. Felles oppfyllelse av klima-
målene sammen med EU innebærer at vi får et
eget mål for reduksjon av ikke-kvotepliktige
utslipp. Norge er i Europakommisjonens forslag
omtalt med et foreløpig mål om å redusere utslip-
pene som omfattes av innsatsfordelingen med 40
prosent. Det gjør at Norge fullt og helt blir del av
den europeiske dugnaden for å redusere utslipp.
Etter beslutningen til USA om å trekke seg ut av
Parisavtalen, er det fremfor alt EU som må ta
lederskapet i de internasjonale klimaforhandlin-
gene. Dette gjør Norges valg om nært samarbeid
med EU enda viktigere.

Ved samarbeid med EU vil Norges utslippsfor-
pliktelse gjøres om til et budsjett for ikke-kvote-
pliktige utslipp for perioden 2021–2030. Budsjet-
tet setter ikke bare et tak for de samlede utslip-
pene over perioden, men også for utslippene i det
enkelte år. Samtidig vet vi at det er vanskelig å fin-
styre klimagassutslippene fra år til år. Den økono-
miske aktiviteten svinger og befolkningen kan
endres. Utviklingen av klimavennlig teknologi, og

dermed kostnadene ved å ta slik teknologi i bruk,
er usikker. Regjeringens strategi er utformet for å
håndtere forholdet mellom et utslippsbudsjett
med mål som må overholdes årlig og klimagassut-
slipp som påvirkes av handlingene til noen hundre
tusen bedrifter og flere millioner personer.

Utslippsbudsjettet Norge vil få gjennom en
avtale med EU er ikke endelig avklart og vil
avhenge av hvordan regelverket i EU blir. Basert
på det tallgrunnlaget vi har i dag er forskjellen
mellom fremskrevne utslipp i Norge og Norges
utslippsbudsjett anslått til i størrelsesorden 30 mil-
lioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021–
2030 sett under ett. Anslaget er usikkert. Utslipps-
budsjettet kan dekkes opp med utslippsreduksjo-
ner nasjonalt og samarbeid med EU-land om
utslippsreduksjoner.

Under innsatsfordelingen har Europakommi-
sjonen foreslått flere former for fleksibilitet for å

Figur 3.1 Utslippsframskrivning og 
utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktige utslipp 
(millioner tonn CO2-ekvivalenter)

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet, Finansdeparte-
mentet og Klima- og miljødepartementet.
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hjelpe landene å oppfylle de nasjonale utslipps-
budsjettene. Noen land vil få muligheten til å kon-
vertere et begrenset antall kvoter fra det euro-
peiske kvotesystemet (EU ETS). Basert på forsla-
get til regelverk vil Norge sannsynligvis få adgang
til å bruke 5,5–11 millioner kvoter fra det euro-
peiske kvotesystemet til å dekke utslippsbudsjet-
tet, se nærmere omtale i kapittel 4.3.4 og 4.5.1.
Regjeringen vil benytte seg fullt ut av denne fleksi-
biliteten. Det gjenstående reduksjonsbehovet
over perioden ligger da i størrelsesorden 20–25
millioner tonn. Det er usikkerhet knyttet til stør-
relsen på det anslåtte reduksjonsbehovet.

Dersom Kommisjonens forslag til regelverk
blir vedtatt, vil felles gjennomføring med EU inne-
bære at vi også får et mål om at bokførte utslipp
fra sektoren for skog og annen arealbruk
(LULUCF) ikke skal være større enn opptaket.
Med Kommisjonens forslag ligger Norge an til å
måtte bokføre et netto utslipp. Dette betyr at Nor-
ges utslippsforpliktelse kan øke utover forpliktel-
sen vi får under innsatsfordelingen, selv om
Norge har et stort nettoopptak i skog, se nærmere
omtale i kapittel 4.4. Det diskuteres nå ulike alter-
nativer til Kommisjonens forslag. Norge vil
arbeide med andre europeiske skogland for å
fremme en alternativ modell for EU. Det er stor
usikkerhet knyttet til den endelige utformingen av
regelverket. Skog- og arealbrukssektoren er der-
for beregningsteknisk satt til null. Det er dermed
tatt utgangspunkt i utslippsgapet på 20–25 mil-
lioner tonn når behovet for utslippsreduksjoner er
vurdert, se tabell 3.1. Hvis Norge får et høyere
utslippsgap som følge av reglene for skog og are-
albruk, vil dette trolig kunne dekkes gjennom
bilaterale fleksible mekanismer.

Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med
hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner
og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksi-
bilitetsmekanismer. Regjeringens strategi for 2030
legger til rette for betydelige utslippsreduksjoner
nasjonalt. I kapittel 3.2 går vi gjennom tiltak nasjo-
nalt som kan møte behovet for utslippsreduksjo-
ner. Før forpliktelsesperioden starter i 2021 vil
regelverket være kjent og konsekvensene for

Norge vil bli klarere. Men usikkerheten knyttet til
utslippsutvikling, effekten av klimapolitikken og
ikke minst den teknologiske utviklingen og kost-
nadene ved utslippsreduksjoner, vil være betyde-
lig også langt inn i forpliktelsesperioden 2021–
2030. Derfor må strategien både ha høyt ambi-
sjonsnivå og være fleksibel. Regjeringen tar høyde
for usikkerhet og kostnader gjennom å legge en
strategi for å sikre nødvendig fleksibilitet til å opp-
fylle utslippsbudsjettet. Vi forventer at det vil være
tilgang på tilstrekkelig fleksibilitet gjennom bilate-
rale avtaler med EU-land. Dersom det blir nødven-
dig og viser seg å være kostnadseffektivt, legger
regjeringen opp til at Norge også skal kunne
benytte fleksibilitet i form av direkte kjøp av
utslippsenheter fra andre land. Bruk av EUs flek-
sibilitetsmekanismer vil bidra til utslippsreduksjo-
ner andre steder i Europa innenfor et felles over-
ordnet utslippstak, og bidrar dermed til reelle glo-
bale reduksjoner på tilsvarende måte som reduk-
sjoner i Norge.

For å sikre måloppnåelse mot 2030 er regjerin-
gens strategi fleksibel nok til at den kan justeres
etter hvert som vi får ny kunnskap og forholdene
endrer seg, for eksempel som følge av teknologi-
utvikling. Regjeringen legger dermed i denne mel-
dingen frem en realistisk og dynamisk strategi
som svarer på utfordringene vi står overfor i
klimapolitikken frem mot 2030, og som bidrar til
grønn omstilling og grønn konkurransekraft i
Norge.

3.2 Den nasjonale innsatsen 
videreføres og forsterkes

Regjeringen har allerede gjennomført en rekke
klimatiltak og forsterket klimapolitikken sammen
med samarbeidspartiene. Stortinget har også fat-
tet vedtak, og det er formulert ambisjoner og mål-
settinger som vil bidra til utslippsreduksjoner
fremover. Det gjelder særlig måltall om nullut-
slippskjøretøy i NTP 2018–2029, vedtaket om opp-
trapping av omsetningskravet for biodrivstoff til
veitrafikk til 20 prosent i 2020 og anmodningsved-

1 Skog- og arealbrukssektoren (LULUCF) er beregningsteknisk satt til null.
Kilde: Miljødirektoratet

Tabell 3.1 Anslått utslippsbudsjett og -gap (millioner tonn CO2-ekvivalenter)

Anslått utslippsgap1 30

Antatt tilgang på bruk av kvoter fra det europeiske kvotesystemet 5,5–11

Anslått behov for utslippsreduksjoner 20–25
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taket om lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor.
Det forhandles også om et CO2-fond for næringsli-
vet.

Regjeringen viser med denne strategien at det
anslåtte utslippsgapet på 20–25 millioner tonn CO2-
ekvivalenter kan dekkes med nasjonale utslippsre-
duksjoner. I denne meldingen gjennomgås tiltak
som Miljødirektoratet anslår at til sammen har et
potensial for større utslippsreduksjoner enn det
gjenstående reduksjonsbehovet. Regjeringen
mener at å vurdere et bredere spekter av tiltak er
hensiktsmessig fordi anslag for reduksjonspoten-
sial og kostnader ved tiltak er beheftet med betyde-
lig usikkerhet. Strategien tar høyde for at deler av
det skisserte potensialet ikke blir utløst. Strategien
skisserer ikke en ferdig tiltaksliste eller virkemid-
delbruk frem mot 2030 for å oppnå reduksjoner.
Det er viktig å løpende kunne tilpasse virkemiddel-
bruken, blant annet til den teknologiske utviklin-
gen. Derfor staker denne strategien ut en retning
for virkemiddelbruk fremover og viser et mulig-
hetsrom i sektorene. Tiltakene er gjennomgått mer
detaljert i kapittel 5.

Transportsektoren står for om lag 60 prosent
av de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge, og
store deler av innenlandske utslippsreduksjoner
må tas i transportsektoren. De siste årene er det
besluttet en rekke politiske ambisjoner og målset-
tinger for transportsektoren. I NTP 2018–2029 ble
det fremmet en rekke måltall for nye nullutslipps-
kjøretøy i 2025 og 2030. Analyser viser at vi ikke
når ambisiøse utslippsreduksjoner innen veg-
transporten uten insentiver. Regjeringens allerede
vedtatte virkemidler antas å gi vesentlige bidrag
til å nå måltallene. Forbedringer av teknologisk
modenhet i kjøretøysegmentene slik at nullut-
slippskjøretøy blir konkurransedyktige med fos-
sile løsninger, ligger til grunn for måltallene.

Omsetningskrav for biodrivstoff trappes opp i
tråd med vedtaket i budsjettforliket høsten 2016.
Ved eventuell norsk produksjon av biodrivstoff vil
imidlertid utslipp fra produksjonen kunne bli ført i
Norges utslippsregnskap, i første rekke i kvote-
pliktig sektor (industri) og/eller skog- og areal-
brukssektoren.

For å sikre en fornuftig virkemiddelbruk og
reduserte utslipp i byområder, er det etablert en
ordning med bymiljø- og byutviklingsavtaler, som
nå samordnes til en felles byvekstavtale. Avtalene
skal bidra til at målet om at veksten i persontrans-
porten i byområdene skal tas med kollektivtrans-
port, sykkel og gange (nullvekstmålet), nås i
byområdene som omfattes av slike avtaler.

Det er også fattet vedtak som kan redusere
ikke-kvotepliktige utslipp i sektorer utenom trans-

portsektoren. Regjeringen vil sørge for at et for-
bud mot bruk av mineralolje til oppvarming av
bygninger fra 2020 også omfatter bruk av mineral-
olje som spisslast (tilleggsoppvarming). Regjerin-
gen tar samtidig sikte på å utvide forbudet ytterli-
gere til å omfatte driftsbygninger i landbruket og
midlertidige bygninger. Regjeringen vil videre
utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra
gass til oppvarming av bygninger. Det må også
være et mål at bygg- og anleggsplassene er mest
mulig fossilfrie i fremtiden. Regjeringen vil derfor
i løpet av 2017 utrede muligheten for reduksjon av
bruk av mineralolje til oppvarming og byg-
ningstørking ved bygge- og anleggsplasser. Regje-
ringen arbeider også med en handlingsplan for
fossilfrie bygge- og anleggsplasser innen trans-
portsektoren.

Miljødirektoratet har anslått at oppfølging av
de politiske målsettingene omtalt over kan utløse
utslippsreduksjoner i størrelsesorden 16 millioner
tonn CO2-ekvivalenter over perioden 2021–2030.
Miljødirektoratets analyser er delt inn tiltak i ulike
kostnadskategorier. Tiltak knyttet til de politiske
målsettingene og ambisjonene for transportsekto-
ren dekker et stort kostnadsspenn. Kostnadene
avhenger i stor grad av den videre utviklingen av
lav- og nullutslippsteknologi til bruk i transport-
sektoren. Slik teknologi utvikles i hovedsak uten-
lands.

Miljødirektoratet har i tillegg anslått et ytterli-
gere potensial for reduksjon av ikke-kvotepliktige
utslipp på 18 millioner tonn med samfunnsøkono-
miske kostnader under 500 kroner per tonn CO2-
ekvivalenter, blant annet innenfor transport, jord-
bruk, industri og petroleum. Anslagene for poten-
sial og kostnader er usikre og følsomme for hvilke
forutsetninger som legges til grunn. Utviklingen i
kostnader og gjennomføringsmuligheter avgjør
hvilke tiltak som faktisk vil bli utløst. Miljødirekto-
ratet har ikke utredet virkemidler eller doserin-
gen av slike, og dette utgjør også en usikkerhet.

Stortinget har gjennom anmodningsvedtak
bedt om at det skal innføres lik CO2-avgift i ikke-
kvotepliktig sektor. Regjeringen tar sikte på å
komme tilbake til dette i 2018-budsjettet. Lik CO2-
avgift i alle sektorer kan gi utslippsreduksjoner
utover det som ligger inne i referansebanen. Nær-
mere 60 prosent av klimagassutslippene i ikke-
kvotepliktige sektorer står i dag overfor den gene-
relle satsen på 450 kroner per tonn CO2. Enkelte
næringer eller anvendelser er imidlertid fritatt for
CO2-avgift eller ilagt redusert sats. I ikke-kvote-
pliktige sektorer gjelder dette blant annet bruk av
gass i veksthusnæringen, gods- og passasjertrans-
port i innenriks sjøfart, fiske og fangst i nære far-
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vann og offshorefartøy. Det er også redusert sats
for mineralolje til fiske og fangst i nære farvann.
Innenriks luftfart og bruk av gass i industri og
bergverk ilegges redusert sats. Utslippene fra
innenriks sjøfart og deler av innenriks luftfart er
ikke kvotepliktige.

Det er rimelig å anta at en del av reduksjons-
potensialet ved tiltakene som ikke er ilagt avgift
vil kunne utløses med innføring av generelt
avgiftsnivå, samtidig som kostnadsanslagene er
usikre. En vesentlig del av tiltakene Miljødirekto-
ratet har anslått til å ha en samfunnsøkonomisk
kostnad under 500 kroner er imidlertid ilagt
avgift. Noen utslipp kan det være vanskelig å
ilegge avgift, for eksempel hvis det er vanskelig å
måle eller beregne utslippene. Det kan også være
tilfeller hvor avgiften ikke utløser kostnadseffek-
tive tiltak på grunn av barrierer som for eksempel
manglende kompetanse eller mangelfull informa-
sjon. Dersom avgift ikke vurderes å være tilstrek-
kelig eller hensiktsmessig vil andre virkemidler
vurderes, som gir tilsvarende sterke insentiver for
utslippsreduksjoner.

For jordbrukssektoren og fiskerinæringen
inviteres det til partssammensatte utvalg som
blant annet skal vurdere muligheten for reduserte
klimagassutslipp fram mot 2030. 

Regjeringen har satt i gang en prosess med
berørte næringsorganisasjoner om etablering av
en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for
næringstransport. Miljømålet i en eventuell avtale
må tilpasses omfanget og innretningen av avtalen
og ses i sammenheng med Norges klimamål i
2030. Det vil igangsettes utredninger og innhen-
ting av felles data og analysegrunnlag.

Ifølge beregninger utført av Miljødirektoratet
har de samlede tiltakene beskrevet ovenfor et
potensial til å redusere utslippene innenlands med
om lag 35 millioner tonn over perioden 2021–2030
sammenlignet med det som ligger i dagens refe-
ransebane. Dette er klart mer enn anslått reduk-
sjonsbehov på 20–25 millioner tonn, og viser at
regjeringens strategi med stor sannsynlighet vil
føre til tilstrekkelige utslippsreduksjoner til 2030.
Regjeringen mener det er hensiktsmessig å pre-
sentere et bredere spekter av mulige tiltak fordi
usikkerheten i anslagene er stor, blant annet fordi
mye avhenger av fremtidig teknologiutvikling,
kostnader og effekten av ulike virkemidler. Miljø-
direktoratets kostnadsanslag legger til grunn at
kostnadene ved nullutslippsløsninger faller bety-
delig fremover, se nærmere omtale i kapittel 6.
Det er usikkert hvor stor del av det skisserte
potensialet som vil utløses.

Transportsektoren er en viktig brikke i det
grønne skiftet. Sektoren står for om lag 60 prosent
av de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge, og
store deler av de innenlandske utslippsreduksjo-
nene i ikke-kvotepliktig sektor må dermed tas i
denne sektoren. Samtidig skjer det en rask tekno-
logisk utvikling av lav- og nullutslippsteknologi i
transportsektoren. For å støtte opp under arbeidet
med utslippsreduksjoner i transportsektoren, set-
ter regjeringen et arbeidsmål for utslippsreduksjo-
ner i transportsektoren på 35–40 prosent i 2030
sammenlignet med 2005, se nærmere om dette i
kapittel 5.3. Forbedringer av teknologisk moden-
het i transportsegmentene, slik at nullutslippsløs-
ninger blir konkurransedyktige med fossile trans-
portløsninger, ligger til grunn for arbeidsmålet
om utslipp i transportsektoren.

I forbindelse med arbeidet til regjeringens
ekspertutvalg for grønn konkurransekraft og
regjeringens arbeid i etterkant, har til nå 15 bran-
sjer valgt å utarbeide egne veikart til lavutslipps-
samfunnet. Dette viser at norsk næringsliv ønsker
å gripe mulighetene i den grønne omstillingen, og
at de ønsker samspill med kunnskapsmiljøer og
myndigheter for å lykkes. Flere av Norges største
selskaper har gått sammen i nettverket Norge
203040 for å samarbeide om næringslivets bidrag
til å nå klimamålene for 2030, se boks 3.2. Samme
trend er tydelig internasjonalt: ledende globale
selskaper i ulike sektorer tar til orde for ambisiøs
klimapolitikk og ønsker seg tydelige politiske sty-
ringssignaler i den retning. Tidligere omstillinger
har vist at de som går foran i utvikling og bruk av
nye teknologier og skaper markeder for dem, kan
bygge kompetanse og konkurransefordeler for
fremtiden. Det blir ikke mindre viktig i omstillin-
gen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen arbei-
der med en overordnet strategi for grønn konkur-
ransekraft.

3.3 Arbeidet med 
kunnskapsgrunnlaget

Regjeringen mener det er viktig for arbeidet med
å oppfylle forpliktelsene for 2030 og for en videre
utvikling mot lavutslippssamfunnet i 2050 at kunn-
skap om tiltaksmuligheter, kostnader og effekten
av virkemidler styrkes. Dette er viktig kunn-
skapsoppbygging vi vil satse på. Det vil også være
nødvendig å videreutvikle analysegrunnlaget av
hensyn til fremtidig rapportering til FN, EU og
under klimaloven som Stortinget vedtok i juni
2017. Regjeringen vil følge opp Stortingets anmod-
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ning om å opprette et teknisk beregningsutvalg på
klimafeltet, ledet av Miljødirektoratet.

Regjeringen vil arbeide videre med å videreut-
vikle datagrunnlaget og analyseverktøyene. Det
vil blant annet innebære å videreutvikle tiltaksana-
lysene, herunder anslagene for ulike tiltakspoten-
siale for å redusere utslipp og kostnader ved å
gjennomføre dem. Det er også behov for metode-
utvikling for bedre å kunne anslå effekten av vir-
kemidler som ledd i en effektiv klimapolitikk.

Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med hovedvekt
på innenlandske utslippsreduksjoner og med nød-
vendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmeka-
nismer. Regjeringen vil
– legge til rette for at utslippsforpliktelsen for

2030 nås gjennom kostnadseffektive tiltak
– vurdere avgift på generelt nivå for alle ikke-

kvotepliktige utslipp. Dersom avgift ikke er til-

strekkelig eller egnet, skal andre virkemidler
vurderes, som gir tilsvarende sterke insentiver

– følge opp politiske ambisjoner og målsettinger
for transportsektoren; herunder nullvekst i
persontransport med bil i byområdene, opp-
trapping av omsetningskravet for biodrivstoff
til veitrafikk til 20 prosent i 2020 og måltall for
nullutslippskjøretøy i NTP 2018–2029

– benytte seg fullt ut av den fleksibiliteten Norge
kan oppnå ved bruk av kvoter fra det euro-
peiske kvotesystemet

– dersom det blir nødvendig og viser seg å være
kostnadseffektivt, legge opp til at Norge også
skal kunne benytte fleksibilitet i form av
direkte kjøp av utslippsenheter

– videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for klima-
politikken
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Boks 3.1 Bindende utslippsbudsjett

Gjennom innsatsfordelingen gjør EU sitt 2030-
mål om til et bindende utslippsbudsjett som gjel-
der for hele perioden 2021–2030. I stedet for å
vurdere utslippene kun i år 2030 etablerer man
et forpliktende budsjett som regulerer utslip-
pene over en tiårsperiode.

Tilsvarende ble gjort under Kyotoprotokol-
lens andre forpliktelsesperiode, der Norges mål
om å kutte utslippene med 30 prosent i 2020 ble
gjort om til et utslippsbudsjett for perioden
2013–2020. Under Kyotoprotokollen er Norge
forpliktet til å holde de gjennomsnittlige årlige
klimagassutslippene 16 prosent lavere enn
utslippene i 1990.

Sluttpunktet for utslippsbudsjettet er gitt ved
måltallet, men før perioden starter må man
bestemme hva som skal være startpunkt for
budsjettet. Størrelsen på utslippsbudsjettet for

perioden 2021–2030 følger dermed ikke auto-
matisk fra ambisjonsnivået for 2030. Flere ulike
utslippsbudsjetter kan sies å være forenlige med
oppfyllelsen av 2030-målet.

På grunn av dynamikken i budsjettet vil det
ikke være mulig å vite nøyaktig hvor høye utslip-
pene vil være i målåret 2030. Dersom landene
kutter ekstra mye tidlig i perioden, kan ubenyt-
tede utslippsenheter uten begrensning spares til
senere år.

Fra et klimaperspektiv vil det først og fremst
være summen av utslippsenheter for perioden
2021–2030 som er interessant, hvordan utslip-
pene fordeler seg tidsmessig innad i perioden er
av mindre betydning. I kapittel 4 står det mer
om hvordan EUs utslippsbudsjett for 2021–2030
vil fastsettes.

Boks 3.2 203040-nettverket – norsk næringsliv for grønn omstilling

Flere ledende norske virksomheter har etablert
Norge 203040-nettverket, et langsiktig initiativ
med mål om å peke på forretningsmuligheter og
bidra til klimaløsninger på veien til lavutslipps-
samfunnet. Initiativet er en pådriver for at Norge
skal nå målet om 40 % utslippskutt innen 2030.
Nettverket mener at Norge har gode forutset-
ninger for en grønn omstilling, og at Norge kan
ta en ledende rolle som veiviser til lavutslipps-
samfunnet. Ved å forene krefter på tvers av de
ulike sektorene mener medlemmene at de kan
få til betydelig større resultater enn summen av
den enkeltes individuelle innsats.

I 2016 arbeidet gruppen sammen om å iden-
tifisere de viktigste mulighetsområdene og på
bakgrunn av dette arbeider koalisjonen nå med
å utvikle og løfte frem fire pilotprosjekter med
fokus på:

– elektrifisering av egne transportflåter på land
og til havs

– utvikling av utslippsfrie områder
– finansiering av utslippsfri vekst
– hvordan koalisjonen kan inspirere flere

grønne og mer bevisste forbrukere

Nettverket består av virksomheter som Agder
Energi, Coca-Cola Norge, DNV GL, Hurtigru-
ten, Hydro, IKEA Norge, Kongsberg Gruppen,
Marine Harvest, Ruter, Snøhetta Oslo, Spare-
Bank 1 Forsikring, Statkraft, Statnett, Statoil,
Storebrand, Telenor Norge, TINE, Umoe, Vei-
dekke, Elektroforeningen og Finans Norge, i
partnerskap med Xynteo og miljøorganisasjo-
nene WWF og ZERO. Prosjektet bygger på rap-
porten Norge 203040 – forretningsmuligheter
fra 2015.
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4  EUs rammeverk og betydning for Norge

4.1 Innledning

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge allerede i det
europeiske kvotesystemet (EU Emissions Tra-
ding System (EU ETS)). Ved avtale om en felles
oppfyllelse av klimaforpliktelsene for 2030 vil
Norge og EU fra 1. januar 2021 også samarbeide
om å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene. Et
slikt samarbeid vil gjøre at både EUs innsatsforde-
lingsforordning og EUs regelverk for bokføring av
utslipp og opptak i skog og andre arealer blir rele-
vante for Norge. Samarbeid om utslippsreduksjo-
ner mellom EU-land er en viktig del av regelver-
ket for oppfyllelse av 2030-målet.

4.2 Det europeiske kvotesystemet

Det europeiske kvotesystemet gir fleksibilitet for
bedriftene som deltar, en kostnadseffektiv gjen-
nomføring av utslippsreduksjonene innenfor fast-
satt kvotetak, og lavere risiko for at bedrifter flyt-
ter sin produksjon til utlandet for å unngå regule-
ringer og skatter på utslipp av klimagasser. Om
lag halvparten av norske utslipp er omfattet av
systemet. Utslippene innenfor dette systemet skal
reduseres med 43 prosent innen 2030 sammenlig-
net med nivået i 2005. Norske kvotepliktige virk-
somheter bidrar på linje med kvotepliktige virk-
somheter i de andre europeiske landene til at
målet nås. Vår deltakelse i det europeiske kvote-
systemet er en viktig del av norsk klimapolitikk og
strategien for å oppfylle 2030-forpliktelsen.

Det europeiske kvotesystemet dekker utslipp
fra over 11 000 virksomheter som står for noe
under halvparten av EUs samlede utslipp. Meste-
parten av klimagassutslippene fra energiforsy-
ning, industri og petroleumsvirksomhet er omfat-
tet. I tillegg reguleres utslipp fra luftfart innad i
EØS-området. Om lag halvparten av norske
utslipp er inkludert i dette kvotesystemet.

Kvotesystemet fungerer slik at en utslippsøk-
ning i Norge over tid vil motsvares av en tilsva-
rende reduksjon et annet sted i Europa. Motsatt

vil en utslippsreduksjon i Norge åpne for økte
utslipp innenfor andre deler av systemet over tid.

Europakommisjonens direktivforslag som skal
gjelde for perioden 2021–2030 videreutvikler
reglene for det eksisterende kvotesystemet for
perioden 2013–2020. Forslaget innebærer ingen
store endringer i strukturen i systemet, og omfan-
get av systemet (kvotepliktige sektorer og gasser)
er foreslått uendret.

En sentral mekanisme i kvotesystemet er den
årlige nedjusteringen i samlet antall kvoter som
utstedes. Den årlige reduksjonen i kvotemengden
utgjør et fast antall kvoter, for inneværende peri-
ode 1,74 prosent av en beregnet kvotemengde for
2010. Med en nedskaleringsfaktor på 1,74 prosent
vil antall kvoter som utstedes være knapt 40 milli-
oner kvoter lavere enn året før. I 2013 ble det
utstedt om lag 2 milliarder kvoter som virksomhe-
tene i det europeiske kvotesystemet kunne bruke
til oppfyllelse av kvoteplikten. Innen år 2020 vil
antall kvoter som gjøres tilgjengelig for de kvote-
pliktige være redusert til om lag 1,8 milliarder
kvoter. 

I Kommisjonens forslag til regelverk som skal
gjelde etter 2020, er det lagt inn en raskere ned-
skalering av kvotemengden, med en årlig reduk-
sjonen i kvotemengden på 2,2 prosent per år.
Antall kvoter som utstedes vil da kuttes med knapt
50 millioner kvoter per år, om lag på linje med
Norges samlede utslipp. Gjennom de årlige reduk-
sjonene i kvotemengden vil utstedte kvoter i 2030
være 43 prosent lavere enn utslippene fra de kvo-
tepliktige sektorene i 2005. Hvis den årlige reduk-
sjonen av kvotemengden fortsetter uendret etter
2030, vil antallet kvoter som gjøres tilgjengelig for
de kvotepliktige virksomhetene ha falt til 365 milli-
oner kvoter i 2050. Dette er om lag 86 prosent
lavere enn utslippene fra de kvotepliktige sekto-
rene i 1990.

Kommisjonens forslag til regelverk har vært til
behandling i Rådet og Europaparlamentet, og de
tre EU-institusjonene arbeider nå med å komme
til enighet om den endelige utformingen av regel-
verket gjennom såkalte trilogforhandlinger. Regel-
verket forventes vedtatt høsten 2017.
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4.3 Innsatsfordelingsforordningen

4.3.1 Innledning

Utslipp av klimagasser i EU som ikke omfattes av
kvotesystemet reguleres i dag gjennom innsats-
fordelingsbeslutningen. Dette regelverket er fore-
slått som en forordning for perioden 2021–2030.
Innsatsfordelingen omfatter i hovedsak utslipp fra
transport og jordbruk, men også utslipp fra bygg,
avfall, deler av petroleumssektoren og deler av
industrien. Innsatsen som er nødvendig for å
redusere utslippene skal fordeles mellom EU-lan-
dene. Europakommisjonen la 20. juli 2016 frem
forslag til regelverk for perioden 2021–2030, her-
under forslag til utslippsmål for hvert enkelt land.
Målene til hvert land skal være mellom 0 og 40
prosent. Kommisjonens forslag til innsatsforde-
lingsforordning for perioden 2021–2030 inne-
holder flere former for fleksibilitet for å sikre en
mer kostnadseffektiv gjennomføring av de nasjo-
nale utslippsmålene for 2030. Alle utslippsreduk-
sjoner vil skje innenfor EUs felles rammeverk for
innsatsfordelingen for å nå et felles EU-mål om 30
prosent reduksjon i utslippene som omfattes av
forordningen. Rammeverket sikrer et felles tak på
utslipp under innsatsfordelingen for hele perioden
2021–2030. Kommisjonens forslag til regelverk er
til behandling i Råd og Parlament, og forventes
tidligst vedtatt mot slutten av 2017.

4.3.2 Nasjonale mål

Fordelingen av innsatsen, det vil si fastsettelse av
måltall for det enkelte land, er gjort ut fra brutto-
nasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Landene
med høyest BNP per innbygger må også ta de
største kuttene i utslipp av klimagasser. Ikke noe
land kan pålegges større kutt enn 40 prosent. For
i noen grad å ivareta hensynet til kostnadseffekti-
vitet, har Kommisjonen gjort en innbyrdes omfor-
deling av målene mellom landene med høyest
BNP per innbygger. For å kunne nedjustere målet
til landene med høyest kostnader, er det fra Kom-
misjonens side foreslått å øke Tysklands, Frankri-
kes og Storbritannias mål med ett prosentpoeng
hver.

Norge er i Kommisjonens forslag omtalt med
et foreløpig mål om å redusere utslippene som
omfattes av innsatsfordelingen med 40 prosent.

4.3.3 Nytt regelverk med årlige mål fra og 
med 2021

I EUs klimarammeverk er det ikke tilstrekkelig
for måloppnåelse at landene oppfyller utslippsmå-
let for målåret 2030; det er utslippene i hele perio-
den 2021–2030 som er relevante. Landenes
utslippsmål skal derfor gjøres om til utslippsbud-
sjetter for perioden 2021–2030. Under innsatsfor-
delingsforordningen vil hvert land vederlagsfritt
få utstedt utslippsenheter (Annual Emissions Allo-
cations (AEA)) for hvert år i perioden 2021–2030.
For hvert tonn utslipp et land har hatt innenfor
sektorene som omfattes av innsatsfordelingsfor-
ordningen, må landet innlevere én utslippsenhet
til oppgjør i et register. Antall utslippsenheter lan-
dene får utstedt avhenger av utslippsmålet.

For målåret 2030 ligger Norge an til få utstedt
et antall utslippsenheter tilsvarende 60 prosent av
2005-utslippene fra utslippskildene som omfattes
av innsatsfordelingsforordningen. I henhold til
Kommisjonens forslag skal startpunktet for
beregning av utslippsbudsjettet være 2020, og
skal tilsvare landenes gjennomsnittlige årlige
utslippsnivå i perioden 2016–2018. Mellom start-
punktet i 2020 og sluttpunktet i 2030 skal det være

Kilde: Kommisjonens Impact Assessment tilknyttet forslaget til
innsatsfordelingsforordning for perioden 2021–2030, jf. SWD
(2016)247final, datert 20. juli 2016.

Tabell 4.1 Fordeling av mål for utslipps-
reduksjoner i EU

Land (utvalg)
Forslag til

2030-mål

Luxembourg -40 %

Sverige -40 %

Finland -39 %

Danmark -39 %

Tyskland -38 %

Frankrike -37 %

Storbritannia -37 %

Nederland -36 %

Østerrike -36 %

Belgia -35 %

Irland -30 %

EU 28 -30 %

Norge -40 %
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en lineær utvikling. Tildelingen for perioden
2021–2030 nedskaleres dermed jevnt fra 2021 til
2030, slik at det blir gradvis færre utslippsenheter
for hvert år gjennom perioden. Siden beregningen
av nedskaleringen begynner i 2020, ville Norge for
år 2021 få utstedt et antall utslippsenheter som er
litt under gjennomsnittlig årlig utslippsnivå i peri-
oden 2016–2018.

Kravet for å oppfylle forpliktelsen er at det er
samsvar mellom utslipp og antall utslippsenheter
som innleveres. Landene velger selv om de vil
oppfylle målet ved å redusere de innenlandske
utslippene eller ved å skaffe flere utslippsenheter
gjennom utnyttelse av fleksibiliteten i regelverket.
I kapittel 4.3.4 og 4.5.1 er muligheten for bruk av
fleksibilitetsmekanismene nærmere gjennomgått.

Landene er ansvarlige for å sikre at de har til-
strekkelig med utslippsenheter for å møte sine
årlige forpliktelser. Dette kontrolleres i Kommisjo-
nens forslag gjennom to generaloppgjør der lan-
dene leverer inn utslippsenheter tilsvarende sine
utslipp, i henhold til de nasjonale utslippsbudsjet-
tene. Det første generaloppgjøret finner sted i
2027, og omfatter utslippene i hvert av årene i
perioden 2021–2025. Det andre generaloppgjøret
finner sted i 2032, og omfatter utslippene i hvert
av årene i perioden 2026–2030.

Ved felles oppfyllelse med EU vil EUs klima-
rapporteringskrav også gjelde for Norge. I sam-
svar med våre forpliktelser under Klimakonven-
sjonen og Kyotoprotokollen rapporterer Norge,
på lik linje med EU-landene, i dag til FNs klimase-
kretariat årlig, blant annet om utslippsutvikling.
Med EUs klimarapporteringskrav vil Norge måtte
etablere et formelt nasjonalt rammeverk for denne
rapporteringen. Det arbeides med å vurdere om
deler av EUs foreslåtte styringssystem kan gjøre
seg gjeldende for Norge som følge av en avtale
med EU om felles oppfyllelse av klimamålene. Det
er en forutsetning at Norge ikke uten videre vil bli
bundet av mål og regelverk på klima- og energi-
området utover det som følger av EØS-avtalen og
avtalen om felles oppfyllelse med EU.

4.3.4 Regelverk for fleksibilitet

For å øke kostnadseffektiviteten i måloppnåelsen
foreslår Kommisjonen fem former for fleksibilitet
under innsatsfordelingen, hvorav mye er en vide-
reføring av gjeldende regelverk:
a. Konvertering av kvoter fra det europeiske kvote-

systemet
Til sammen ni EU-land, og trolig også

Norge, kvalifiserer til en ny form for fleksibili-
tet, der landene til sammen over perioden

2021–2030 får anledning til å konvertere inntil
100 millioner klimakvoter fra det europeiske
kvotesystemet til utslippsenheter innenfor inn-
satsfordelingsforordningen. Den samlede ad-
gangen fordeles mellom landene. Landene
med høyest kostnader får størst adgang til
denne fleksibiliteten. I henhold til Kommisjo-
nens forslag får Luxembourg og Irland en årlig
adgang til å levere EU-kvoter tilsvarende 4 pro-
sent av sine ikke-kvotepliktige 2005-utslipp. Øv-
rige land som kvalifiserer til denne fleksibilite-
ten, herunder Sverige, Danmark og Finland,
har fått en årlig adgang tilsvarende 2 prosent av
sine 2005-utslipp. Landene må innen utgangen
av 2019 melde til Kommisjonen om og i hvor
stor grad de ønsker å utnytte adgangen til å
konvertere kvoter fra det europeiske kvote-
systemet.

b. Handel med utslippsenheter
Land kan kjøpe og selge utslippsenheter

seg imellom. Handelen skjer innenfor et over-
ordnet rammeverk som sikrer et samlet kutt på
30 prosent for utslippene som omfattes av inn-
satsfordelingen, og som gir grunnlag for at kut-
tene kan gjøres på en kostnadseffektiv måte.

Det er begrensninger på hvor mange ut-
slippsenheter en medlemsstat vil kunne over-
føre til andre medlemsstater før generaloppgjø-
rene. Før oppgjøret for en femårsperiode kan
landene kun overføre inntil 5 prosent av sin til-
delte utslippsmengde for hvert av årene i fem-
årsperioden. Landene står imidlertid fritt til å
inngå avtaler om fremtidig levering av utslipp-
senheter. I henhold til dagens regelverk er det
satt av fire måneder mellom tidspunktet for
konstatering av landenes utslipp og fristen for
generaloppgjør. Dette innebærer at landene vil
få konstatert nøyaktig hvordan de ligger an i
oppfyllelsen av utslippsforpliktelsene sine fire
måneder før oppgjørsdato. I denne perioden
legges det opp til at landene skal kunne handle
med utslippsenheter. Handel med utslippsen-
heter er fullt mulig mellom EU-land også i peri-
oden 2013-2020. Hittil er denne muligheten
bare benyttet én gang, da Bulgaria overførte
utslippsenheter til Malta for oppgjøret under
innsatsfordelingen for 2013. Kommisjonen vil
komme tilbake med forslag til utdypende regel-
verk for perioden 2021-2030 på et senere tids-
punkt.

c. Sparing innad i perioden
Det er ubegrenset adgang for landene til å

spare overskudd av utslippsenheter innad i pe-
rioden 2021–2030. Utslippsenheter som skri-
ver seg fra et bestemt år kan altså benyttes til
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oppgjør i det aktuelle året og alle senere år i pe-
rioden. I forslaget fra Kommisjonen er det ikke
bestemmelser som åpner for å spare ubrukte
utslippsenheter inn i en senere periode, etter
2030.

d. Låning innad i perioden
Det er foreslått en adgang til låning av ut-

slippsenheter som er utstedt for påfølgende år
i perioden, begrenset til 5 prosent av tildelin-
gen for det påfølgende året. Hvis et land for ek-
sempel ikke har nok utslippsenheter til å gjøre
opp for utslippene i 2021, så kan det bruke inn-
til 5 prosent av tildelingen for 2022.

e. Kreditter fra skog- og arealbrukssektoren
Kommisjonens forslag til innsatsfordeling

åpner for at landene kan benytte CO2-opptak i
skog og andre arealer (skog- og arealbrukskre-
ditter) tilsvarende til sammen 280 millioner
tonn CO2-ekvivalenter for å oppfylle landenes
mål under innsatsfordelingen. Denne mulighe-
ten fordeles mellom landene basert på lande-
nes andel av jordbruksutslipp under innsatsfor-
delingsforordningen. Bruk av denne formen
for fleksibilitet forutsetter at landene kan doku-
mentere et overskudd av opptak i skog- og are-
albrukssektoren i henhold til EU-kommisjo-
nens forslag til regneregler. Bruk av skog- og
arealbrukskreditter under innsatsfordelings-
forordningen er nærmere omtalt under 4.4.3.

4.4 Regelverk for skog og annen 
arealbruk

4.4.1 Innledning

Skog- og arealbrukssektoren har svært stor
betydning for det globale klimaregnskapet: Opptil
en tredel av svaret på klimautfordringen ligger i
skog og arealbruk, særlig gjennom redusert
avskoging og økt påskoging. En aktiv og bære-
kraftig skogforvaltning er derfor en sentral del av
klimapolitikken globalt, på europeisk nivå og i
Norge. Europakommisjonen har foreslått et eget
regelverk for skog- og arealbrukssektoren. For-
slaget innebærer en forpliktelse for landene til å
sikre at CO2-utslippene fra sektoren ikke oversti-
ger opptaket som kan telle med etter forslagets
regneregler.

Forslaget gir regler for hvor mye av det fak-
tiske opptaket og utslippene fra skog- og annen
arealbruk som skal telle med i vurderingen av om
utslippsforpliktelsen for sektoren er oppfylt (bok-
føring). Det er også foreslått egne regler for rap-
portering og kontroll.

Skog- og arealbrukssektoren inndeles i føl-
gende kategorier: avskoging, påskoging, forvaltet
skog, dyrket mark og beite, i tillegg til myr og våt-
mark, som er frivillig å inkludere. Det er også gitt
regler for «harvested wood products» (HWP eller
karbon lagret i varige treprodukter).

Det er nødvendig å ha et utgangspunkt for å
beregne endring i opptak og utslipp fra skog- og
annen arealbruk. Det er endringene fra et gitt
referansenivå som skal telle med og regnes mot
forpliktelsen for sektoren. Det er foreslått ulike
referansenivåer for de ulike kategoriene.

For forvaltet skog skal det fastsettes en fram-
overskuende referansebane for netto opptak i sko-
gen. Referansebanen tar etter Kommisjonens for-
slag utgangspunkt i historisk intensitet i skogfor-
valtningen i perioden 1990–2009. Samtidig vil
referansebanen også bli justert for endringer i
opptak som følge av aldersstrukturen i skogen.1

Det er kun endringer utover «business as usual»,
for eksempel gjennom redusert hogst, tettere
skogplanting eller gjødsling som vil kunne regnes
som opptak i bokføringen av forvaltet skog. Det er
i tillegg foreslått en begrensning på hvor mye av
dette opptaket som kan avregnes mot forpliktel-
sen om «netto null» utslipp fra sektoren: 3,5 pro-
sent av landets totale utslipp fra andre sektorer i
referanseåret 1990. Bokføring av forvaltet skog på
bakgrunn av en framoverskuende referansebane
er nytt sammenlignet med Norges bokføring
under Kyotoprotokollen, hvor det årlige nettoopp-
taket i forvaltet skog beregnes i forhold til
nettoopptaket i 1990 som referansenivå.

Regelverket under Kyotoprotokollen setter
også et tak på hvor mye av opptaket som kan
benyttes til å oppfylle Norges utslippsforpliktelse,
tilsvarende 3,5 prosent av de totale nasjonale
utslippene i referanseåret.2 Med denne bokfø-
ringsregelen kan Norge bokføre et årlig opptak på
ca. 1,8 millioner tonn CO2 under kategorien skog-
forvaltning under Kyotoprotokollen. Etter Europa-
kommisjonens forslag til regneregler, vil et lavere
nettoopptak enn det som er forutsatt i den fram-
overskuende referansebanen bli bokført som et
utslipp, selv om kategorien forvaltet skog utgjør et
netto opptak. EU-landene benytter også under

1 Hvor mye skogen tar opp av CO2 avhenger av en rekke for-
hold, blant annet skogens alder, skogstype og klimatiske
forhold. Systemet med framoverskuende referansebane
skal blant annet reflektere at skog i ulike land har ulik
aldersstruktur, noe som påvirker hogstnivå og opptak.  

2 Europakommisjonen har også foreslått et tilsvarende tak
på hvor mye av netto opptaket fra forvaltet skog som kan
avregnes mot forpliktelsen om «netto null» utslipp for sek-
toren. 
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Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode en
framoverskuende referansebane for forvaltet
skog. En forskjell for Norge er at man etter Kyoto-
regelverket kan øke avvirkningen betydelig uten
at det fremkommer som utslipp i regnskapet.

Foreløpige beregninger viser at Norge med
Europakommisjonens forslag til regelverk for
skog og annen arealbruk ligger an til å måtte bok-
føre et netto utslipp på 15 millioner tonn over peri-
oden 2021–2030, før kategorien forvaltet skog er
regnet med, selv om Norge har et stort nettoopp-
tak i skog. Beregningene er svært usikre. Ende-
lige regneregler for bokføring kan påvirke dette
tallet. Årsaken til at Norge kan få et netto utslipp
fra denne sektoren har sammenheng med at det
høye norske opptaket på forvaltede skogarealer
for en stor del vil bokføres mot en framoversku-
ende referansebane. Dersom avvirkningen blir
som forutsatt i den framoverskuende referanseba-
nen, blir denne kategorien satt til null. Utslippene
fra andre bokføringskategorier i sektoren, særlig
fra avskoging, kan dermed ikke utlignes av det
store opptaket i norsk skog (som ikke skyldes nye
tiltak).3 Opptaket fra påskoging vil også kun telle
med i 30 år. Siden norsk skog vokser sent, er det
derfor begrenset hvor mye påskoging vil kunne
bidra i et 2030-perspektiv.

Det bør påregnes at kategorien forvaltet skog
også vil kunne bli bokført med utslipp med Kom-
misjonens forslag. Dette vil i så fall komme i til-
legg til det foreløpige beregnede utslippstallet på
15 millioner tonn. Det er imidlertid knyttet usik-
kerhet til dette. Dersom intensiteten i avvirknin-
gen øker utover referansebanens historiske nivå
(1990–2009), vil et redusert netto-opptak fram-
komme som et utslipp i regnskapet. Etter Kommi-
sjonens forslag skal også endringen i karbonbe-
holdningen i lagrede treprodukter (harvested
wood products – HWP), inngå i referansenivået
for forvaltet skog. I referanseperioden som Kom-
misjonen foreslår (1990–2009) hadde norsk tre-
foredlingsindustri vesentlig innenlands produk-
sjon. Dette bidro til en lagerøkning for karbon i
treprodukter (HWP), noe som regnes som opp-
tak. Etter 2009 har en større del av tømmeret blitt
foredlet i utlandet som følge av omstrukturering
av norsk skogindustri. Utenlands foredling vil
ikke telle med som opptak. Med referanseperi-
oden som Kommisjonen foreslår (1990–2009),
måles vi mot en periode hvor lageret økte og

utgjorde netto opptak. Dette betyr at Norges
årlige opptak i perioden 2021–2030 må være
større enn dette for at man skal kunne bokføre
endringen som opptak. Karbonlageret i trepro-
dukter (HWP) som er produsert i Norge er imid-
lertid redusert etter 2009, noe som regnes som
utslipp.

Forslaget blir for tiden (juni 2017) drøftet i
Europaparlamentet og Rådet, og en rekke skog-
land har tatt til orde for alternative modeller til
Kommisjonens forslag. Det har også Norge gjort.
Norge vil arbeide med andre europeiske skogland
for å fremme en alternativ modell for EU. Det
endelig vedtatte regelverket kan avvike på flere
punkter sammenlignet med Kommisjonens for-
slag, noe som også vil påvirke beregningene av
konsekvenser for Norge.

4.4.2 Nærmere om netto null utslipp

Forpliktelsen om «netto null utslipp» gjelder i sum
for alle kategoriene i sektoren. Forpliktelsen kan
for det første oppfylles gjennom nasjonale tiltak
for utslippsreduksjoner, eller økt opptak, dvs. nye
klimatiltak i forvaltet skog, i forhold til referanse-
banen. For den andre femårsperioden (2026–
2030) kan man også benytte eventuelle oppsparte
skog- og arealbrukskreditter fra forrige femårspe-
riode (2021–2025).

Kjøp av skog- og arealbrukskreditter fra andre
land kan også brukes til å oppfylle forpliktelsen.
Slike kreditter kan kun benyttes til å oppfylle for-
pliktelsen for skog- og arealbrukssektoren, ikke
utslippsmålet under innsatsfordelingsforordnin-
gen, se kapittel 4.4.3 for nærmere omtale.

Forslaget til regelverk er rettet mot nasjonale
myndigheter og ikke mot den enkelte skogeier.

Dersom et land ikke oppfyller forpliktelsen om
netto null utslipp fra skog- og arealbrukssektoren,
vil utslippet måtte dekkes opp gjennom ytterligere
tiltak under innsatsfordelingsforordningen, og
dermed komme i tillegg til forpliktelsen for ikke-
kvotepliktige utslipp under denne forordningen.

Det er foreslått begrensninger på hvor mye en
kan regne inn av netto opptak i eksisterende, for-
valtet skog for å oppfylle forpliktelsen om netto
null utslipp, dersom netto opptak blir høyere enn
referansebanen. Dette er satt til en mengde tilsva-
rende 3,5 prosent av de samlede norske utslip-
pene i 1990, og tilsvarer ca. 1,8 millioner tonn
CO2. Dersom opptaket i forvaltet skog blir lavere
enn referansebanen, for eksempel som følge av
økt hogst, vil et redusert netto opptak måtte bok-
føres uavkortet som et utslipp etter Kommisjo-
nens forslag.

3 Opptaket i forvaltet skog telles som null dersom den fak-
tiske utviklingen i netto-opptak følger referansebanen. Der-
som en større andel skog blir hogstmoden, enn i den histo-
riske referanseperioden, kan tilsvarende økning i hogsten
modelleres inn i referansebanen.
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4.4.3 Bruk av skog og arealbrukskreditter 
under innsatsfordelingsforordningen

Dersom landene har et overskudd av opptak fra
skog- og arealbrukssektoren, kan landene på
visse vilkår benytte opptaket til å oppfylle sine
nasjonale mål under innsatsfordelingsforordnin-
gen. EU-landene har etter Kommisjonens forslag,
samlet sett en ramme for å kunne bokføre 280 mil-
lioner tonn CO2-ekvivalenter fra opptak i skog- og
arealbrukssektoren i løpet av perioden 2021–
2030. Denne muligheten fordeles på landene
basert på landenes andel av jordbruksutslipp
under innsatsfordelingsforordningen.

Europakommisjonen har foreslått en rekke
kriterier som må være oppfylt for at opptak fra
skog- og arealbrukssektoren kan godskrives mot
egne utslipp under innsatsfordelingsforordnin-
gen:
 • Forpliktelsen om «netto null utslipp» må være

oppfylt. Forpliktelsen gjelder alle arealkatego-
riene i sektoren, inkludert forvaltet skog.

 • Det er kun et netto opptak fra kategoriene
påskoging, avskoging, dyrket mark og beite
som kan benyttes til å oppfylle forpliktelsen
under innsatsfordelingsforordningen. Opptak
som skriver seg fra tiltak utover referanseba-
nen for forvaltet skog, for eksempel økt CO2-
opptak fra gjødsling eller tettere planting, kan
altså ikke godskrives mot utslipp under inn-
satsfordelingsforordningen.

Ettersom Norge etter foreløpige beregninger kan
komme ut med et netto utslipp fra sektoren, bør
det påregnes at Norge med Kommisjonens forslag
ikke vil få tilgang til denne fleksibiliteten.4 Se nær-
mere omtale i kapittel 4.4.1 om årsakene til at
Norge kan komme ut med et utslipp fra sektoren.
Reglene for beregning av en referansebane for
forvaltet skog og bruk av skog- og arealbrukskre-
ditter under innsatsfordelingen, er gjenstand for
diskusjon i EU i forbindelse med behandlingen av
forslagene i Europaparlamentet og Rådet.

4.5 Fleksibilitet sikrer måloppfyllelse

4.5.1 Norsk tilgang til fleksibilitet under 
innsatsfordelingen

4.5.1.1 Innledning

Fleksibilitetsmekanismene under innsatsfordelin-
gen gir sikkerhet for at Norge kan oppfylle det for-
pliktende utslippsbudsjettet, og åpner for en kost-
nadseffektiv gjennomføring av det norske utslipps-
målet for 2030. Som vist i kapittel 4.3.4 gjør fleksi-
bilitetsmekanismene det mulig for land å samar-
beide om utslippsreduksjoner. Det fremgår av
Kommisjonens forslag at Norge vil få tilgang til
fleksibel gjennomføring på linje med EU-landene.
De viktigste formene for fleksibilitet for Norge er
muligheten til å konvertere et begrenset antall
kvoter fra det europeiske kvotesystemet og sam-
arbeid med andre land gjennom handel med
utslippsenheter.

4.5.1.2 Konvertering av kvoter fra det europeiske 
kvotesystemet

Ved en felles oppfyllelse kan Norge sannsynligvis
bli likestilt med de ni EU-landene5 som får adgang
til å dekke noe av sitt behov for utslippsenheter
ved at klimakvoter fra det europeiske kvote-
systemet konverteres til utslippsenheter. De aktu-
elle EU-landene får anledning til å bruke kli-
makvoter fra det europeiske kvotesystemet tilsva-
rende 2 til 4 prosent av landenes ikke-kvoteplik-
tige 2005-utslipp. Gitt at vår adgang blir i samme
størrelsesorden, vil Norges adgang trolig bli 5,5 til
11 millioner tonn over hele perioden 2021–2030.
For å sikre oppfyllelse av utslippsbudsjettet vil
Regjeringen benytte seg fullt ut av den fleksibilite-
ten Norge kan oppnå ved bruk av kvoter fra det
europeiske kvotesystemet.

Dersom Norge får adgang til å konvertere kvo-
ter fra kvotesystemet kan dette skje uavhengig av
avtaler med andre land under innsatsfordelingen.
Kvotene fra det europeiske kvotesystemet som
konverteres til utslippsenheter tas fra landets auk-
sjoneringspott, som hvert år vil bli redusert med et
antall kvoter som tilsvarer en tiendedel av landets
samlede utnyttelse av adgangen til å konvertere
kvoter fra det europeiske kvotesystemet. Kostna-
den ved å benytte denne formen for fleksibilitet vil
da bli i form av tapte auksjonsinntekter gjennom
hele perioden 2021–2030. Kostnadene vil dermed
være avhengig av prisutviklingen i det europeiske

4 Etter foreløpige beregninger fra Miljødirektoratet vil det
for Norges del være snakk om ca. 3,3 millioner tonn CO2-
ekvivalenter over hele tiårsperioden (2021–2030). Det er
knyttet usikkerhet til dette tallet, blant annet avhenger det
av om taket på 280 millioner tonn vil oppjusteres som følge
av Norges inntreden, eller om taket omfordeles mellom
landene. Dette er foreløpig ikke avklart. Det er også disku-
sjon om størrelsen på taket i EU. 

5 Belgia, Danmark, Irland, Luxemburg, Malta, Nederland,
Østerrike, Finland og Sverige.

5601



2016–2017 Meld. St. 41 33
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

kvotesystemet. Her spriker prognosene sterkt per
kvote. Prisen på kvoter levert i desember 2020 har
i den senere tid svingt rundt 5 euro.

4.5.1.3 Handel med utslippsenheter

Foreløpige og svært usikre beregninger gjort av
Miljødirektoratet viser at en gruppe på rundt 15
EU-land ligger an til å få et overskudd på rundt
420 millioner utslippsenheter samlet for perioden
2021–2030. Beregningene er gjort med utgangs-
punkt i Kommisjonens referansescenario. Denne
framskrivningen avviker noe fra landenes egne
framskrivninger av utslipp. Et flertall av disse lan-
dene kan forventes å ønske å selge sine utslipp-
senheter. Det er også grunn til å regne med at
disse landene vil iverksette tiltak som reduserer
utslippene ytterligere dersom enheter kan selges
til en pris som er høyere enn de tiltakskostnadene
de står overfor. På den andre siden er det rundt 13
EU-land som har et samlet forventet underskudd
på rundt 608 millioner utslippsenheter. Disse lan-
dene må skaffe seg utslippsenheter fra andre EU-
land og/eller gjennomføre utslippsreduserende
tiltak.  Beregningene er basert på vedtatt politikk
sommeren 2016. Virkningen av politikk som er
vedtatt eller under behandling i EU i tiden etter
juli 2016, er ikke innarbeidet i analysen. Virknin-
gen av unilaterale tiltak som enkelte land har vars-
let er heller ikke analysert. Prisutviklingen på
kjøp av utslippsenheter fra andre land er svært
usikker.

Selv om nasjonale virkemidler forsterkes vil
det kunne være et behov for fleksibilitet som er
større enn forventet maksimal tilgang til å konver-
tere kvoter fra det europeiske kvotesystemet. Der-
som det blir nødvendig og det viser seg å være
kostnadseffektivt, legger regjeringen derfor opp
til at Norge også skal kunne benytte fleksibilitet i
form av direkte kjøp av utslippsenheter fra andre
land. Selv om det gjennom prosessen i EU skulle
bli vedtatt et strammere opplegg enn det som lig-
ger i Kommisjonens forslag, er det stor sannsyn-
lighet for at Norge kan dekke sitt behov for fleksi-
bilitet også hvis det viser seg å være nødvendig å
benytte fleksibilitet ut over 11 millioner tonn.

4.5.1.4 Sparing og låning innad i perioden

Slik det er beskrevet i kapittel 4.3.4 er det
begrensninger på bruk av utslippsenheter som
overføres mellom ulike år innad i perioden 2021–
2030. Med Kommisjonens forslag vil Norge få til-
gang til sparing og låning av utslippsenheter innad
i perioden på lik linje med EU-landene. Dette gir

større fleksibilitet i gjennomføringen av det nor-
ske utslippsmålet.

4.5.1.5 Kreditter fra skog- og arealsektoren

Antallet skog- og arealbrukskreditter som kan
godskrives mot forpliktelsen under innsatsforde-
lingsforordningen er begrenset oppad til 280 milli-
oner kreditter samlet sett på EU-nivå. Kredittene
fordeles mellom EU-landene på basis av landenes
jordbruksutslipp.  Basert på jordbruksutslippene
ville Norge etter foreløpige beregninger fra Miljø-
direktoratet kunne få om lag 3,3 millioner tonn
CO2-ekvivalenter over hele tiårsperioden (2021-
2030). Det er knyttet usikkerhet til dette tallet.
Det avhenger også om taket på 280 millioner tonn
vil oppjusteres som følge av Norges inntreden,
eller om taket omfordeles mellom landene. Bruk
av slike kreditter forutsetter imidlertid at landene
har et bokført netto opptak i skog- og arealsekto-
ren når opptak i forvaltet skog ikke medregnes.
Siden Norge etter foreløpige beregninger vil
kunne få et utslipp fra sektoren, bør det påregnes
at Norge ikke vil kunne utnytte slik fleksibilitet. 

4.5.2 Norsk tilgang til fleksible mekanismer 
under skog- og arealbruksektoren

Foreløpige beregninger for skog- og arealbrukssek-
toren

Forpliktelsen for skog- og arealbrukssektoren om
at utslippene i sektoren ikke skal overstige oppta-
ket («netto null utslipp») kan oppfylles enten gjen-
nom nasjonale tiltak eller ved at utslippene dekkes
opp ved å kjøpe skog- og arealbrukskreditter fra
andre land. Alternativt vil det gjøres fratrekk i til-
delte utslippsenheter under innsatsfordelingsfor-
ordningen tilsvarende utslippene fra skog- og are-
albrukssektoren. Sistnevnte innebærer i så fall at
forpliktelsen under innsatsfordelingsforordningen
øker tilsvarende utslippene fra skog- og areal-
brukssektoren. Skulle resultatet for Norge bli et
netto utslipp, vil Norge, uten kjøp av skog- og are-
albrukskreditter, måtte redusere utslippene i de
andre ikke-kvotepliktige sektorene utover forelø-
pig tildelt mål på 40 prosent. Kjøp av skog- og are-
albrukskreditter fra andre land forutsetter at
andre land vil ha et overskudd av kreditter som de
ønsker å selge. Ifølge Kommisjonens konsekvens-
vurdering av forslaget til skog- og arealbruksfor-
ordning vil det være et overskuddsopptak i skog-
og arealbrukssektoren i Europa som helhet, også
etter at landene har fylt hele rammen for over-
føring av overskuddsopptak fra skog- og areal-
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brukssektoren til innsatsfordelingsforordningen.
Det er imidlertid knyttet usikkerhet til disse
beregningene. Det er også knyttet stor usikkerhet
til den endelige utformingen av regelverket, noe
som kan påvirke hvor stort overskuddsopptaket

blir, og hvor mye av dette som blir tilgjengelig for
kjøp. Overskudd av skog- og arealbrukskreditter
som er oppnådd gjennom kjøp av kreditter fra et
annet land kan ikke nyttes til å godskrive utslipp
under innsatsfordelingsforordningen.
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5  Reduksjon av ikke-kvotepliktige utslipp i Norge

5.1 Utslippsutviklingen

5.1.1 Norske utslipp

De norske klimagassutslippene var i 2015 på 53,9
millioner tonn CO2-ekvivalenter.1 Av disse utslip-
pene var det i 2015 27,3 millioner tonn som kom
fra ikke-kvotepliktige kilder, det vil si utslipp som
ikke er dekket av kvotesystemet.2 Det er 0,8 pro-

sent lavere enn i 2005, som brukes som referan-
seår for EUs mål for utslippsreduksjoner. Trans-
port3 og jordbruk utgjorde den største andelen av
disse utslippene og sto i 2015 for henholdsvis 57
og 17 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene.
(Se figur 5.1 og 5.2). Det er også betydelige ikke-
kvotepliktige utslipp fra avfallsforbrenning, indus-
tri, petroleum og diverse andre kilder, til sammen
26 prosent av ikke-kvotepliktige utslipp. 

Utslipp fra veitrafikk økte med drøyt 30 prosent
fra 1990 til 2007, og har siden ligget relativt stabilt.
Dette til tross for at det har vært vekst i transport-
omfang for både gods- og persontransport. Mer
effektive kjøretøy har bidratt til at utslippene ikke
har økt etter 2007. Ifølge foreløpige tall fra Statis-
tisk Sentralbyrå for 2016 gikk utslipp fra veitrafikk
ned med 4 prosent, blant annet som en følge av økt
bruk av biodrivstoff. 

1 Ifølge foreløpige tall fra utslippsregnskapet til Statistisk
sentralbyrå var utslippene i 2016 53,4 millioner tonn CO2-
ekvivalenter. Usikre anslag tyder på at ikke-kvotepliktige
utslipp dette året var på 27,4 millioner tonn.

2 Ikke inkludert skog- og arealbrukssektoren.

Figur 5.1
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Ikke-kvotepliktige transportutslipp unntatt vei-
trafikk (innenriks luft- og sjøfart, fiske, motorred-
skaper mv.) har samlet økt med 11 prosent siden
1990. Mens utslippene fra innenriks sjøfart og
fiske har gått ned, har utslippene fra andre mobile
kilder som anleggsmaskiner økt. Siden 1990 har
jordbruket redusert sine utslipp med 5 prosent.
Ikke-kvotepliktige utslipp fra industri og petro-
leum var i 2015 2,3 millioner tonn og har blitt
redusert med 58 prosent siden 1990. 

5.1.2 Nye utslippsfremskrivinger

Det ble lagt frem nye utslippsfremskrivninger for
2020 og 2030 i Perspektivmeldingen 2017 (Meld.
St. 29 (2016–2017)). Utslippene av klimagasser
anslås å avta med rundt 0,75 prosent i året fra
2015 og frem mot 2030, og forventes da å ligge
anslagsvis vel 5,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter
lavere enn i 2015. Det aller meste av nedgangen
ventes å komme i ikke-kvotepliktige utslipp der

Boks 5.1 Norges utslippsregnskap og utslippsrapportering til FN

Det er i dag et omfattende system for beregning
og rapportering av utslippsregnskap for klima-
gasser og oppfølging av internasjonale klimafor-
pliktelser til FNs klimakonvensjon og til
Kyotoprotokollen.

Norge har et omfattende system for innhen-
ting, kvalitetssikring og løpende oppdatering av
utslippsdata.

Norges rapporteringsforpliktelser til FNs kli-
makonvensjon omfatter:
– Hvert fjerde år: Norge utarbeider nasjonal

hovedrapport (National Communication) til
FNs klimasekretariat. Rapporten inneholder
en bred beskrivelse av Norges klimapolitikk,
internasjonale forpliktelser, nasjonale virke-
midler og aktiviteter som Norge deltar i inter-
nasjonalt på klimaområdet. Forrige
hovedrapport ble levert i mars 2014.

– Hvert andre år: En oppdateringsrapport
(Biennial report), med blant annet oversikt
over nye virkemidler siden forrige rapporte-
ring, og hvordan Norge ligger an til å oppfylle
andre forpliktelsesperiode under Kyotoproto-
kollen (2013–2020). Siste oppdateringsrap-
port ble levert i desember 2015.

– Hvert år: Klimagassregnskap og National
Inventory Report. Rapporten, som også
inkluderer rapportering til Kyotoprotokollen,
inneholder det nasjonale utslippsregnskapet
for klimagasser basert på tidsserier fra 1990,
og en omfattende dokumentasjon av hvordan
dette er beregnet. Godkjent rapport er en
betingelse for at Norge kan benytte de fleksi-
ble mekanismene under Kyotoprotokollen.

Alle rapportene er gjenstand for en grundig
review-prosess i regi av FN. I Norge er Miljø-
direktoratet ansvarlig for den årlige rapporterin-

gen av Norges offisielle klimagassregnskap til
FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen,
mens Klima- og miljødepartementet sender inn
nasjonale hovedrapporter og oppdateringsrap-
portene.

Et viktig element i rapporteringen til FN er
det norske utslippsregnskapet for klimagasser,
som utarbeides i et samarbeid mellom Statistisk
sentralbyrå (SSB), Norsk Institutt for Bioøko-
nomi (NIBIO) og Miljødirektoratet. SSB utarbei-
der og publiserer statistikk for utslipp av klima-
gasser til luft, mens NIBIO utarbeider statistikk
for opptak og utslipp fra skog og andre arealer.
Miljødirektoratet er ansvarlig for å utvikle og
rapportere det samlede regnskapet for klima-
gasser i tråd med internasjonale forpliktelser.
Norge har en lang historie med utslippsregn-
skap, og det finnes per i dag sammenliknbare
tall for 1990–2015 og statistikk for enkeltår før
dette. SSB rapporterer også utslippsdata til EUs
statistikkbyrå (EUROSTAT), og Miljødirektora-
tet til det Europeiske miljøbyrået (EEA). 

Med felles oppfyllelse av klimamålet for 2030
med EU, vil Norges rapporteringsforpliktelse til
EEA øke. EU pålegger landene å rapportere
utslippsregnskap hvert år og fremskrivinger og
tiltak og virkemidler annet hvert år. Parisavtalen
vil også medføre rapportering på blant annet
utslippsreduksjoner, tilpasning og finansiering.

Den norske utslippsstatistikken publiseres
på nett (www.ssb.no), og blir gjort offentlig til-
gjengelig samtidig for alle brukere. Den legges
også ut på nettstedet www.miljostatus.no. Den
internasjonale utslippsrapporteringen er tilgjen-
gelig i publikasjonene som sendes til FNs klima-
konvensjon, og er sammen med klimagassregn-
skapet tilgjengelig på FNs hjemmeside.

5605



2016–2017 Meld. St. 41 37
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

utslippene anslås å gå ned med 4,25 millioner tonn
fra 2015 til 2030, se tabell 5.1.

I tråd med internasjonale retningslinjer er
fremskrivingene basert på vedtatt klimapolitikk.
Fremskrivingene gir dermed et bilde av hvordan
norske utslipp av klimagasser kan utvikle seg ved
en videreføring av dagens virkemidler. Bildet er
usikkert, blant annet fordi utvikling av nye løsnin-
ger kan påvirke hva en videreføring av dagens vir-
kemidler betyr for utslippene.

Fremskrivingene er ikke en beskrivelse av
regjeringens mål og fanger heller ikke opp effek-
ter av fremtidig ny politikk og nye virkemidler.
Vedtatte mål uten tilhørende forslag til endrede
virkemidler eller tiltak som ikke er ferdig utredet i
form av forskrift, avgiftsvedtak eller avtaler mv. er
ikke innarbeidet i referansebanen. Et unntak er
forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming i hus-
holdninger og næringsbygg i 2020, der forslag til
forskrift har vært på høring. Samtidig er beregnin-
gene av hvordan dagens politikk påvirker fremti-
dige utslipp beheftet med usikkerhet, og usikker-
heten øker utover i tid. Både den fremtidige øko-
nomiske utviklingen og den fremtidige befolk-
ningsutviklingen er usikker. Økonomisk vekst og
befolkningsøkning har historisk betydd mye for

utslippene av klimagasser. Det er også stor usik-
kerhet rundt utvikling og tilgang på lav- og nullut-
slippsteknologi, og kostnadene ved å ta slik tekno-
logi i bruk.

Anslaget for ikke-kvotepliktige utslipp i 2030
er nedjustert med 3 millioner tonn CO2-ekvivalen-
ter sammenliknet med forrige fremskriving
(Nasjonalbudsjettet 2015). Det er særlig antakel-
sene om utviklingen i utslippene fra transport som
bidrar til at fremskrivingene viser en klar ned-
gang. Utslippene fra veitransport anslås å avta fra
10,3 millioner tonn i 2015 til 9,7 millioner tonn i
2020 og videre til 8,4 millioner tonn i 2030. Ned-
gangen skyldes i hovedsak at det er lagt til grunn
at innfasing av lav- og nullutslippsbiler vil øke
ytterligere fremover. I fremskrivingene viderefø-
res dagens nivå på omsetningskravet for biodriv-
stoff. En økning i omsetningskravet i tråd med
Stortingets vedtak i forbindelse med budsjettet for
inneværende år, vil isolert sett bidra til å trekke
utslippene ned med om lag 1 million tonn i 2020.
Vedvarende vekst i antallet null- og lavutslippskjø-
retøy bidrar til at effekten er mindre i 2030.

Utslippene fra innenriks sjøfart og fiske har
avtatt markert de senere årene. Nedgangen i
utslippene henger trolig sammen med overgang

1 Inkluderer kvotepliktig energiforsyning og luftfart.
2 Inkluderer veitrafikk, sjøfart, fiske, ikke-kvotepliktig luftfart, anleggsmaskiner og andre mobile kilder.
3 Inkluderer ikke-kvotepliktig industri, petroleumsvirksomhet og energiforsyning, samt oppvarming og andre kilder.
Kilder: Statistisk sentralbyråd, Miljødirektoratet, NIBIO og Finansdepartementet.

Tabell 5.1 Utslipp av klimagasser i Norge etter sektor. Millioner tonn CO2-ekvivalenter.

1990 2005 2015 2020 2030

Utslipp av klimagasser 51,7 55,1 53,9 51,8 48,3

Kvotepliktige utslipp 27,5 26,6 26,3 25,2

– Olje- og gassproduksjon 12,9 14,0 13,9 12,8

– Industri og bergverk 13,6 10,8 11,1 11,0

– Andre kilder1 1,0 1,8 1,3 1,4

Ikke-kvotepliktige utslipp 27,6 27,3 25,5 23,1

– Transport2 14,9 15,6 14,9 13,5

– Herunder: Veitrafikk 9,7 10,3 9,7 8,4

– Jordbruk 4,6 4,5 4,3 4,4

– Andre kilder3 8,1 7,2 6,2 5,2

Opptak i skog og annen arealbruk -10,5 -24,7 -24,3 -23,4 -21,2

Utslipp av klimagasser medregnet skog 
og annen arealbruk 41,3 30,4 29,6 28,4 27,1
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til mindre utslippsintensive drivstoff og bruk av
ny teknologi. Det kan også skyldes at utslipp ikke
fullt ut fanges opp i statistikken, dersom drivstoff
bunkres i andre land. Utslippene varierer en del
fra år til år. I fremskrivingene er det lagt til grunn
at nedgangen er varig og at videre teknologiutvik-
ling og de forsterkede virkemidlene de senere

årene vil bidra til at utslippene vil fortsette å avta
etter 2020.

Utslippene fra forbruk av fossil olje til oppvar-
ming i husholdninger og næringer har avtatt med
nesten 60 prosent siden 1990. Dersom en slik
utvikling fortsetter, vil utslippene i 2030 være
rundt 0,75 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Forbu-
det mot bruk av fyringsolje innebærer at nedgan-

Boks 5.2 Forutsetninger ved fremskrivinger av utslipp til luft

Utgangspunktet for fremskrivingene er utslipps-
regnskapet og nasjonalregnskapet fra Statistisk
sentralbyrå, som danner det beskrivende grunn-
laget for Statistisk sentralbyrås økonomiske
modell SNOW. Bruken av modellen er på
enkelte områder supplert med mer detaljerte
analyser.

I korte trekk kan forutsetningene som ligger
til grunn for fremskrivingene oppsummeres
som følger:
– Dagens innretning av klimapolitikken videre-

føres, herunder omfang og satser for CO2-
avgiften.

– Prisen på fremtidig levering av kvoter innen-
for EUs kvotesystem anslås å stige til 60 kro-
ner per tonn CO2 i 2020, i tråd med noterin-
ger i fremtidsmarkedet for slike kvoter. Etter
2020 er det lagt til grunn at prisen på kvoter i
EUs kvotesystem stiger reelt med 4 prosent
per år.

– Langsiktig pris på råolje og naturgass som er
lagt til grunn i kapittel 5 i perspektivmeldin-
gen (Meld. St. 29 (2016–2017)).

– Fremskrivingene av utslipp fra olje- og gass-
produksjon er utarbeidet av Oljedirektoratet
og bygger på rapportering fra oljeselskapene.
Avgrensningen av petroleumsindustrien føl-
ger petroleumsskattelovens definisjon. I til-
legg er virksomheten ved landanleggene
som er knyttet til videre transport av petrole-
umsprodukter inkludert, slik at fremskrivin-
gene blir i tråd med utslippsregnskapet.1 Det
er tatt hensyn til endringer i sammensetnin-
gen av produksjonen og at anslått levetid er
økt for flere felt. Størstedelen av CO2-utslip-
pene er knyttet til energiproduksjon på inn-
retningene. Utslipp fra bygge- og installa-
sjonsfase, maritime støttetjenester og heli-
koptertrafikk inngår i andre næringer.

– Utslipp fra veitrafikk tar utgangspunkt i infor-
masjon i utslippsmodellen for veitrafikk som

Statistisk sentralbyrå benytter til å beregne
nasjonale utslipp til luft fra veitrafikk. Det er
lagt til grunn at andelen elbiler vil øke til 50
prosent av nybilsalget i 2030. Salget av lad-
bare hybridbiler anslås til rundt 20 prosent av
nybilsalget. Forutsetningene innebærer at
andelen nye diesel- og bensinbiler (inkludert
ikke-ladbare hybridbiler) vil avta fra rundt 70
prosent i 2016 til 30 prosent av salget av nye
personbiler i 2030. Trafikkarbeidet anslås å
følge utviklingen i befolkningen. Utslippene
per kjørte kilometer fra nye biler basert på
fossile energibærere anslås å avta med om
lag 1 prosent i året. Innblandingen av biodriv-
stoff er videreført med dagens nivå på reelt
6,25 prosent.

– Det er lagt til grunn om lag uendret forbruk
av elektrisitet i kraftintensiv industri.

– På bakgrunn av aktivitetsdata fra NIBIO utar-
beider Miljødirektoratet fremskrivinger av
utslipp fra jordbruket. Disse bygger på at
dagens landbrukssubsidier og tollvern vide-
reføres, men at støtte til eksport av ost bort-
faller fra 2020. Det er lagt til grunn en viss
effektivisering slik at utslipp per produserte
enhet går ned.

– Fremskrivingene av netto karbonopptak i
skog og andre landarealer ble laget i 2014. Da
ble det anslått at opptaket ville avta fra dagens
nivå på om lag 25 millioner tonn CO2-ekviva-
lenter per år til i overkant av 20 millioner tonn
CO2-ekvivalenter i 2030. Bak denne utviklin-
gen ligger det blant annet en forutsetning om
at dagens skogplanting videreføres og at
avvirkningen øker fra rundt 10 millioner m3 i
dag til vel 12,6 millioner m3 i 2030.

1 Petroleumssektoren omfatter etter denne definisjonen
alle petroleumsinstallasjoner offshore, landanleggene på
Kollsnes, Sture, Nyhamna (Ormen Lange-feltet, Ham-
merfest LNG-anlegg (Snøhvitfeltet), Mongstad (indirekte
utslipp fra råoljeterminal) og Kårstø (hele gassbehand-
lingsanlegget), samt noen mindre LNG-anlegg.
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gen fremskyndes og at husholdningene allerede i
2020 ikke vil ha utslipp fra bruk av olje, men at det
fortsatt vil være utslipp fra bruk av gass og fra
vedfyring. Også i tjenesteytende næringer vil et
forbud fremskynde nedgangen i bruk av olje til
oppvarming. Det er beregningsteknisk lagt til
grunn at det vil være noen utslipp igjen, som følge
av at forbudet trolig åpner for visse unntak, blant
annet i områder der kraftsituasjonen tilsier det. I
2030 anslås utslippene til knapt 0,5 millioner tonn
CO2-ekvivalenter.

Utslippene fra ikke-kvotepliktig energiforsy-
ning kommer fra brenning av fossilt karbon i avfall
og bruk av fossile energibærere i mindre energi-
anlegg. I fremskrivingene anslås utslippene fra
ikke-kvotepliktig energiforsyning å holde seg om
lag på dagens nivå på 1 million tonn.

Utslippene fra avfallsdeponier er som tidligere
anslått å gå videre ned som en følge av forbudet
mot deponering av våtorganisk avfall. Utslippene
fra jordbruket er anslått å ligge relativt stabilt
fremover.

5.1.3 Usikkerhet i anslagene

Norges utslipp av klimagasser avhenger av hand-
lingene til noen hundretusen bedrifter og flere
millioner personer. Oppdaterte fremskrivinger i
Perspektivmeldingen prøver å fange opp underlig-
gende utviklingstrekk og tendenser bak summen
av disse handlingene, blant annet med utgangs-
punkt i økonomiske, teknologiske og befolknings-
messige forhold. 

Fremskrivingene av utslipp er basert på at
dagens klimapolitikk videreføres. Det innebærer
at omfang og satser for CO2-avgiften og andre
avgifter holdes på dagens nivå. Satsingen på tek-
nologiutvikling, for eksempel gjennom Enova,
videreføres. Klimapolitikken er blitt betydelig
styrket de seneste årene. Beregningene av hvor-
dan dagens politikk påvirker fremtidige utslipp er
beheftet med usikkerhet, og usikkerheten øker
desto lengre utover i tid fremskrivingene strekker
seg. Effekten av politikken er blant annet avhen-
gig av utvikling og tilgang på lav- og nullutslipps-
teknologi og kostnadene ved å ta slik teknologi i
bruk. Det meste av denne teknologiske utviklin-
gen skjer utenfor Norges grenser.

Fremskrivingene bygger også på forutsetnin-
ger om fremtidig økonomisk vekst, befolkningsut-
vikling, produktivitetsvekst og utvikling interna-
sjonalt. Disse forholdene vil ha mye å si for
utslippsutviklingen i Norge, og en strategi for
2030 bør også ta høyde for at utviklingen kan bli
annerledes enn lagt til grunn. 

5.1.4 Rapportering under klimaloven

I henhold til den nye klimaloven skal regjeringen
hvert år redegjøre for Stortinget om utviklingen i
utslipp og opptak av klimagasser, framskrivinger
av utslipp og opptak og gjennomføring av de lov-
festede klimamålene for 2030 og 2050, og om
hvordan Norge forberedes på og tilpasses klima-
endringene. Det skal gis en oversikt som synlig-
gjør sektorvise utslippsbaner innenfor ikke-kvote-
pliktig sektor og hvilke type tiltak som vil være
nødvendig for å realisere disse; samt status for
Norges karbonbudsjett, også innenfor et klima-
samarbeid med EU om oppfyllelse av klimamål. I
den årlige budsjettproposisjonen skal regjeringen
redegjøre for hvordan Norge kan nå klimamålene
for 2030 og 2050 og klimaeffekten av fremlagt
budsjett. Rapporteringens form og innhold vil
måtte tilpasses over tid.

5.2 Nasjonal virkemiddelbruk

Regjeringen vil

– bruke CO2-avgiften og andre avgifter på utslipp
av klimagasser som hovedvirkemiddel mot
ikke-kvotepliktige utslipp

– følge opp anmodningsvedtaket om innføring av
lik CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor ved å
vurdere avgift for alle ikke-kvotepliktige utslipp
på generelt nivå, alternativt andre virkemidler
dersom avgift ikke er tilstrekkelig eller egnet

– vurdere avgiftsnivået i ikke-kvotepliktig sektor
regelmessig for å bidra til kostnadseffektiv
oppnåelse av 2030-målet

– dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et
tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel
vurderes andre virkemidler, som gir tilsva-
rende sterke insentiver, herunder direkte regu-
lering gjennom forurensningsloven eller frivil-
lige avtaler. Virkemiddelbruken fremover må
vurderes justert etter hvert som ny kunnskap
kommer til

– legge til rette for et fortsatt effektivt og koordi-
nert virkemiddelapparat

– videreføre satsingen på forskning og utvikling,
implementering og spredning av lavutslipps-
teknologi

– sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar
til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klima-
vennlige teknologier og løsninger

– bidra til utvikling av nye miljø- og klimavenn-
lige teknologier og løsninger gjennom blant
annet den nye satsingen på offentlig-privat inn-
ovasjon i Innovasjon Norge
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– med utgangspunkt i Financial Stability Boards
anbefalinger, bidra til økt åpenhet om selska-
per og finansforetaks medvirkning til klima-
gassutslipp

5.2.1 En effektiv og samordnet 
virkemiddelbruk

Alle større internasjonale analyser av klimautfor-
dringen viser at å etablere en pris på utslipp av kli-
magasser er avgjørende for å redusere utslippene
i tilstrekkelig omfang på en kostnadseffektiv
måte. Når forurenser betaler, medvirker det til
utslippsreduserende endringer i produksjons- og
forbruksmønster og til utvikling og spredning av
klimavennlig teknologi. Avgifter og kvoteplikt gir
insentiver til at utslippsreduksjoner skjer til lavest
mulig kostnad for samfunnet og er viktig for å
skape markeder for null- og lavutslippsteknologi.
For at de globale kostnadene ved å nå ambisiøse
klimamål skal bli så lave som mulig, er det viktig å
innføre en tilstrekkelig høy CO2-pris som omfatter
flest mulige kilder og områder. I den grad noen
utslippskilder ikke belastes for sine utslipp, mot-
tar subsidier eller betaler redusert pris for sine
utslipp, må den generelle CO2-prisen være høyere
for å oppnå en gitt utslippsreduksjon. Prinsippet
om kostnadseffektivitet for å sikre globale forde-
ler er nedfelt i FNs klimakonvensjon. Andre sen-
trale prinsipper nedfelt i konvensjonen som er
sentrale i klimasammenheng er føre-var-prinsip-
pet og prinsippet om felles, men differensiert
ansvar og respektive muligheter. Føre-var-prinsip-
pet er også et viktig prinsipp i norsk miljøpolitikk. 

I dag er det store forskjeller i karbonpriser
mellom land og sektorer. Det gjelder både omfan-
get av direkte prising og implisitte kostnader knyt-
tet til regulering.

Virkemiddelbruken i klimapolitikken bør følge
et sett av prinsipper som er transparente og gir
forutsigbarhet, og som innebærer at målene for
klimapolitikken nås med effektivitet og størst
mulig grad av sikkerhet. For å skape minst mulig
konflikt mellom klimamålene og andre samfunns-
mål, kreves det god koordinering i bruken av vir-
kemidler. Regjeringens klimapolitikk bygger på
følgende:
– Forurenser skal betale. Virkemidler bør velges

ut fra kriteriet om at den som forurenser eller
skader miljøet skal betale for skaden som for-
voldes.

– Effektive virkemidler. Virkemidlene bør innret-
tes slik at miljømålene oppnås med størst mulig
sikkerhet og til lavest mulige kostnader for
samfunnet. Miljøavgifter, omsettelige kvoter,

direkte reguleringer, avtaler, informasjon og
subsidier må kombineres mest mulig effektivt.

– Støtte til teknologiutvikling. Å utvikle og ta i
bruk klima- og miljøvennlige teknologier er
viktig for å møte klima- og miljøutfordringene,
og kan også gi norsk næringsliv nye markeds-
muligheter.

– Globale ef fekter avgjørende. Virkemidlene i
klimapolitikken må bidra til at globale utslipp
går ned.

– Et lavutslippssamfunn, ikke et lavinntektssam-
funn. Vi må utnytte mulighetene som ligger i
det grønne skiftet. 

Virkemidler velges ut fra kriteriet om at foruren-
ser betaler, at kostnadene for samfunnet er lavest
mulig (kostnadseffektivitet), samtidig som klima-
og miljømål nås (styringseffektivitet). Valg av vir-
kemiddel bestemmer potensialet for utslippsre-
duksjoner og tilhørende kostnader.

På områder underlagt generelle virkemidler
skal det som hovedregel unngås ytterligere regu-
lering. Det er imidlertid slik at i enkelte tilfeller vil
det være vanskelig å prise en miljøskade gjennom
avgifter eller kvoter. Det kan for eksempel være
utslipp av klimagasser ved uttak av torv. Det kan
også være tilfeller hvor avgiften ikke utløser kost-
nadseffektive tiltak, på grunn av barrierer som for
eksempel manglende kompetanse eller mangel-
full informasjon. Dersom CO2-avgiften ikke vurde-
res å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig
virkemiddel skal andre virkemidler vurderes, som
gir tilsvarende sterke insentiver, herunder direkte
regulering gjennom forurensningsloven eller avta-
ler. Det kan også være grunnlag for å støtte utvik-
ling av ny teknologi. Dette er i tråd med tidligere
klimaforlik hvor det har vært enighet om at det
skal være mulig å benytte andre virkemidler i til-
legg til kvoter og avgifter.

Virkemidler påvirker handlingene til bedrifter
og husholdninger, og kan ha konsekvenser utover
virkningen på utslipp. Slike tilleggseffekter kan
være positive eller negative. Eksempler på posi-
tive tilleggseffekter av tiltak mot utslipp av CO2
kan være mindre lokal luftforurensing eller ned-
gang i utslipp av kortlevde klimaforurensere (se
kapittel 5.11 for nærmere forklaring). Et eksempel
på negativ tilleggseffekt er at fri bruk av kollektiv-
felt kan øke reisetiden for andre trafikanter.

I utformingen av politikken legger regjeringen
også vekt på andre positive effekter enn reduserte
klimagassutslipp. Ved å innrette virkemidler mot
utslippskilder som også reduserer utslippene av
kortlevde klimaforurensere, for eksempel i jord-
bruks- og petroleumssektoren (metan) eller i
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transportsektoren (svart karbon), kan en bidra til
å dempe den globale oppvarmingshastigheten.
Flere av virkemidlene vil også bidra til reduksjo-
ner i lokale utslipp til luft som medfører positive
helsegevinster. Dette gjelder for eksempel virke-
midler for å redusere utslippene i transportsekto-
ren som også kan gi mindre lokal luftforurens-
ning. Trafikkbegrensende tiltak vil også bidra til
færre ulykker, mindre kø og veislitasje. Tiltak
som gir vinn-vinn-effekt for klima og naturmang-
fold er for eksempel restaurering av myr. Virke-
midler for å begrense klimagassutslipp i jordbru-
ket kan også være bra for å begrense avrenning,
bedre vannkvaliteten i nærliggende vassdrag og
redusere ammoniakkutslipp til luft. Slike positive
effekter bør tillegges vekt ved utformingen av
politikken. Samtidig bør virkemidlene innrettes
slik at potensielle negative effekter av tiltak for å
redusere klimagassutslipp, for eksempel på kul-
turlandskap, naturmangfold, vannkvalitet og helse
begrenses.

Regjeringen har et langsiktig mål om at Norge
skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Dette per-
spektivet blir særlig viktig for beslutninger som
har store konsekvenser for utslipp og en svært
langsiktig horisont. Samtidig øker usikkerheten
med tidsperspektivet, og det kan i praksis være
krevende å avgjøre hvilke spesifikke tiltak som vil
gi kostnadseffektive utslippsreduksjoner i et lang-
siktig perspektiv. Vurderingen av hvilke type tiltak
og virkemidler som skal gjennomføres nasjonalt
mot 2030 må også gjøres i lys av målet om at
Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. De til-
takene som gjennomføres for å nå vår nasjonale
utslippsforpliktelse i 2030 må også bidra til kost-
nadseffektive utslippsreduksjoner på lengre sikt.
Deltakelsen i EUs kvotesystem, felles oppfølging
av 2030-målene med EU og prinsippene for valg av
virkemidler gir også signaler til næringsliv og per-
soner om den langsiktige innrettingen av politik-
ken.

For å redusere kostnadene knyttet til utslipps-
reduksjoner er det viktig med en helhetlig politikk
hvor virkemidlene samvirker på en god måte. Vir-
kemidler må tilpasses utslippsbudsjettet etter
hvert som tiden går. Denne tilnærmingen vil også
legge til rette for den omstillingen som kreves
frem til 2050.

5.2.2 Pris på utslipp er grunnlaget for en 
effektiv klimapolitikk

Sektorovergripende økonomiske virkemidler i
form av avgifter og omsettbare kvoter er hovedvir-
kemidlene i norsk klimapolitikk. Disse virkemid-

lene setter en pris på utslipp av klimagasser og
bidrar dermed til å endre produksjons- og for-
bruksmønstre over tid. Slike økonomiske virke-
midler gir insentiver til at utslippsreduksjoner
gjennomføres til lavest mulig kostnad for samfun-
net. De kan i tillegg bidra til at ny teknologi utvi-
kles og tas i bruk. Dagens og forventet fremtidig
pris på utslipp har betydning for aktørers tilpas-
ning og beslutninger. 

Skadevirkningene ved utslipp av klimagasser
er uavhengig av hvor utslippene skjer. Det tilsier
at alle utslipp bør stå overfor samme pris. Store
forskjeller mellom land og sektorer kan føre til
uheldig ressursbruk og konkurransevridninger.
Felles oppfyllelse med EU gir adgang til samar-
beid med EU, men setter restriksjoner på samar-
beid med land utenfor EU om oppfyllelse av
utslippsforpliktelsen. EUs åpning for samarbeid
ved bruk av de interne fleksible mekansimene
kan medvirke til likere karbonpriser internt i
området.

Gjennom ulike samarbeidsfora arbeider Norge
for prising av utslipp og utvikling av markedsba-
serte løsninger. Gjennom Partnership for Market
Readiness, International Carbon Action Partners-
hip og Transformative Carbon Asset Facility, jf.
omtale i kapittel 2.4, arbeides det med å utvikle
nye samarbeidsformer der prising og utvikling av
markedsbaserte løsninger står sentralt. Dersom
mange land gjennomfører tiltak der forurenser
må betale for sine utslipp av klimagasser vil ver-
den få større utslippsreduksjoner igjen for en gitt
innsats. Samtidig reduseres faren for karbonlek-
kasje. Det styrker integriteten til den globale
klimapolitikken.

I dag er over 80 prosent av de norske klimag-
assutslippene omfattet av CO2-avgift, EUs kvote-
system eller begge deler. CO2-avgiften ble innført
i 1991. Avgiftens formål er å bidra til kostnadsef-
fektive reduksjoner i utslippene av CO2. I ikke-
kvotepliktige sektorer er anslagsvis mellom 60 og
70 prosent av klimagassutslippene ilagt avgift.
CO2-avgiften på mineralske produkter omfatter
bensin, mineralolje, naturgass og LPG. Det meste
av CO2-utslippene i ikke-kvotepliktig sektor opp-
står fra forbrenning av disse produktene. Det er
også en avgift på klimagassene hydrofluorkarbo-
ner (HFK) og perfluorkarboner (PFK). Det en
egen sats i CO2-avgiften for deler av utslippene av
naturgass til luft (i hovedsak metan) i petrole-
umsvirksomheten slik at utslippet prises likt med
forbrenning, målt per CO2-ekvivalent.

Regjeringens hovedvirkemiddel for å redusere
ikke-kvotepliktige utslipp er CO2-avgiften og
andre avgifter på utslipp av klimagasser. En del
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Boks 5.3 NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet - Rapport fra grønn skattekommisjon

Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av regjerin-
gen 15. august 2014. Utvalget skulle blant annet
vurdere hvordan en ved økt bruk av klima- og mil-
jøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre
skatter og avgifter, kunne oppnå lavere utslipp av
klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk
utvikling. Utvalget leverte sin innstilling 9. desem-
ber 2015, jf. NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet -
Rapport fra grønn skattekommisjon. 

Grønn skattekommisjon viser til at for å løse
miljøutfordringene på en effektiv måte er det nød-
vendig at forurenseren tar hensyn til den skaden
som påføres samfunnet. En avgift på miljøskade-
lige innsatsfaktorer, produkter eller aktiviteter
innebærer at forurenser betaler for skaden. Dette
vil gi insentiver til å redusere utslipp, samtidig som
det blir mer lønnsomt å utvikle og ta i bruk ny og
mer miljøvennlig teknologi. Utvalget viser til at
avgifter er det mest kostnadseffektive virkemidde-
let for å redusere miljøbelastning dersom nivået
settes slik at avgiften enten dekker den marginale
miljøskaden eller bidrar til at Norge innfrir sine
internasjonale forpliktelser.

For klimagassutslipp tilsier prinsippet om kost-
nadseffektivitet at alle utslipp fra ikke-kvotepliktig
sektor bør ha lik CO2-avgift per tonn CO2-ekviva-
lenter. Utvalget foreslo derfor å oppheve fritak og
reduserte satser og å sette nivået for CO2-avgiften
til 420 kroner i 2016. For perioden etter 2020 anbe-
falte utvalget at den generelle CO2-avgiften i ikke-
kvotepliktig sektor settes på nivå med det som er
nødvendig for å nå det nasjonale utslippsmålet for
ikke-kvotepliktig sektor på en kostnadseffektiv
måte. Det innebærer at CO2-avgiften settes lik pri-
sen på EU-interne fleksible mekanismer, eventuelt
på nivå med det som er nødvendig for å nå et
innenlandsk utslippsmål for ikke-kvotepliktig sek-
tor. Utvalget sier i sin oppsummering at «hvorvidt
det blir prisen på EU-fleksible mekanismer eller
kostnaden ved utslippsreduksjoner i Norge som
blir bindende er usikkert, og vil avhenge av om det
er tilstrekkelig marked for EU-interne mekanis-
mer».

Siden kvotepliktige utslipp allerede er priset,
mener utvalget at slike utslipp prinsipielt sett ikke
bør ilegges CO2-avgift i tillegg. Utvalget foreslår
likevel å beholde CO2-avgiften for de som har kvo-
teplikt og sette avgiftsnivået ned i takt med at kvo-
teprisen stiger. Utvalget foreslår også tiltak for å
redusere klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sek-
tor som i dag ikke prises, herunder innføring av
nye klimaavgifter.

Dagens priser og forventet fremtidig pris på
utslipp har betydning for bedriftenes beslutninger.
Fordi forventninger til fremtidig politikk påvirker
investerings-beslutningene, mener utvalget at sig-
naler om fremtidige virkemidler kan påvirke inves-
teringer positivt før virkemidlene settes i verk.
Utvalget sier det derfor kan ligge gevinster i å sig-

nalisere hvilke mål og prinsipper miljøpolitikken
vil utformes etter, også i fremtiden. Dette kan
redusere tilpasningskostnadene for konsumenter
og næringsliv og bidra til at de foretar riktige
investeringer i dag.  Utvalget peker også på at de
senere årene har noen land innført regler for
klimapolitikken. Det vil imidlertid alltid være tvil
om hvor bindende slike politisk bestemte regler
er. Over tid kan ny kunnskap om eksempelvis
kostnader ved miljøutslipp medføre at politikken
bør endres. 

For andre klimarelaterte avgifter pekte utval-
get på at CO2-komponenten i engangsavgiften
bidrar til at den samlede karbonprisen er langt
høyere for veitransport enn i andre sektorer. Det
gir grunn til å stille spørsmål ved om klimapolitik-
ken er utformet på en kostnadseffektiv måte.
Utvalget betrakter kvotesystemet og CO2-avgiften
som de primære virkemidlene for å oppnå en kost-
nadseffektiv klimapolitikk på tvers av sektorer.
Utvalget mente at CO2-komponenten burde være
lavere enn i dag, men at det er argumenter knyttet
til nåtidsskjevhet og nettverkseksternaliteter som
taler for at CO2-differensieringen fortsatt bør være
betydelig. Utvalget viste til at CO2-komponenten i
engangsavgiften har bidratt til en betydelig reduk-
sjon i gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye person-
biler.

Utvalget pekte videre på at direkte regulering
normalt ikke vil gi kostnadseffektive utslippsre-
duksjoner på tvers av virksomheter eller sektorer.
Det skyldes at myndighetene ikke kjenner den
enkelte aktørs kostnader ved å oppnå gitte
utslippsreduksjoner eller kostnader ved alterna-
tive utslippsreduserende tiltak. Direkte regulerin-
ger er heller ikke i samsvar med prinsippet om at
forurenser betaler, siden  forurenser ikke belastes
skadekostnadene ved et eventuelt restutslipp.

Utvalget pekte på at økonomiske virkemidler
(som avgifter og kvoter) er viktige for å gi insenti-
ver til utvikling av miljøteknologi i alle faser, fra
forskningsfasen til spredningsfasen. Slike virke-
midler gir en kontinuerlig etterspørsel etter nye
teknologier med lavere utslipp, renere produksjon
fra eksisterende teknologier og rensing av utslipp.
Direkte reguleringer som utslipps- eller teknolo-
gikrav gir også insentiver til utvikling av miljøtek-
nologier, og kan være effektivt der det ikke er
mulig å bruke avgifter. Andre ikke-økonomiske
virkemidler som informasjonskampanjer kan også
bidra til at prissignalene kommer frem og at nye
teknologier spres i markedene. Støtte til utvikling
av miljøteknologier spesielt er nødvendig for å kor-
rigere for positive kunnskapseksternaliteter, sær-
lig i forskningsfasen. Positive læringseffekter og
nettverkseksternaliteter kan være argumenter for
å gi midlertidig støtte til miljøteknologier i spred-
ningsfasen.

5611



2016–2017 Meld. St. 41 43
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

ikke-kvotepliktige utslipp er ikke avgiftsbelagt.
Dette gjelder særlig prosessutslipp og utslipp av
andre klimagasser enn CO2. Det er ikke avgift på
utslipp av øvrige klimagasser i ikke-kvotepliktig
sektor, dvs. metan (med unntak av deler av meta-
nutslippene i petroleumsvirksomheten), lystgass
og SF6. Jordbruket og avfallsfyllinger står til
sammen for om lag 70 prosent av utslippene av
metan og jordbruket står for om lag 70 prosent av
utslippene av lystgass. I tillegg er det utslipp av
CO2 fra blant annet forbrenning av avfall og fra
omdisponering av areal. Størstedelen av disse
utslippene er verken ilagt avgift eller kvoteplikt.
Utslipp fra omdisponering av areal bokføres i
LULUCF-sektoren, jf. omtale i kapittel 4.4.

Som følge av avtalen mellom regjeringsparti-
ene og Kristelig Folkeparti og Venstre om stats-
budsjettet for 2017 ble CO2-avgiften med virkning
fra 1. januar 2017 økt til 450 kroner per tonn CO2
for de fleste anvendelser der det er avgift. Avgiften
på HFK og PFK ble også økt til dette nivået. Nær-
mere 60 prosent av klimagassutslippene i ikke-
kvotepliktige sektorer står nå overfor denne gene-
relle satsen. Dette bidrar til å følge opp anbefalin-
gen fra Grønn skattekommisjon om en lik CO2-
avgift i ikke-kvotepliktig sektor. Enkelte næringer
eller anvendelser er imidlertid fritatt for CO2-
avgift eller ilagt redusert sats. I ikke-kvotepliktige
sektorer gjelder dette blant annet bruk av gass i
veksthusnæringen, gods- og passasjertransport i
innenriks sjøfart, fiske og fangst i nære farvann og
offshorefartøy. Det er redusert sats for mineral-
olje til fiske og fangst i nære farvann. Innenriks
luftfart og bruk av gass i industri og bergverk ileg-
ges redusert sats. Deler av disse utslippene er
ikke kvotepliktige. Som nevnt er det også utslipp i
blant annet jordbruk-, industri- og petroleumssek-
toren som ikke er avgiftsbelagt.

Stortinget har i anmodningsvedtak bedt regje-
ringen om å innføre lik CO2-avgift i ikke-kvoteplik-
tig sektor i 2018, med foreløpig unntak for land-
bruket og fiskerinæringen. For disse næringene
skal det settes ned partssammensatte utvalg som
skal vurdere muligheten for å innføre gradvis økt
CO2-avgift og foreslå andre klimatiltak. Dette
arbeidet må ses i sammenheng med at Stortinget
ved behandling av Meld. St. 11 (2016–2017) End-
ring og utvikling har ment at de biologiske proses-
sene i jordbruket ikke skal avgiftsbelegges slik
Grønn skattekommisjon har foreslått. Regjeringen
vil følge opp anmodningsvedtaket om innføring av
lik CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor ved å
vurdere avgift for alle ikke-kvotepliktige utslipp på
generelt nivå, alternativt andre virkemidler der-
som avgift ikke er tilstrekkelig eller egnet.

Regjeringen vil regelmessig vurdere avgiftsni-
vået i ikke-kvotepliktig sektor for å bidra til kost-
nadseffektiv oppnåelse av 2030-målet. Endringer i
avgiftene vurderes i de årlige budsjettene. Der-
som avgift ikke vurderes å være et tilstrekkelig
eller hensiktsmessig virkemiddel, vil andre virke-
midler som gir tilsvarende sterke insentiver vur-
deres.

Det er også andre avgifter som påvirker klima-
gassutslippene fra ikke-kvotepliktige sektorer. For
eksempel bidrar CO2-komponenten i engangsav-
giften til at den samlede karbonprisen for veitrans-
port er langt høyere enn i andre sektorer, se boks
5.3. Avgifts- og bruksfordelene for nullutslippsbi-
ler, kombinert med mange nye bilmodeller med
lengre rekkevidde de siste årene, har vært en vik-
tig grunn til veksten i salget av elbiler.

Bensin, mineralolje (diesel) og LPG ilegges
veibruksavgift på drivstoff i tillegg til CO2-avgift,
men for mineralolje og LPG er avgiftsplikten
avgrenset til motorvogn for veibruk. Veibruksav-
giften er begrunnet med å prise andre eksterne
kostnader enn klimagassutslipp, slik som kø, ulyk-
ker, støy, veislitasje og lokal luftforurensning.
Mineralolje som ikke omfattes av veibruksavgift
på drivstoff, ilegges grunnavgift på mineralolje
mv. i tillegg til CO2-avgift. Det er imidlertid en
rekke fritak, slik at grunnavgiften i hovedsak
omfatter mineralolje for fyring og drivstoff til trak-
torer, anleggsmaskiner og andre motorredskaper.
Grunnavgiften skal blant annet hindre at oppvar-
ming med elektrisitet eller fjernvarme blir erstat-
tet med fyringsolje pga. elavgiften. Selv om vei-
bruksavgiften og grunnavgiften ikke har en
direkte klimabegrunnelse, er disse avgiftene med
på å påvirke forbruket av fossilt drivstoff og bren-
sel og dermed også utslippene av klimagasser.

5.2.3 Regulering som supplement til 
økonomiske virkemidler

Utslipp av klimagasser reguleres i dag av en rekke
både sektorovergripende og sektorspesifikke
lover. De ulike lovverkene som regulerer utslipp
av klimagasser er av ulik karakter og har ulike
funksjoner, og virker ofte i samspill og supplerer
øvrige virkemidler. De viktigste sektorovergri-
pende lovene er forurensningsloven, klimakvote-
loven og plan- og bygningsloven. Vegloven,
vegtrafikkloven, skipssikkerhetsloven, petrole-
umsloven og jordlova er eksempler på sektorlover
hvor hensynet til å redusere utslipp av klimagas-
ser er relevant.

Skadevirkningene ved utslipp av klimagasser
er uavhengig av hvor utslippene skjer. Prising av
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klimagassutslipp vil derfor som regel være mer
kostnadseffektivt enn direkte regulering.

Som nevnt i kapittel 5.2.1 er hovedregelen at
det på områder som er underlagt generelle virke-
midler i form av avgift eller kvoter, skal unngås

ytterligere regulering. Dersom avgift ikke vurde-
res å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig
virkemiddel skal andre virkemidler vurderes, som
gir tilsvarende sterke insentiver, herunder direkte
regulering gjennom forurensningsloven.

Boks 5.4 Forurensingsloven

Forurensningsloven er den sentrale loven for
begrensning av forurensning. Lovens hovedre-
gel er at det er forbudt å forurense. Vanlig foru-
rensning fra fiske, jordbruk, skogbruk, boliger,
fritidshus, kontorer, forretnings- eller forsam-
lingslokaler, skoler, hoteller og lagerbygg o.l. og
midlertidig anleggsvirksomhet er likevel som
utgangspunkt unntatt fra det generelle forbudet.
Slik forurensning er tillatt med mindre noe
annet følger av forskrift.

I tillatelser og forskrifter kan det settes vilkår
for å redusere forurensning, typisk at utslipp
skal begrenses og holdes innenfor fastsatte
grenser, og krav om bruk av beste tilgjengelige
teknologi. Når en virksomhet søker om tillatelse
etter forurensningsloven, skal den gi de opplys-
ninger som er nødvendig for å vurdere om tilla-
telse bør gis og hvilke vilkår som skal settes.
Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i
det enkelte tilfelle fastsette hvilke opplysninger
eller undersøkelser søkeren må sørge for.

Utslipp av klimagasser omfattes av det almin-
nelige forurensningsforbudet, og er dermed

ulovlig med mindre utslippene er tillat etter unn-
takene i loven, etter forskrift eller etter tillatelse.
For utslipp av klimagasser som er underlagt
kvoteplikt etter klimakvoteloven, følger det
imidlertid av forurensningsloven at det ikke skal
settes utslippsgrenser. Det kan likevel også for
kvotepliktig virksomhet stilles krav om energief-
fektivisering og om bruk av teknologi. 

Forurensningsloven har i liten grad vært
brukt til å regulere klimagasser. Klimagassut-
slipp har i hovedsak blitt regulert ved andre vir-
kemidler, som kvoter og CO2-avgift. Forurens-
ningsloven er imidlertid tatt i bruk på enkelte
klimagasser i industrien og metan fra avfallsbe-
handling. I tillegg er det i medhold av loven fast-
satt en forskrift om gjødselvarer mv. av organisk
opphav (gjødselvareforskriften), som regulerer
blant annet bruk og lagring av husdyrgjødsel.
Regulering etter loven har på disse områdene
bidratt til å redusere utslippene betydelig. 

Med hjemmel i forurensningsloven kan søke-
ren pålegges å undersøke hvordan virksomheten
kan innrettes for å minimere klimagassutslipp.

Boks 5.5 Plan- og bygningsloven

Det følger av plan- og bygningslovens formål at
loven skal fremme bærekraftig utvikling, og at
langsiktige løsninger skal vektlegges. Arealplan-
legging er sektorovergripende, og arealbruk og
utbyggingsmønstre bestemmer i stor grad
transportbehov og transportmiddelvalg. Plan-
legging etter loven vil på denne måten kunne
påvirke utslipp av klimagasser i lang tid frem-
over, blant annet fra viktige kilder som transport
og stasjonær energibruk, samt arealbruk-
sendringer (LULUCF).

Det er etter plan- og bygningsloven i
utgangspunktet opp til beslutningstakerne å
avveie ulike relevante hensyn i forhold til hver-
andre. Avgjørende for effekten av plan- og byg-

ningsloven på utslippsreduksjoner vil derfor i
stor grad være hvorvidt klimahensynet tillegges
tilstrekkelig vekt i forhold til andre gjerne mot-
stridende hensyn. For å sikre at klimahensynet
tillegges vesentlig vekt i planleggingen, har
regjeringen utarbeidet statlige planretningslin-
jer med konkrete føringer for kommunenes
bolig, areal- og transportplanlegging. Tilsva-
rende er det gjennom statlige planretningslinjer
for klima- og energiplanlegging stilt konkrete
krav til kommunene om å drive klima- og energi-
planlegging for å redusere klimagassutslipp,
sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i kommunene.
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Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å
prise en miljøskade gjennom avgifter eller kvoter.
Eksempelvis vil utslipp av klimagasser i forbin-
delse med uttak av torv eller diffuse utslipp fra
industrien i en del tilfeller være vanskelig å måle. I
slike tilfeller kan direkte reguleringer være et mer
hensiktsmessig virkemiddel enn prising. Gene-
relle virkemidler som avgift gir heller ikke alltid
tilstrekkelige insentiver til å utvikle og ta i bruk ny
teknologi. Blant annet kan manglende kompe-
tanse og bevissthet i virksomheter være en barri-
ere. Forurensningsloven kan bidra til en bransje-
tilpasset virkemiddelbruk, som i samspill med vir-
kemiddelapparatet for forskning og innovasjon og
eventuelle andre generelle virkemidler kan bidra
til teknologiutvikling og reduserte utslipp. 

5.2.4 Behov for andre virkemidler

5.2.4.1 Støtteordninger

Det er etablert en rekke offentlige støtteordnin-
ger som fremmer null- og lavutslippsløsninger.
Eksempler på slike ordninger i statlig regi er
Enova, Klimasats (støtteordning gjennom Miljødi-
rektoratet for kommunale og fylkeskommunale
klimatiltak) og flere ordninger under Innovasjon
Norge. I tillegg har en rekke kommuner støtteord-
ninger for ulike typer tiltak.

Støtteordninger kan deles i to hovedkategorier
– støtte som bidrar til å fremme forskning, innova-
sjon og teknologiutvikling av lavutslippsløsnin-
ger, og støtte som bidrar til at lavutslippsløsninger
tas i bruk. Støtte til forskning, innovasjon og tek-
nologisk utvikling kan begrunnes med positive
virkninger for flere enn de bedriftene som utvikler
teknologien. Dette kalles positive kunnskapseks-
ternaliteter. Støtte til forskning og utvikling kan
supplere andre virkemidler som er viktige for å gi
insentiver til utvikling av miljøteknologi.

Støtte som bidrar til at lavutslippsløsninger tas i bruk

Økonomisk støtte i form av subsidier kan brukes
til å påvirke aktørene i en bestemt retning ved å
gjøre varer og tjenester som gir mindre klimag-
assutslipp rimeligere. Dette kan bidra til å vri pro-
duksjon og forbruk mot produkter og aktiviteter
med lavere utslipp og kan dermed bidra til å redu-
sere utslipp. Støtte kan også knyttes til en investe-
ring slik at barrierer for å ta en vare eller tjeneste i
bruk reduseres. 

Grønn skattekommisjon fremhever at subsi-
dier til miljøvennlig aktivitet, som et alternativ til å
pålegge avgift, kan føre til at det produseres eller

konsumeres for mye av varen. Mens prising av
den forurensende varen eller tjenesten bidrar til
redusert forbruk av denne og økt forbruk av alle
alternativer, kan man med subsidier til ett alterna-
tiv risikere overgang fra andre klimavennlige
alternativer til det subsidierte.  Subsidier må uan-
sett finansieres - for eksempel i form av  skattleg-
ging - som vil ha en samfunnsøkonomisk kostnad.

Regjeringen benytter seg av kombinasjoner av
støtteordninger og andre typer virkemidler, for
eksempel frivillige bransjeavtaler. NOx-fondet er
et eksempel på en slik type avtale der utslippsfor-
pliktelser kombineres med en støtteordning for å
redusere utslipp og bidra til utvikling av teknologi.
Støtte til ordninger som gir reduserte klimagass-
utslipp bør primært rettes inn mot teknologier
som bidrar til omstillingen til lavutslippssamfun-
net.

Støtte til forskning og utvikling av ny teknologi

Å utvikle og ta i bruk klima- og miljøvennlige ener-
giteknologier er viktig for å møte klimautfordrin-
gen, og kan gi norsk næringsliv nye markedsmu-
ligheter. Kunnskap er fellesgoder som samfunnet
kan nyte godt av, men det er typisk kun én aktør
som bærer investeringskostnadene for forskning
og utvikling. Derfor kan det utvikles for lite kunn-
skap i forhold til hva som er samfunnsøkonomisk
optimalt. Forskning og utvikling har positive
eksterne virkninger, og det kan derfor være
grunn for samfunnet til å stimulere til mer slik
aktivitet, for eksempel gjennom støtteordninger.
Innsatsen på dette området krever tverrfaglighet,
med bidrag fra blant annet samfunnsvitenskap og
humaniora. 

I både et 2030-perspektiv og et 2050-perspektiv
vil forskning og utvikling av  nye null- og lavut-
slippsteknologier bli viktig. Regjeringen vil fort-
sette å støtte utvikling av teknologi. Uten støtte vil
det underinvesteres i kunnskap og teknologiutvik-
ling. Teknologi som bidrar til å redusere utslipp
har en særlig ulempe dersom utslippene er priset
lavere enn skaden ved dem tilsier. En pris på
utslipp skaper også markeder for ny teknologi, og
en pris som er for lav bremser fremveksten av
slike markeder. Slik teknologi trenger derfor sær-
lig støtte.

Grønn skattekommisjon fremhever at støtte til
utvikling av miljøteknologier er spesielt nødven-
dig særlig i forskningsfasen. Læringseffekter og
nettverkseksternaliteter (at det kreves et nettverk
av brukere for at teknologien blir lønnsom) kan
innebære at en teknologi er langt dyrere i en tidlig
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fase enn når den er kommersielt utviklet og
spredt i markedet. Støtte til nullutslippsteknologi i
veitransporten er et eksempel. Norge sto for seks
prosent av det globale salget av elbiler og ladbare
hybridbiler i 2015 mens under en promille av jor-
dens befolkning bor i Norge. Ved at Norge har til-
rettelagt avgiftssystemet for introduksjon av elbi-
ler, har Norge blitt et viktig marked for elbilprodu-
sentene og dermed bidratt til å gjøre det mer
interessant for bilprodusentene å utvikle elbilmo-
deller.

Norske forskningsmiljøer og utdanninger er i
fronten internasjonalt innenfor flere områder av
klima- og miljøforskningen og på viktige områder
innenfor miljøvennlig energi. Norge har også et
velutviklet næringsliv på mange av de områdene
hvor økt innsats i forskning og høyere utdanning
har et stort potensial for verdiskaping. Utdanning
på områder som natur- og samfunnsvitenskap,
teknologi og humaniora spiller også en viktig
rolle. En langsiktig satsing på kunnskap og kom-

Boks 5.6 Enova

Enovas formål er å bidra til reduserte klimagass-
utslipp og styrket forsyningssikkerhet for
energi, samt teknologiutvikling som på lengre
sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Det har blitt inngått ny styringsavtale med
Enova for perioden 2017–2020. Fra 2017 har
Enovas aktivitet blitt dreiet mer mot klima og
innovasjon. Dette innebærer en styrket satsing
på å redusere utslipp fra transport og andre
ikke-kvotepliktige utslipp og en styrket satsing
på innovative løsninger tilpasset lavutslippssam-
funnet. I den nye styringsavtalen er det lagt mer
vekt på at Enova skal rette innsatsen mot å
bygge ned barrierer og å drive frem varige mar-
kedsendringer. I lavutslippssamfunnet må det
være slik at de miljøvennlige og klimavennlige
løsningene blir foretrukket uten støtte.

Enova bidrar på den ene siden til å løfte tek-
nologiinitiativer fra pilotfasen og over i markeds-
introduksjon, og på den andre siden med varig
markedsendring. Markedsintroduksjonen er en
kritisk fase for prosjektene, hvor de skal kunne

demonstrere for markedet at teknologien funge-
rer under normale forhold. Det er også en kapi-
talintensiv fase.
Enova har et bredt støttetilbud rettet mot tekno-
logiutvikling og ikke-kvotepliktige utslipp og har
over de siste årene blant annet støttet grunnleg-
gende hurtigladeinfrastruktur for elbil i landets
transportkorridorer, økt maritim bruk av batte-
rier og ladeanlegg for null- og lavutslippsferger.
Enova har også støttet en rekke nyskapende tek-
nologiprosjekter innen industrien, blant annet
innen aluminiumsproduksjon, kobberproduk-
sjon og ny smelteverksteknologi som gjør det
mulig med bruk av hydrogen i stedet for kull.

Enovas virksomhet skal påvirke de marke-
dene Enova opererer i. Enova setter mål for
hvilke endringer i markedet de skal bidra til og
hvilket tilbud som skal stimulere endringen. 

Endring av markeder tar normalt lang tid, og
det er knyttet usikkerhet til hvor lenge en må
arbeide med å motvirke spesifikke barrierer for
å oppnå en varig endring.

Figur 5.3

Kilde: Enovas årsrapport for 2016
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Boks 5.7 Ordninger som støtter forskning på, utvikling av og innovasjon innen 
null- og lavutslippsteknologier

– PILOT-E er en ordning koordinert mellom
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og
Enova. Ordningen skal bidra til å utvikle og ta
i bruk produkter og tjenester innen miljøvenn-
lig energiteknologi. Dette skal skje gjennom
høyere forutsigbarhet for støtte, tettere opp-
følging og sterkere koordinering mellom vir-
kemiddelaktørene. Gjennom PILOT-E følges
aktørene opp gjennom hele teknologiutvi-
klingsløpet – fra idé til marked. Utlysningen i
mai 2017 er rettet  mot nyttetransport på land
og fremtidens digitaliserte energisystem.

– Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Sentre
for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er
eksempler på generelle, næringsnøytrale støt-
teordninger i regi av Norges forskningsråd.
BIA er et av Forskningsrådets største program-
mer, og finansierer FoU-prosjekter som tar
utgangspunkt i bedriftenes egne strategier.
BIA skal innenfor programmets ansvarsom-
råde bidra til størst mulig verdiskaping i norsk
næringsliv gjennom forskningsbasert innova-
sjon i bedrifter og deres samarbeidende FoU-
miljøer. I 2017 bevilges nesten 647 millioner
kroner til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

– MAROFF-programmet og Skattefunnordnin-
gen bidrar til å realisere regjeringens satsing
for fremme av miljøvennlig verdiskaping i
maritim næring. Miljø er ett av de hovedprio-
riterte områdene i MAROFF-programmet. I
2015 ble det satt av totalt 83,7 millioner kroner
til miljøprosjekter gjennom disse ordningene.

– ENERGIX-programmet i Forskningsrådet skal
bidra til ny kunnskap som fremmer en lang-
siktig og bærekraftig omstilling av energisys-
temet, med mer fornybar energi, mer energi-
effektive løsninger, miljøvennlig energi i
transport, økt integrasjon mot Europa og økt
behov for fleksibilitet. ENERGIX tildelte over
500 millioner kroner til nye prosjekter i 2014.

– Forskningssentrene for miljøvennlig energi
(FME) er et langsiktig forskningssamarbeid
innenfor fornybar energi, energieffektivise-
ring og CO2-håndtering mellom ledende
forskningsinstitusjoner, næringsliv og forvalt-
ning. De ulike FMEene støttes med 10–20
millioner kroner per år i inntil åtte år.

– CLIMIT er et støtteprogram som skal fremme
hele kjeden for utvikling av CO2-håndterings-
teknologier, fra relevant grunnforskning til
demonstrasjon av ny teknologi.

– KLIMAFORSK er Forskningsrådets program
for klimaforskning. Programmet skal gi økt

kunnskap om naturlige og menneskeskapte
klimaendringer, effekter av klimaendringer
på natur og samfunn, omstilling til lavutslipps-
samfunnet og tilpasning til klimaendringer.

– Norges forskningsråd har i regi av BIONÆR
programmet i mai 2017 lyst ut 45 millioner kro-
ner til innovasjonsprosjekter for å redusere
klimagassutslipp fra jordbruket, se boks 5.18
for mer informasjon

– Internasjonalt samarbeid innen energifors-
kning omfatter blant annet deltakelse i EUs
forskningsprogram Horisont 2020, samarbeid
gjennom det Internasjonale Energibyrået
(IEA) og bilaterale forskningssamarbeid på
utvalgte områder.

– Enova skal bidra til reduserte klimagassutslipp
og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt
teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar
til reduserte klimagassutslipp. Enova skal eta-
blere virkemidler med sikte på å oppnå varige
markedsendringer og skal ved utformingen av
virkemidler rettet mot ny energi- og klimatekno-
logi legge vekt på mulighetene for global spred-
ning, og påfølgende utslippsreduksjoner.

– Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge gir
risikoavlastning i form av investeringstilskudd
til pilot- og demonstrasjonsprosjekter innen mil-
jøteknologi. Ordningen skal fremme norsk
industris konkurranseevne på lengre sikt, og
bidra til å realisere Norges miljømål. I 2017
bevilges i overkant av 530 millioner kroner i
statsbudsjettet ftil ordningen, en økning fra tidli-
gere år.

– Innovasjon Norges støtteordning for grønn skips-
fart. I 2016 ble det bevilget 65 millioner kroner
for bygging av miljøvennlige skip og ferger.
Ordningen skal bidra til utvikling og innføring
av lav- og nullutslippsteknologi i innenriks
skipsfart. Ordningen retter seg mot kommu-
ner, fylkeskommuner private aktører, som
rederier, verft og utstyrsleverandører.

– Innovasjon Norge gir støtte til bioenergi i
landbruket gjennom Verdiskapingsprogram-
met for fornybar energi i landbruket (tidligere
kalt Bioenergiprogrammet). 

– Innovasjon Norge har også siden 2015 gitt støtte
til pilotanlegg for biogass. Formålet med ordnin-
gen er blant annet å få prøvd ut biogassproduk-
sjon basert på nye ressurser, som for eksempel
husdyrgjødsel og restråstoffer fra oppdrettsnæ-
ringen som i liten grad har vært benyttet til bio-
gass. I tillegg gis det støtte over jordbruksavtalen
til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.
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petanse kan bidra i overgangen til lavutslippssam-
funnet.

For et lite land som Norge vil utviklingen av
teknologi internasjonalt være viktig for mulighe-
ten til å kunne redusere nasjonale klimagassut-
slipp i særlig omfang. Norge medvirker til slik tek-
nologiutvikling. Teknologiadopsjon og internasjo-
nalt samarbeid er derfor sentralt. I 2017 har regje-
ringen satt av 71,5 millioner kroner for å styrke
Forskningsrådets arbeid med lavutslippsfors-
kning. Forskingsinnsatsen skal støtte oppunder
arbeidet med å oppfylle norske klimamål frem
mot 2030 og skal ha særlig fokus transport og
jordbruk. I 2017 skal tungtransport være et særlig
prioritert tema, og en del av satsningen innrettes
etter modell av Pilot-E ordningen (se boks 5.7).

5.2.4.2 Offentlige anskaffelser

Regjeringen vil sørge for at offentlig sektor som
kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og
klimavennlige teknologier og løsninger. Formålet
med regelverket for offentlige anskaffelser er å
fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og
reell konkurranse. Regelverket skal også bidra til
at det offentlige opptrer med integritet slik at all-
mennheten har tillit til at offentlige anskaffelser
skjer på en samfunnstjenlig måte. Offentlige
anskaffelser kan også være et virkemiddel for å
bidra til utslippsreduksjoner, da oppdragsgivere
kan bidra til å ta i bruk mer klima- og miljøvenn-
lige løsninger. Det er et potensiale innen trans-
port, bygg og anlegg, og avfall. I transportsekto-
ren er et eksempel fergeanbud hvor flere opp-
dragsgivere stiller krav om null- og lavutslippstek-
nologier.

Et nytt, enklere og mer fleksibelt regelverk for
offentlige anskaffelser, med ny lov og forskrifter,
trådte i kraft 1. januar 2017. Det nye regelverket
gjennomfører blant annet revidert EU-regelverk
som blant annet tilrettelegger for at medlemslan-
dene kan benytte anskaffelser som strategisk vir-
kemiddel i implementeringen av Europa 2020-stra-
tegien. Strategien er EUs tiårsstrategi for smart,
bærekraftig og inkluderende vekst, herunder
også oppfyllelse av EUs klimamål. I tråd med kra-
vet i det nye anskaffelsesregelverket om å ta miljø-
og klimahensyn forventer regjeringen at det
offentliges forbruk og investeringer støtter opp
om miljø- og klimapolitiske målsettinger. Det
fremgår av loven at offentlige virksomheter skal
innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar
til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme
klimavennlige løsninger der det er relevant. Dette
innebærer at oppdragsgivere må vurdere hvilke

Boks 5.8 Bioøkonomistrategi

Regjeringens bioøkonomistrategi ble lagt frem
29. november 2016. Strategien legger grunnla-
get for en nasjonal satsing på bioøkonomi som
skal fremme økt verdiskaping og sysselset-
ting, reduserte klimagassutslipp og mer effek-
tiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare
biologiske ressursene. Bevilgningen til bio-
økonomitiltak i Norges forskningsråd og Inno-
vasjon Norge er styrket med 100 millioner kro-
ner for 2017. Norges forskningsråd, Innova-
sjon Norge og Siva1 skal utarbeide en felles
handlingsplan for oppfølging av føringene i
den nasjonale bioøkonomistrategien.

1 Selskapet for industrivekst

Figur 5.4 Forskningsrådets finansiering i 2016 av 
forskning for omstilling til lavutslippssamfunnet, 
fordelt etter sektorområder1. Forskning på CO2-
håndtering er fordelt mellom kategoriene energi 
og industri. 

1 Figuren viser en prosentvis fordeling av porteføljen på sek-
torområder. Innsats til forskningsinfrastruktur og basisbe-
vilgninger til institutter er ikke fordelt på sektor. Grunnlaget
for figuren er derfor en portefølje på om lag 1 milliard kro-
ner. 

Kilde: Norges forskningsråd

Miljøvennlig energi 
57 % 

Industri
14 % 

Petroleum
14 % 

Transport 
12 % 

Landsektor
3 % 
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anskaffelser som utgjør en betydelig miljøbelast-
ning slik at det er relevant å stille miljøkrav, og ha
utarbeidet rutiner for hvordan disse anskaffelsene
skal følges opp.

Effektive offentlige anskaffelser krever også
innkjøpsfaglig kompetanse. For å fremme effektiv
virkemiddelbruk som bidrar til mer klima- og mil-
jøvennlige løsninger vil det derfor i oppfølgingen
av relevant regelverk være viktig å støtte seg på
den anskaffelsesfaglige kompetansen til Direkto-
ratet for forvaltning og IKT (Difi) og Nasjonalt
program for leverandørutvikling. Difi er regjerin-
gens utøvende organ i arbeidet med å legge til
rette for at offentlige virksomheter har god kom-
petanse og organiserer sine anskaffelser på en for-
målstjenlig og effektiv måte. Difi skal i 2017 styrke
sin kompetanse på klima- og miljøhensyn i offent-
lige anskaffelser for å bidra til at oppdragsgivere
kan redusere miljøpåvirkning og fremme klima-
vennlige løsninger i sine anskaffelser. I budsjett-
forliket for 2017 er det avsatt 15 millioner kr til en
satsing i Difi for veiledning og kompetanse om
grønne offentlige anskaffelser, både på statlig og
kommunalt nivå.

Nasjonalt program for leverandørutvikling er
en pådriver for at statlige og kommunale anskaf-
fende enheter skal skape innovasjon gjennom sine
anskaffelser. Målet er å hjelpe utvalgte statlige- og
kommunale oppdragsgivere med å gjennomføre
innovative anskaffelser og samtidig bidra til å
styrke utviklingsmuligheter og verdiskaping på
leverandørsiden. Formålet er å sørge for spred-
ning av innovasjonsvennlig innkjøpspraksis ved å
hjelpe foregangsenheter. Regjeringen har styrket
bevilgningen til programmet, hvor det over
Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 bevilges
over 10 millioner kroner, en økning fra et tilskudd
på 750 000 kroner i 2015. Leverandørutviklings-
programmet har iverksatt arbeid med nasjonalt
innovasjonsløft innen klima/miljø, helse/omsorg
og digitalisering.

I det nye anskaffelsesregelverket ble det inn-
ført en ny prosedyre kalt innovasjonspartnerskap.
Formålet med prosedyren er å sørge for mer inno-
vasjon ved offentlige anskaffelser. Nasjonalt pro-
gram for leverandørutvikling, Difi og Innovasjon
Norge gir blant annet Stavanger kommune
bistand gjennom bruk av ordningen innovasjons-
partnerskap. Bruk av offentlige utviklingskontrak-
ter gjennom Innovasjon Norge kan være et rele-
vant virkemiddel i denne prosessen. Regjeringen
lanserte i Meld. St. 27 (2016–2017) Industrien –
grønnere, smartere og mer nyskapende at den vil
utvikle en satsning på offentlig-privat innovasjon i
Innovasjon Norge. Den nye satsningen ved Inno-

vasjon Norge vil kunne bidra til utvikling av miljø-
og klimavennlige teknologier og løsninger. Flere
andre land har ordninger for offentlig-privat inno-
vasjon som også gir særskilt prioritering for sam-
funnsutfordringer som klima- og miljø. I tråd med
anmodningsvedtak fra Stortinget vil regjeringen
vurdere et eventuelt mål om at en andel av statlige
midler til offentlige anskaffelser skal gå til innkjøp
av innovative og klimavennlige løsninger.4

Regjeringen vil i 2017 og 2018 også arbeide
med å utvikle en mer helhetlig anskaffelsespoli-
tikk og identifisere tiltak for å forbedre offentlig
innkjøpsvirksomhet, og det er planlagt fremleg-
gelse av en stortingsmelding våren 2018.

5.2.4.3 Informasjon

Informasjon gjennom Miljødirektoratets nettsider
miljostatus.no, gjennom Enova om energieffektivi-
sering av bygg, informasjon gjennom kommunene
om resirkulering og utsortering av avfall og klima-
rådgiving på gårdsnivå er eksempler på ordninger
hvor informasjon har blitt brukt som et klimavir-
kemiddel. Informasjon er et virkemiddel som kan
påvirke adferden til bedrifter og privatpersoner. I
NOU 2015: 15 «Sett pris på miljøet» (Grønn Skat-
tekommisjon) vises det til at prissignalene gjen-
nom avgiftssystemet kan virke noe dårligere
under visse forhold som for eksempel:
– Hvis en beslutning krever spesialisert innsikt.
– Hvis en beslutning har lav hyppighet, slik at

kostnaden ved å sette seg inn i alternativene er
høy.

– Hvis det er mangelfull informasjon.
– Når man har liten kjennskap til egne preferan-

ser.

For å overkomme slike barrierer kan informasjon,
som et supplement til økonomiske virkemidler,
bidra til at prissignalene kommer frem og at nye
teknologier spres i markedene. Like fullt utsettes
forbrukere for store mengder informasjon i hver-
dagen, noe som kan bidra til at informasjon som
virkemiddel mister sin effekt (informasjonsover-
flod). Informasjon som virkemiddel i klimapolitik-
ken bør derfor vurderes i sammenheng med inn-
sikt fra forskning på atferdsøkonomi. Forskning
på atferdsøkonomi viser også til at det finnes vir-
kemidler som bidra til at forbrukere og bedrifter

4 Jf. vedtak 49 i budsjettavtalen mellom de fire samarbeids-
partiene og Innst. 2 S (2016–2017): «Vurdere et mål om at
minst 10 prosent av de statlige midlene som går til offent-
lige anskaffelse skal være innovative, klimavennlige anskaf-
felser, og komme tilbake til Stortinget med eventuelt for-
slag til hvordan dette kan realiseres.»
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tar bedre valg på kjøps- og investeringstidspunk-
tet uten at kostnadene øker eller handlingsalterna-
tivene innsnevres. Dette omfatter informasjons-
kampanjer, bedre merking, rådgivning, sertifise-
ring, budsjetteringsverktøy, lederskap, plassering
i butikker etc. Slike virkemidler brukes for å
«dulte» forbrukere i riktig retning (såkalt «nud-
ging») i tilfeller  hvor for eksempel vane, tregheter
i beslutningssituasjonen («inertia») eller at man i
for stor grad baserer seg på andre aktørers valg i
beslutningssituasjonen hindrer at effektive løsnin-
ger tas i bruk.

Miljøinformasjon ved salg av biler er et infor-
masjonsvirkemiddel som støtter opp under insen-
tivene avgiftsutformingen gir. Det er forskriftsfes-
tet krav til tilgjengeligheten av forbruksopplysnin-
ger om drivstofføkonomi og CO2-utslipp i forbin-
delse med markedsføringen av nye personbiler. I
tillegg har Vegdirektoratet utviklet et opplegg for
utvidet miljøinformasjon i samarbeid med bilbran-
sjen ved salg av nye biler, herunder informasjon
om drivstoffkostnader og avgiftsmessige ulemper
ved kjøretøy med høyt utslipp. I tillegg er bedre
merking av matvarer et eksempel, både når det
gjelder holdbarhet for å hindre matsvinn og infor-
masjonskampanjer om matvarer som er bedre
både i et helse- og klimaperspektiv. Blant sist-
nevnte kan informasjonkampanjen om palmeolje
nevnes som et informasjonstiltak som har helse-
gevinst og klimaeffekter internasjonalt. Riksanti-
kvaren arbeider mye med kurs og veiledningsma-
teriell for bedre kunnskap og opplæring rundt
hvordan oppgradere eldre bygninger uten at det
går på bekostning av kvalitet. Blant annet har de
utgitt veilederen «Råd om energisparing i gamle
hus».

5.2.4.4 Offentlige investeringer og virkemidler for 
å fremme grønn finansinvesteringer

Det offentlige gjør investeringer i veier, kollektiv-
transportsystemer, kraftanlegg, vann- og avløps-
systemer og bygninger. Dette er investeringer
som potensielt kan ha stor betydning for fremti-
dige klimagassutslipp. En utredning fra Vista Ana-
lyse (2016)5 viser at det i stor grad legges til rette
for å ta klimahensyn når infrastrukturinvesterin-
ger planlegges, både på statlig og kommunalt
nivå, gjennom lover, regelverk, retningslinjer og
veiledere. Vista Analyse viser likevel til at disse

målsettingene ikke nødvendigvis følges opp i
praksis, og viser til muligheten for å gi mer bin-
dende føringer som gjør det enklere å ta riktig
hensyn til klimautfordringen og langsiktige klima-
mål.

For å innarbeide langsiktige klimahensyn må
fremtidige utslipp prises inn i investeringskalky-
lene med forventet fremtidig karbonpris. Prisin-
gen bør være konsistent på tvers av sektorer og
utslippskilder. Det bør gjøres sensitivitetsbereg-
ninger med en potensielt lavere og høyere kar-
bonpris enn den karbonprisbanen som legges til
grunn. I tillegg må andre miljø- og samfunnseffek-
ter hensyntas, herunder ikke-prissatte miljøeffek-
ter.

Parisavtalens artikkel 2.1.c fastslår at finansier-
ingsstrømmer må gjøres konsistent med en utvik-
ling med lave utslipp av klimagasser og klima-
robusthet i tråd med avtalens formål. Dette har
viktige implikasjoner for offentlige så vel som pri-
vate finansieringsstrømmer. Storbritannias sen-
tralbanksjef Mark Carney har ved flere anlednin-
ger pekt på at klimaendringene innebærer en reell
og økende trussel for det finansielle systemet som
helhet. Financial Stability Board kom i desember
2016 med et sett med anbefalinger om hvordan
offentlige og private selskaper og investorer kan
håndtere klimarisiko bedre, først og fremst gjen-
nom å systematisk innhente og offentliggjøre mer
fullstendig og relevant informasjon om selskape-
nes eksponering for klimarisiko, og hva de gjør
for å håndtere den. Bedre klimarapportering vil
ifølge Carney redusere risikoen for brå verdifall
på fossile ressurser og teknologier i fremtiden,
såkalt omstillingsrisiko. En endelig rapport ventes
å foreligge i løpet av juni i år.

Regjeringen har opprettet Fornybar AS, et nytt
investeringsselskap med formål å bidra til redu-
serte klimagassutslipp. Selskapet skal foreta
investeringer i unoterte selskaper og gjennom
såkalte fond-i-fond-løsninger, i hovedsak rettet
mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvik-
ling til kommersialisering.

5.2.4.5 Frivillige avtaler

Frivillige avtaler er i enkelte tilfeller også tatt i
bruk for å redusere klimagassutslippene. I 1997
ble det fremforhandlet en avtale mellom den gang
Miljøverndepartementet og aluminiumsindustrien
om å redusere klimagassutslippene, og i 2005 ble
det fremforhandlet en avtale som dekket blant
annet lystgassutslipp fra produksjon av mineral-
gjødsel. I 2009 ble Norsk Industri og Klima- og
miljødepartementet enige om en avtale om reduk-

5 Vista Analyse (2016). Investeringer i klimasmart infra-
struktur i Norge - insentiver og barrierer, Rapport 2016/39.
http://vista-analyse.no/site/assets/files/6267/va-rap-
port_2016-39_klimasmartinfrastruktur.pdf 
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sjon av klimagassutslippene for den delen av pro-
sessindustrien som ikke var omfattet av kvoteplikt
for perioden 2008–2012. Avtalen satte et tak på
utslipp fra industri som verken var kvotepliktig
eller betalte CO2-avgift. Disse avtalene bidro sam-
let sett til å redusere utslippene fra den norske
industrien. Jordbrukets organisasjoner inviteres til
et partssammensatt arbeid der det overordnede
målet er å kunne inngå en politisk avtale om hvor
mye jordbrukssektoren skal redusere sine utslipp
frem mot 2030. Se kapittel 5.4 for nærmere omtale. 

Regjeringen har satt i gang en prosess med
berørte næringsorganisasjoner om etablering av
en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for
næringstransport. Miljømålet i en eventuell avtale
må tilpasses omfanget og innretningen av avtalen
og ses i sammenheng med Norges klimamål i
2030. Det vil igangsettes utredninger og innhen-
ting av felles data og analysegrunnlag. 

5.2.5 Virkemiddelbruk i ulike sektorer

Sektorene som står for de ikke-kvotepliktige
utslippene har ulikt utgangspunkt og ulik regule-
ring. I tillegg til den generelle virkemiddelbruken
finnes allerede særlige virkemidler for den
enkelte sektor. Mot 2030 må virkemiddelbruken
vurderes og tilpasses. Det er ikke mulig i dag å si
eksakt hvilken virkemiddelbruk som vil oppfylle
målsettingene som er satt, men den må trolig jus-
teres over tid. Det er i tillegg betydelig usikkerhet
knyttet til utslippene fremover, utslippseffekten av
virkemidler og kostnader ved nasjonale utslipps-
reduksjoner innenfor den enkelte sektor.

Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med hoved-
vekt på innenlandske utslippsreduksjoner og med
nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitets-
mekanismer, jf. kapittel 3. Regjeringens strategi
for 2030 legger til rette for betydelige utslippsre-
duksjoner nasjonalt. Regjeringen viser med denne
strategien at det anslåtte utslippsgapet på 20-25
millioner tonn kan dekkes med nasjonale utslipps-
reduksjoner. Regjeringen mener det er hensikts-
messig å vurdere et bredere spekter av tiltak fordi

anslag for reduksjonspotensial og kostnader ved
tiltak er beheftet med betydelig usikkerhet. Strate-
gien tar høyde for at deler av det skisserte potensi-
alet ikke blir utløst. Strategien skisserer ikke en
ferdig tiltaksliste eller virkemiddelbruk frem mot
2030 for å oppnå reduksjoner. Regjeringen har
allerede gjennomført en rekke klimatiltak og for-
sterket klimapolitikken sammen med samarbeids-
partiene. Stortinget har også fattet vedtak, og det
er formulert ambisjoner og målsettinger som vil
bidra til utslippsreduksjoner fremover. Miljødirek-
toratet anslår at oppfølging av politiske målsettin-
ger, samt tiltak i kostnadskategorien under 500
kroner per tonn CO2-ekvivalenter, til sammen vil
kunne redusere utslippene innenlands med om lag
35 millioner tonn over perioden 2021–2030 sam-
menlignet med det som ligger i referansebanen,
se tabell 5.2. Anslagene for potensialer og kostna-
der er usikre og følsomme for hvilke forutsetnin-
ger som legges til grunn. Det er også usikkerhet
knyttet til effekten av ulike virkemidler. Teknologi-
utviklingen vil være avgjørende for kostnadene for
utslippsreduksjoner.

I NTP 2018–2029 ble det fremmet en rekke
måltall for nye nullutslippskjøretøy i 2025 og 2030.
Forbedringer av teknologisk modenhet i kjøretøy-
segmentene slik at nullutslippskjøretøy blir kon-
kurransedyktige med fossile løsninger ligger til
grunn for måltallene. Måltallene for nullutslipp-
skjøretøy i 2025 og 2030 er etter Miljødirektora-
tets beregninger anslått å kunne bidra med om lag
8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden
2021–2030. Analyser viser at vi ikke når ambisiøse
utslippsreduksjoner innen veitransporten uten
insentiver. Regjeringens allerede gjennomførte
virkemidler antas å gi vesentlige bidrag til å nå
måltallene. 

En opptrapping av omsetningskrav for biodriv-
stoff i tråd med anmodningsvedtaket fra budsjett-
forliket høsten 2016 er anslått å kunne redusere
utslippene med drøyt 5 millioner tonn CO2-ekviva-
lenter i perioden 2021–2030. Ved eventuell norsk
produksjon av biodrivstoff vil imidlertid utslipp fra
produksjonen kunne bli ført i Norges utslipps-

1 Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017.
2 Anslagene er usikre, men slik tallene er beregnet summerer de seg til 35 millioner tonn etter avrunding.
Kilde: Miljødirektoratet

Tabell 5.2 Anslag på aggregert utslippsreduksjonspotensial av tiltak utover referansebanen1 – totalt 
potensial for perioden 2021–2030 (millioner tonn CO2-ekvivalenter)

Utslippsreduksjonspotensial av politiske beslutninger og målsettinger 16

Utslippsreduksjonspotensial av tiltak med tiltakskostnad under 500 kr/tonn CO2-ekvivalent 18

SUM effekt tiltak2 35
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regnskap, i første rekke i kvotepliktig sektor
(industri) og/eller skog- og arealbrukssektoren. 

Ifølge Miljødirektoratets analyser er nullvekst
i personbilkilometer i de store byene anslått å
kunne redusere utslippene i perioden i størrelses-
orden 1,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter sam-
menlignet med referansebanen. For å sikre en for-
nuftig virkemiddelbruk og reduserte utslipp i
byområder, er det etablert en ordning med
bymiljø- og byutviklingsavtaler, som nå samord-
nes til en felles byvekstavtale. Avtalene skal bidra
til at målet om at veksten i persontransporten i
byområdene skal tas med kollektivtransport, syk-
kel og gange (nullvekstmålet) nås i byområdene
som omfattes av slike avtaler. 

Regjeringen vil sørge for at et forbud mot bruk
av mineralolje til oppvarming av bygninger fra
2020 også omfatter bruk mineralolje som spisslast
(tilleggsoppvarming). Dette kan bidra til ytterli-
gere noe utslippsreduksjon utover referanseba-
nen. Regjeringen har også sendt på høring et for-
slag om forbud mot bruk av mineralolje til oppvar-
ming av driftsbygninger i landbruket og midlerti-
dige bygninger. Regjeringen vil videre utrede
mulighetene for reduksjon av utslipp fra gass til
oppvarming av bygninger, og utrede mulighetene
for reduksjon av utslipp fra bruk av mineralolje i
fjernvarme til oppvarming av bygninger. Det må

også være et mål at bygg- og anleggsplassene er
mest mulig fossilfrie i fremtiden. Regjeringen vil
derfor i løpet av 2017 utrede muligheten for
reduksjon av bruk av mineralolje til oppvarming
og bygningstørking ved bygg- og anleggsplasser.
Regjeringen arbeider også med en handlingsplan
for fossilfrie bygge- og anleggsplasser innen trans-
portsektoren. 

Stortinget har gjennom anmodningsvedtak
bedt om at det skal innføres lik CO2-avgift i ikke-
kvotepliktig sektor. Regjeringen tar sikte på å
komme tilbake til dette i 2018-budsjettet. Lik CO2-
avgift i alle sektorer kan gi utslippsreduksjoner
utover det som ligger inne i referansebanen. Nær-
mere 60 prosent av klimagassutslippene i ikke-
kvotepliktige sektorer står i dag overfor den gene-
relle satsen på 450 kroner per tonn CO2. Enkelte
næringer eller anvendelser er imidlertid fritatt for
CO2-avgift eller ilagt redusert sats. Det er rimelig
å anta at en del av reduksjonspotensialet ved tilta-
kene som ikke er ilagt avgift vil kunne utløses med
innføring av generelt avgiftsnivå, samtidig som
kostnadsanslagene er usikre. En vesentlig del av
tiltakene Miljødirektoratet har anslått til å ha en
samfunnsøkonomisk kostnad under 500 kroner er
imidlertid ilagt avgift. Noen utslipp kan det være
vanskelig å ilegge avgift, for eksempel hvis det er
vanskelig å måle eller beregne utslippene. Det kan

Boks 5.9 Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkur-
ransekraft la i oktober 2016 frem forslag til en
nasjonal strategi for grønn konkurransekraft. I
mandatet for utvalget forstås grønn konkurran-
sekraft som næringslivets evne til å konkurrere
globalt i en tid hvor sterkere virkemidler tas i
bruk i klimapolitikken. Utvalget fikk i oppdrag å
drøfte hva som kjennetegner en offensiv og
vekstorientert politikk for en styrket grønn kon-
kurransekraft innenfor rammen av en effektiv
ressursbruk. I tråd med mandatet hentet utval-
get inn synspunkter og innspill fra sentrale
næringer, bedrifter, organisasjoner og akade-
mia i ulike deler av landet. Utvalget mente at
innspillene de mottok viser at det er mulig å
redusere norske ikke-kvotepliktige utslipp med
40 prosent i 2030 og at Norge kan bli et konkur-
ransedyktig lavutslippssamfunn i 2050. For å få
dette til peker utvalget på behovet for forsert
teknologiutvikling og implementering av ny tek-
nologi.  Utvalget mener dette krever omfattende

tiltak både i privat og offentlig sektor. De anbefa-
ler blant annet at forskning i større grad må
fokusere på problemene som må løses, at virke-
middelapparatet konsekvent må legge til rette
for grønn innovasjon og at det offentlige må
bruke sine roller som rammesetter, tilretteleg-
ger, eier og innkjøper, samt sin risikobærende
evne. Utvalget peker videre på at det er norske
bedrifters konkurransekraft som skal sikre ver-
diskaping og sysselsetting, og at virkemiddelut-
forming og tiltak må legge til rette for dette.

Som ledd i utvalgets prosess utviklet 11 sek-
torer, blant dem transport, sjøfart og industri
egne veikart for grønn konkurransekraft.  Her
har en rekke ulike næringslivsaktører hatt fokus
på hva som skal til for å redusere nasjonale
utslipp og hvordan omstillingen til lavutslipps-
samfunnet kan sikre norske virksomheter frem-
tidig konkurransekraft. Senere har ytterligere
bransjer utarbeidet egne veikart.
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også være tilfeller hvor avgiften ikke utløser kost-
nadseffektive tiltak på grunn av barrierer som for
eksempel manglende kompetanse eller mangelfull
informasjon. Dersom avgift ikke vurderes å være
tilstrekkelig eller hensiktsmessig vil andre virke-
midler vurderes, som gir tilsvarende sterke insen-
tiver for utslippsreduksjoner.

Miljødirektoratet har i sine analyser anslått et
potensial for reduksjoner i ikke-kvotepliktige
utslipp fra petroleum og industri på i underkant av
5 millioner tonn til en samfunnsøkonomisk kostnad
på under 500 kroner per tonn. Anslagene er usikre.

Videre anslår Miljødirektoratet et potensial i
jordbruket på 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter
for perioden 2021–2030 med anslåtte samfunns-
økonomiske kostnader under 500 kroner per
tonn. Mer enn halvparten av dette potensialet
dreier seg om endringer i kosthold og matproduk-
sjon. Anslagene er usikre og enkelte forutsetnin-
ger som ligger til grunn for beregningene er ikke
klarlagt. Det er ikke utredet virkemidler for å
utløse utslippsreduksjonene.

For jordbrukssektoren og fiskerinæringen
inviteres det til partssammensatte utvalg som
blant annet skal vurdere muligheten for reduserte
klimagassutslipp frem mot 2030. 

Regjeringen har satt i gang en prosess med
berørte næringsorganisasjoner om etablering av
en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for
næringstransport. Miljømålet i en eventuell avtale
må tilpasses omfanget og innretningen av avtalen
og ses i sammenheng med Norges klimamål i
2030. Det vil igangsettes utredninger og innhen-
ting av felles data og analysegrunnlag. 

I kapittel 5.3–5.10 omtales potensialet for
utslippsreduksjoner og mulige tiltak og virkemid-
ler for å redusere utslippene i de ulike sektorene
nærmere. Omtalen er blant annet basert på Miljø-
direktoratets lavutslippsanalyser hvor ulike tiltak,
deres utslippsreduksjonspotensial og samfunns-
økonomiske kostnader vurderes. Miljødirektora-
tets tiltaksvurderinger er basert på detaljert infor-
masjon om ulike teknologier og handlinger som
kan redusere utslipp og beregner isolerte effekter
av tiltak. Miljødirektoratet opererer med kost-
nadskategorier for tiltak. Kostnadskategoriene
representerer samfunnsøkonomiske tiltakskost-
nader gjennomsnittlig over analyseperioden
2016–2030.6 Tiltaksvurderingene inneholder ikke
vurderinger av hvilke virkemidler eller nivå på vir-
kemidlene som må til for å utløse tiltakene. Kost-
nadsanslagene forutsetter imidlertid kostnadsef-
fektiv virkemiddelbruk. Dersom en velger andre
virkemidler for å utløse tiltakene, for eksempel
subsidier i tilfeller der det helst bør brukes avgift,

vil kostnadene bli høyere. Hvor mye høyere kost-
nadene vil bli er ikke vurdert. Tiltaksanalysene er
basert på informasjon fra mange ulike kilder, både
gjennom utredninger fra ulike kilder, kontakt med
andre underliggende etater og dialog med
næringslivsaktører. I kapittel 5.11 og 5.12 omtales
henholdsvis virkemidler spesifikt rettet mot svart
karbon og andre kortlevde klimaforurensere og
tiltak for å øke opptaket og redusere utslippene i
sektoren skog og annen arealbruk.

5.3 Transport

5.3.1 Klimapolitikk for transportsektoren

Transportsektoren står for nesten 60 prosent av
de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge. Sektoren
omfatter veitrafikk, jernbane, anleggsmaskiner/
motorredskaper, sjøfart og fiske og luftfart. Mes-
teparten av transportsektoren ligger utenfor kvo-
tesystemet. Kommersiell luftfart er i hovedsak
inkludert i kvotesystemet.

Regjeringen har gjennom Meld. St. 33 (2016–
2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP
2018–2029) fremmet en rekke forslag til politikk
som vil legge til rette for reduserte klimagassut-
slipp fra transportsektoren frem mot 2030 (se
boks 5.10).

Regjeringen vil

– ha som et arbeidsmål at klimagassutslippene i
transportsektoren skal reduseres med 35-40
prosent i 2030 fra 2005. Arbeidsmålet støtter
opp under arbeidet med utslippsreduksjoner i
transportsektoren.

– at transporten i 2050 skal være tilnærmet
utslippsfri/klimanøytral.

– utarbeide en nasjonal plan for infrastruktur for
alternative drivstoff for transportsektoren. Pla-
nen skal blant annet berøre ladeinfrastruktur
for el- og fyllestasjoner for hydrogen og bio-
gass som samsvarer med måltallene om nullut-
slippskjøretøy frem mot 2030, samt klimavenn-
lig drivstoff innenfor innenriks sjøfart. Det leg-
ges til grunn at utbygging av infrastruktur for
nullutslippsdrivstoff skal være markedsdrevet

6 Miljødirektoratet har vurdert den samfunnsøkonomiske til-
takskostanden målt som annuiteten av kostnadene delt på
gjennomsnittlige årlige utslippsreduksjoner. En samfunns-
økonomisk tiltakskostnadsberegning egner seg til å priori-
tere mellom prosjekter/tiltak, men er ikke tilstrekkelig
grunnlag for å vurdere hvilket nivå på en avgift eller tilsva-
rende økonomisk virkemiddel som er nødvendig for å
utløse tiltaket.
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og på et tidligst mulig stadium skje uten støtte.
Myndighetenes virkemidler, herunder Enova,
skal i en tidlig fase bygge opp under markeds-
utviklingen

– se på hvordan forventet etterspørsel etter alter-
native drivstoff hensyntas i planleggingen av
kraftnett, vei og annen infrastruktur

– innlede arbeid med en klimaavtale for nærings-
livet, med tilhørende CO2-fond

Veitrafikk

Regjeringen vil

– bidra til oppfyllelse av måltallene for nullut-
slippskjøretøy ved:
– at det bygges videre på dagens virkemidler,

slik at disse bidrar til at måltallene fra NTP
2018–2029 nås

– at det legges frem årlige oversikter over
utviklingen i innfasingen av nullutslippstek-
nologi i de kjøretøysegmentene som omfat-
tes av måltallene. Regjeringen vil vurdere
behovet for endringer i virkemidler i lys av
utslippsutviklingen

– å ha en forutsigbar og langsiktig politikk for
fordeler for nullutslippstransport, hvor vir-
kemidlene tilpasses til markedsutviklingen

– at det fremover vurderes ulike virkemidler
som kan bidra til økt bruk av nullutslipps-
løsninger for drosjer, motorsykler og mope-
der, varebiler og tyngre kjøretøy

– legge til rette for at det alltid skal lønne seg å
velge biler med null utslipp. Innretningen av
virkemidler skal støtte opp under dette

Sjøfart og fiske

Regjeringen vil

– støtte videreutvikling og kommersialisering av
løsninger for mer klimavennlige fartøy

– evaluere tilskuddsordningen for heving av fyl-
keskommunal miljøkompetanse for bedre inn-
kjøp av ferge- og hurtigbåttjenester, og videre-
føre, eventuelt styrke, ordningen dersom den
vurderes å ha god effekt

– oppfordre havnene til å miljødifferensiere sine
vederlag og avgifter

Biodrivstoff

Regjeringen vil

– vektlegge bruk av avansert biodrivstoff
– ikke legge opp til å øke omsetningskravet for

biodrivstoff til veitransport etter 2020. Bruk av
biodrivstoff etter 2020 må sees opp mot kostna-

dene ved ulike alternativer for å redusere ikke-
kvotepliktige utslipp

– frem mot 2030 arbeide for økt bruk av biodriv-
stoff til luftfarten og vurdere et eventuelt
omsetningskrav for skipsfarten

– bidra til å videreutvikle EUs bærekraftskrite-
rier for biodrivstoff for å sikre global klimaef-
fekt og andre viktige miljøhensyn, som beva-
ring av naturmangfold globalt og nasjonalt

– følge med på pris og volum i markedet for
biodrivstoff parallelt med at opptrappingspla-
nen for omsetningskrav for biodrivstoff i veitra-
fikken implementeres

Regjeringen vil sørge for at transportsektoren tar
en stor nok andel av utslippskuttene til at vi oppfyl-
ler Parisavtalen og Norges klimamål i 2030. Regje-
ringen vil at transporten i 2050 skal være tilnær-
met utslippsfri/klimanøytral. For å legge til rette
for dette presenterte regjeringen en rekke nye
målsettinger og ambisjoner i NTP 2018–2029 (se
boks 5.10). Virkemidlene rettet mot sektoren skal
støtte oppunder de målsettingene og ambisjonene
som regjeringen presenterte i NTP 2018-2029. 

Regjeringen mener i utgangspunktet at utslipp-
skutt skal gjøres der det er mest kostnadseffektivt.
Et eget sektormål for transportsektoren kan føre
til at klimapolitikken blir dyrere og/eller mindre
effektiv enn den trenger å være. Samtidig vet vi at
en stor del av de nasjonale kuttene må skje i sam-
ferdselssektoren og at det skjer en rask teknolo-
gisk utvikling i lav- og nullutslippsteknologi i trans-
portsektoren. For å støtte opp under arbeidet med
utslippsreduksjoner i transportsektoren, setter
regjeringen et arbeidsmål om at utslippene i trans-
portsektoren skal reduseres med 35-40 prosent i
2030 sammenlignet med 2005. Forbedringer av
teknologisk modenhet i transportsegmentene, slik
at nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige
med fossile transportløsninger, ligger til grunn for
arbeidsmålet om utslipp i transportsektoren. Alle
sektorer må bidra til utslippsreduksjoner. Bidrag
fra transportsektoren kommer ikke til erstatning
for bidrag fra andre sektorer. 

Det er i hovedsak tre typer tiltak som kan
bidra til å redusere klimagassutslippene fra trans-
port:
1. transportomfanget kan reduseres 
2. det kan legges til rette for en overgang til mer

miljøvennlige transportformer som bane, sjø,
kollektivtransport, sykkel eller gange

3. utslippene fra det enkelte transportmidlet kan
fjernes eller reduseres, gjennom for eksempel
økt bruk av null- og lavutslippsteknologi
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Regjeringen har innført sterk virkemiddelbruk for
å redusere klimagassutslipp, blant annet engangs-
avgift for personbiler med en progressiv CO2-
komponent, avgiftsfordeler for el- og hydrogenbi-
ler, CO2-avgift, støtteordninger gjennom Enova,
krav i offentlig anskaffelser, bymiljøavtaler og Kli-
masats mv. Denne virkemiddelbruken har vært
viktig for de skritt Norge allerede har tatt for
utslippskutt fra transportsektoren. 

Regjeringen vil bygge videre på dagens virke-
midler, slik at disse bidrar til at måltallene fra NTP
2018–2029 nås. Regjeringen vil legge frem årlige
oversikter over utviklingen i innfasingen av nullut-
slippsteknologi i de kjøretøyssegmentene som
omfattes av måltallene. Regjeringen vil følge
utslippsutviklingen for transportsektoren og vur-
dere behovet for endringer av virkemidler i lys av
utslippsutviklingen. Regjeringen vil fremover vur-
dere ulike virkemidler som kan bidra til økt bruk

Boks 5.10 Klimapolitikk fra Nasjonal transportplan 2018–2029

Regjeringen vil:

– sørge for at transportsektoren tar en stor nok
andel av utslippskuttene til at vi oppfyller
Parisavtalen og Norges klimamål i 2030

– legge til grunn følgende måltall for nullut-
slippskjøretøy i 2025:
 • Nye personbiler og lette varebiler skal

være nullutslippskjøretøy
 • Nye bybusser skal være nullutslippskjø-

retøy eller bruke biogass
– innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 pro-

sent av nye langdistansebusser og 50 prosent
av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy

– innen 2030 skal varedistribusjonen i de stør-
ste bysentra tilnærmet være nullutslipp

– legge til rette for at det alltid skal lønne seg å
velge nullutslipp ved kjøp av bil

– ha en ambisjon om at innen 2030 skal 40 pro-
sent av alle skip i nærskipsfart bruke biodriv-
stoff eller være lav- og nullutslippsfartøy

– støtte opp under fylkeskommunenes mulig-
het til å tilby klimavennlige kollektivtilbud

– sikre at alle nye riksvegferjer benytter lav-
eller nullutslippsløsninger, og bidra til at fyl-
keskommunale ferjer og hurtigbåter benyt-
ter lav- og nullutslippsløsninger

– ha et omsetningskrav på 1 prosent bærekraf-
tig biodrivstoff i luftfart fra 2019, med mål om
30 prosent i 2030

– legge til grunn nullutslippsløsninger i alle
fremtidige offentlige materiellanskaffelser i
jernbanen. Ved kjøp av nytt rullende materi-
ell skal dette skje i den grad teknologiutvik-
lingen tillater det

– utarbeide en handlingsplan for fossilfrie byg-
geplasser/anleggsplasser innen transport-
sektoren

– at persontransportveksten i byområdene skal
tas med kollektivtransport, sykkel og gange

– legge til rette for at en betydelig del av trans-
portveksten tas med sykkel og gange. Satsin-
gen på tiltak for syklister og fotgjengere i
byområdene gjennom bymiljøavtalene og
byvekstavtalene styrkes

– styrke persontogtilbudet i og rundt de største
byområdene og tilrettelegge for økt god-
stransport på jernbane

– legge til rette for at mer gods på de lange dis-
tansene transporteres på sjø og bane

– legge til rette for at norsk godstransport utvi-
kles slik at den kan bidra i det grønne skiftet

– bidra til å redusere klimagassutslippene fra
godstransport ved å stimulere til å ta i bruk
miljøvennlig transportmiddelteknologi, alter-
native drivstoff og effektivisere transport og
logistikk. Det legges stor vekt på å stimulere
til et taktskifte for hurtigere innfasing av ny
teknologi

Begrepet nullutslippsteknologi i transport
omfatter bruk av elektrisitet og hydrogen som
energikilde i batterier eller brenselsceller, som
ved bruk ikke har utslipp av klimagasser. Batte-
rielektrisk teknologi og hydrogenteknologi er
begge elektriske fremdriftsløsninger. Lavut-
slippsteknologi er hybride løsninger som kombi-
nerer forbrenningsmotor med elektrisk motor.

Analyser viser at vi ikke når ambisiøse
utslippsreduksjoner innen veitransporten uten
insentiver. Regjeringens allerede vedtatte virke-
midler antas å gi vesentlige bidrag til å nå måltal-
lene. Forbedringer av teknologisk modenhet i
kjøretøysegmentene, slik at nullutslippskjøre-
tøy blir konkurransedyktige med konvensjo-
nelle løsninger, ligger til grunn for måltallene.
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av nullutslippsløsninger for drosjer, motorsykler
og mopeder, varebiler og tyngre kjøretøy.

5.3.2 Utvikling innenfor null- og 
lavutslippsteknologi 
i transportsektoren

Transportsektoren står overfor et teknologisk
skifte, både innen null- og lavutslippsteknologi,
men også innen digitalisering. Begrepet nullut-
slippsteknologi i transport omfatter bruk av elek-
trisitet og hydrogen som energikilde i batterier
eller brenselsceller, som ved bruk ikke har utslipp
av klimagasser. Lavutslippsteknologi er hybride
løsninger som kombinerer forbrenningsmotor
med elektrisk motor.

Regjeringen forventer at teknologiutviklingen
både innen null- og lavutslippsteknologi og intelli-
gente transportsystemer (ITS) vil få stor betyd-
ning for reduksjon i klimagassutslipp, og dermed
for kostnaden knyttet til å realisere disse utslipps-
reduksjonene.

En av de mest sentrale faktorene som avgjør
fremtiden til klima- og miljøvennlig transport er
utviklingen innen batteriteknologi. Reduksjonen i
batterikostnader er av avgjørende betydning for
fremtidens batterielektriske transport. Batteri-
kostnaden har falt kraftig de seneste årene, og
mange aktører venter en sterk kostnadsreduksjon
i årene fremover. Bloomberg New Energy
Finance (BNEF) har vist at prisen på litium-ion
batterier har blitt redusert med over 70 prosent
siden lanseringen av Nissan Leaf, fra en pris på
rundt USD 1 000 per kWh i 2010 til en pris på
rundt USD 270 per kWh i dag. IEA (2016) anslår
at det er realistisk med en kostnadsreduksjon for
elbilbatterier på 10 prosent årlig mellom 2016 og
2022.7 Basert på eksisterende analyser anslår Mil-
jødirektoratet en tilsvarende årlig kostnadsreduk-
sjon for batterier til en pris på ca. USD 150 per
kWh i 2030.

BNEF har nylig foretatt en analyse av produk-
sjonskostnadene for elbil sammenlignet med fos-
silbil for alle størrelsessegmentene. De anslår at
produksjonskostnaden for elbiler i personbilseg-
mentet vil komme ned på nivå med en sammen-
lignbar fossilbil mellom 2025 og 2029, avhengig av
bilstørrelse og hvilket marked en ser på. I 2030
anslår Bloomberg at elbiler kan være 15 prosent
billigere enn tilsvarende fossildrevne biler.8 Dette
er altså før man tar hensyn til avgifter og besparel-

ser knyttet til drivstoff- og vedlikeholdskostnader.
BNEF har tidligere anslått at små og mellomstore
elbiler kan bli konkurransedyktige på pris, sam-
menlignet med en tilsvarende fossilbil, i 2022.
Anslaget er basert på kostnader ved kjøp og eie,
og forutsetter en oljepris på USD 50–70 per fat.9

Personbilmarkedet er en viktig driver for bat-
teriteknologien og tilhørende kostnader. Utviklin-
gen innen batterier, med forventninger om at
kostnadene reduseres og effekten bedres, vil ha
følger for fremtidig lavutslippsutvikling i alle seg-
menter av transportsektoren. En ny generasjon
med elektriske personbiler vil være på markedet
de kommende årene. For motorsykler, mopeder
og varebiler eksisterer det allerede i dag en del
elektriske modeller, mens utviklingen av batteri-
teknologi for lastebiler er lenger unna. Samtidig
skjer det spennende utvikling innen dette seg-
mentet også, for eksempel konseptet om elek-
triske motorveier, der lastebiler kan kjøre på elek-
trifiserte veistrekninger. I Norge leder Vegvesenet
FoU-prosjektet ElinGO (elektrisk infrastruktur for
godstransport). Prosjektet er en konseptvalgstu-
die som ser på elektrifisering av langtransport
innen 2030.

For bussegmentet ser man starten på en bety-
delig innfasing av batteriteknologi. På internasjo-
nal basis eksisterer det allerede flere elektriske
bussflåter. Kina skiller seg ut innen elektriske
busser, med en produksjon på tusenvis av slike
busser i 2016. I desember 2016 ble 43 nye elek-
triske leddbusser satt i drift i Eindhoven i Neder-
land. Også i Norge introduseres nå elbusser flere
steder. I Oslo vil Ruter testkjøre elektriske busser
i år, Sør-Trøndelag fylkeskommune anskaffer 40
elbusser som skal settes i drift i Trondheim fra
august 2019, og i Buskerud har Brakar bestilt
elbusser som skal kjøre i rute mellom Drammen
og Mjøndalen.

Flere aktører innen batteriteknologi i maritim
sektor har etablert seg i Norge, og har ambisjoner
om å levere batterier til flere segmenter i skipsfar-
ten. Det er særlig for fergesegmentet i skipsfarten
batteriteknologien har kommet langt, og Statens
vegvesen kan i all hovedsak stille krav om null- og
lavutslippferger i alle riksveifergesamband. Fra 1.
januar 2018 vil to nye batteridrevne ferger settes
inn i sambandet Anda-Lote (se boks 5.16 om lavut-
slippsferger). Hurtigruten skal bygge to nye
ekspedisjonsskip med hybrid drift, som gjør ski-
pene i stand til å seile en halvtime på batterier.
Color Line vil bygge verdens største hybride pas-

7 IEA (2016). Global EV Outlook 2016. 
8 Bloomberg New Energy Finance (2017). When will electric

vehicles be cheaper than conventional vehicles?, 12. april.
9 Bloomberg New Energy Finance (2016). Global EV sales

outlook to 2040. Research Note.
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sasjerferge som skal gå mellom Sandefjord og
Strømstad fra 2020. Skipet vil ha full batteridrift
inn og ut fjorden til Sandefjord, og vil derfor redu-
sere sine utslipp i dette området. Det er også byg-
get fartøy med batteriteknologi i andre segmenter
av maritim transport, som for eksempel en hele-
lektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen og en
hybrid elsjark.

Sammenliknet med utviklingen av elektriske
kjøretøy og fartøy er utviklingen av elektriske fly i
en tidlig fase. Imidlertid er både interessen for og
aktiviteten rundt utviklingen av elektriske fly
økende. En rekke aktører, inkludert Siemens,
NASA og Airbus, arbeider nå med elfly-prosjekter.
Det helelektriske og oppladbare Airbus E-Fan fløy
over den engelske kanal sommeren 2015. Avinor
har sammen med Norges Luftsportforbund (NLF)
etablert et langsiktig prosjekt for innfasing av
elektriske fly i norsk luftfart. Avinor mener å ha
unik infrastruktur for analyser og testing av elek-
triske fly. Regjeringen støtter arbeidet Avinor gjør
for å legge til rette for elektriske fly.

Det er i mange land stor aktivitet på forskning
og utvikling av nye teknologiske løsninger basert
på hydrogen. Norge vurderes som en fore-
gangsnasjon med bakgrunn i den innsatsen som
har vært gjort i en tidlig fase. I dag arbeider flere
av verdens ledende bilprodusenter med hydrogen
og brenselceller i sine kjøretøy, og har konkrete
planer om markedsintroduksjon. Flere av disse
har brukt Norge som demonstrasjonsarena for
sine hydrogenbiler. Hydrogenkjøretøy kan ha et
potensial i fremtiden, blant annet der det er lange
avstander eller tunge laster som gjør batterier
mindre egnet. Statens vegvesen har etablert et
utviklingsprosjekt for en delvis hydrogendrevet
ferge med planlagt driftsoppstart i 2021. Hydro-
gendrevne persontog er under utprøving i Tysk-
land og regjeringen vil følge utviklingen. Resulta-
tene vil være et viktig grunnlag for fremtidige vur-
deringer av muligheten for testkjøring med og
bruk av hydrogentog i Norge.

Også biogass er et område hvor det har vært
betydelig utvikling de siste årene, i etterkant av at
regjeringen la frem sin nasjonale biogasstrategi i
2014. Fylkeskommuner som Oslo, Østfold og
Vestfold har tatt i bruk biogass i stor skala til bus-
stransport, og flere steder brukes slik gass også
blant annet til renovasjonsbiler. Produksjonsan-
legg for biogass har vært støttet av Enova (store
anlegg) og Klima- og miljødepartementets ord-
ning for pilotanlegg gjennom Innovasjon Norge.
Klimasats har støttet fyllestasjoner for biogass. De
siste årene er det åpnet flere større produksjons-
anlegg blant annet ved Tønsberg (Greve) og det

bygges et anlegg på Skogn. Nyere kostnadsvurde-
ringer viser at tiltakskostnadene for biogass kan
være lavere enn tidligere antatt.

Det er ikke kun utviklingen innen null- og lav-
utslippsteknologi som er avgjørende for fremti-
dens transport. Som for de fleste andre samfunns-
områder, slår også digitaliseringen inn i transport-
sektoren. International Transport Forum (ITF)
har i flere rapporter sett på potensialet som ligger
i delte, selvkjørende kjøretøy. En av de nyeste rap-
portene, Shared Mobility – Innovation for Liveable
Cities (2016) er en case-studie av hva som kan skje
hvis man erstatter alle bil- og bussturer i en mel-
lomstor europeisk by (Lisboa) med selvkjørende
dør-til-dør-tjenester (minibusser). Resultatet av
denne simuleringen er at køene blir eliminert, kli-
magassutslippene kuttes med 1/3, at kjøretøyflå-
ten beslaglegger kun fem prosent av parkerings-
arealet til dagens kjøretøyflåte og at selve kjøre-
tøyflåten utgjør bare tre prosent av dagens kjøre-
tøyflåte. Totalt antall kjøretøykilometer beregnes
å bli 37 prosent lavere enn dagens nivå og hvert
enkelt kjøretøy brukes omtrent ti ganger så mye
som dagens. Rapporten peker på at dette betyr
kortere levetid for kjøretøyene og muliggjør hyp-
pigere utskiftingstakt og følgelig raskere teknolo-
giskifte til kjøretøyteknologier med lavere utslipp.
Dette er kun et eksempel, men det illustrerer
mulighetene som ligger i koblingen digitalisering
og transport. Regjeringen vil legge betydelig vekt
på å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til kon-
sekvenser av den teknologiske utviklingen for
behovet for kapasitetsøkende transportinfrastruk-
tur. 

Det er ikke bare for landtransport digitalise-
ring kan få stor påvirkning. Autonome fartøy10

kan være viktig for effektiviteten til maritim trans-
port. Dette kan føre til at gods på sjø kan bli mer
konkurransedyktig enn gods fraktet på vei, og
således ha positive klima- og miljøeffekter. Det er
også klimabesparelser ved at autonome skip ikke
behøver å benytte plass og vekt for tilrettelegging
for mannskap. Dette kan bli realitet innen få år, og
Norge ligger langt fremme, med testing i norske
fjorder. Kystverket og Sjøfartsdirektoratet har, i
samarbeid med næringsaktører og forsknings-
miljø, bidratt til å avklare rammene for bruk av far-
vann i Trondheimsfjorden som testområde for
utvikling av autonom skipsteknologi. Erfaringer
fra testaktivitetene vil også danne grunnlag for

10 Begrepet autonome fartøy brukes både om fartøy som er
selvkjørende, men også fartøy med en viss grad av automa-
tiserte funksjoner.

5626



58 Meld. St. 41 2016–2017
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

myndighetenes videre arbeid med utvikling av
regelverk, tjenester og infrastruktur.

Segmenter som nærskipsfart, ferge og off-
shore er aktuelle for utvikling av ubemannede løs-
ninger. Yara og Kongsberggruppen offentlig-
gjorde nylig at de planlegger å ha et fullt ut auto-
nomt elektrisk lasteskip i drift fra 2020. Planen er
at skipet skal gå mellom Yaras fabrikk på Herøya
og havnene i Brevik og Larvik, og at dette vil
erstatte 40 000 vogntogturer i året.

Nødvendig infrastruktur vil være en viktig for-
utsetning for storskala innfasing av null- og lavut-
slippsteknologi i transportsektoren. Regjeringen
vil derfor utarbeide en nasjonal plan for infra-
struktur for alternative drivstoff for transportsek-
toren, både på sjø og land. Planen skal blant annet
berøre ladeinfrastruktur for elektrisitet og fyl-
lestasjoner for hydrogen og biogass, som samsva-
rer med måltallene for nullutslippskjøretøy frem
mot 2030, samt klimavennlig drivstoff innenfor

innenriks sjøfart. Det legges til grunn at utbyg-
ging av infrastruktur for nullutslippsdrivstoff skal
være markedsdrevet og på et tidligst mulig sta-
dium skje uten støtte. Myndighetenes virkemid-
ler, herunder Enova, skal i en tidlig fase bygge
opp under markedsutviklingen. Det legges opp til
at den nasjonale infrastrukturplanen også skal
svare ut EU-direktivet om infrastruktur for alter-
native drivstoff.11 Direktivet er ikke implementert
i EØS-avtalen ennå, men Norge anser direktivet
som EØS-relevant og akseptabelt. Regjeringen vil
også se på hvordan forventet etterspørsel etter
alternative drivstoff hensyntas i planleggingen av
kraftnett, vei og annen infrastruktur.

Norge har valgt å bidra sterkere enn mange
andre land i den globale dugnaden for å støtte tek-
nologiutviklingen, og det vil regjeringen fortsette
med. Regjeringens satsing har gjort Norge inter-

Boks 5.11 Enovas transportprogrammer

Enova har i dag flere programmer som er spesi-
elt relevante for transport.

Støtte til energiledelse – Støtten bidrar til at
virksomhetene i økt grad sertifiseres etter inter-
nasjonal standard for energiledelse. Dette inne-
bærer at virksomheten skal ha rutiner for over-
våking av energibruken, samt identifisere tiltak
som kan bidra til å effektivisere denne. I trans-
portvirksomheter kan det for eksempel inne-
bære fokus på kjøremønster som reduserer driv-
stofforbruket og dermed klimagassutslipp.

Støtte til energitiltak i skip – Energitiltak i
skip kan være alt fra enkle energieffektivi-
seringstiltak, som optimalisert varme og lyssty-
ring, effektive propeller, til installasjon av batte-
rier som reduserer drivstofforbruket.

Støtte til energitiltak i landtransport – Enova
støtter gjennom dette programmet innkjøp av
nullutslipps nyttekjøretøy. Programmet dekker
innkjøp av elektriske varebiler, godsbiler og
anleggsmaskiner mm, samt alle typer hydrogen-
kjøretøy brukt i nyttetransport.

Støtte til ny energi- og klimateknologi i trans-
port – Enova støtter ny energi- og klimatekno-
logi i alle sektorer gjennom programmene støtte
til demonstrasjon av ny energi- og klimatekno-
logi og støtte til fullskala innovativ energi- og kli-
mateknologi. For transport kan det for eksem-
pel være særlig innovative elektrifiseringsløsnin-

ger og andre løsninger som reduserer utslipp
eller energibruk.

Støtte til infrastruktur for kommunale og fyl-
keskommunale transporttjenester – Dette pro-
grammet er rettet mot det offentliges innkjøp av
transporttjenester. Gjennom programmet vil
Enova kunne støtte blant annet ladeanlegg for
ferjer og busser, og dermed bidra til at offentlige
innkjøp kan stille strengere klimarelaterte krav i
sine utlysninger.

Støtte til biogass og biodrivstoff – Enova støt-
ter gjennom dette programmet prosjekter for
produksjon av biogass og bærekraftig 2. genera-
sjons biodrivstoff.

Støtte til ladeinfrastruktur – Enova bidrar
gjennom støtte til et hurtigladenettverk til at
flere kan benytte elektriske biler til lengre rei-
ser, og at elektriske biler kan bli fullverdige
alternativer til fossilbiler.

Støtte til landstrøm – Enova støtter utbygging
av landstrøm i norske havner og ønsker gjen-
nom satsingen å legge til rette for varige mar-
kedsendringer slik at det blir mulig å koble skip
til strøm når de ligger i havn.

Støtte til hydrogenfylleinfrastruktur – Enova
har nylig lansert en støtteordning for hydrogen-
stasjoner for å legge til rette for en raskere vekst
i bruk av hydrogenkjøretøy.

11 Direktiv 2014/94/EU.
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essant for elbilprodusentene på grunn av marke-
det og infrastrukturen som er bygget opp i landet.
Dette er en grunn til at flere elbilprodusenter prio-
riterer det norske markedet. Regjeringens satsing
på lav- og nullutslippsteknologi innen maritim
næring har gjort Norge til et interessant marked
for teknologileverandører. Flere batteriprodusen-
ter er nå enten etablert, eller har planer om etable-
ring, i Norge. Dette er også på grunn av de lang-
siktige politiske signalene om at regjeringen vil
kutte utslipp gjennom å ta i bruk ny teknologi
langs hele kysten.

5.3.3 Veitrafikk

Utslipp fra veitrafikk sto i 2015 for rundt 19 pro-
sent av de norske klimagassutslippene, en økning
på omtrent 33 prosent siden 1990. Det meste av
økningen kom frem til 2007, mens utslippene har
vært relativt stabile etter det. Ifølge foreløpige tall
fra SSB ble utslippene i 2016 redusert med 3,6
prosent sammenlignet med året før, hovedsakelig
på grunn av økt bruk av biodrivstoff. Personbiler
og andre lette kjøretøy utgjør den største andelen
av veitrafikkutslippene og sto for 69 prosent i
2015. Utslippene fra personbiler og andre lette
kjøretøy har økt med 21 prosent i perioden 1990–
2015, mens utslippene fra tunge kjøretøy har økt
med 70 prosent. CO2-utslippene fra lette kjøretøy
har imidlertid ikke økt like mye som veksten i tra-
fikk skulle tilsi. Det er både fordi bilmotorene har
blitt mer energieffektive, fordi flere har gått over
til null- eller lavutslippsbiler og på grunn av økt
andel biodrivstoff. Tunge varebiler og andre
tunge kjøretøy, det vil si lastebiler og busser,
bidrar til nærmere 30 prosent av utslippene.

I utslippsfremskrivningene fra Perspektivmel-
dingen 2017 (Meld. St. 29 (2016–2017)), ble det
anslått at klimagassutslippene fra veitrafikk vil
reduseres fra 10,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter
i 2015 til 8,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i
2030. Det er lagt til grunn at elbiler vil utgjøre 50
prosent av nybilsalget i 2030. Salget av ladbare
hybridbiler anslås i fremskrivningene å komme
opp i rundt 20 prosent av nybilsalget på midten av
2020-tallet, og bli liggende på dette nivået. Ande-

len nye konvensjonelle diesel- og bensinbiler er i
fremskrivningene anslått å avta fra rundt 60 pro-
sent i 2016 til under 30 prosent av salget av nye
personbiler i 2030. Effekt av måltallene ligger ikke
inne i fremskrivningene. Transportomfanget an-
slås å følge befolkningsutviklingen. Nye biler
basert på fossilt drivstoff anslås å bli om lag én
prosent mer energieffektive i året. Innblandingen
av biodrivstoff er i fremskrivningene videreført
med dagens nivå på reelt 6,25 prosent. Opptrap-
ping av biodrivstoff til 20 prosent ligger dermed
heller ikke inne i fremskrivningene.

For å illustrere hva betydningen av et fremti-
dig teknologiskifte kan bli for klimagassutslip-
pene fra lette og tunge kjøretøy, ble det i NTP
2018–2029 presentert et «disruptivt» scenario. I
scenarioet ble det antatt at de konvensjonelle
bilene kunne bli utkonkurrert allerede fra 2025.
De eksisterende konvensjonelle bilene vil da være
relativt dyre i drift, med det resultat at de vil bru-
kes mindre enn i dag. Følgende forutsetninger var
lagt til grunn for scenariet:
– Personbiler:

– 100 prosent av nybilsalget er nullutslipp i
2025

– Kjørelengden til konvensjonelle biler
halveres fra samme tidspunkt

– Varebiler:
– 100 prosent av nybilsalget av lette varebiler

er nullutslipp (el/hydrogen) i 2025
– 50 prosent av nybilsalget av tunge varebiler

er nullutslipp (el/hydrogen) i 2025. Øker til
100 prosent i 2030

– Tyngre kjøretøy:
– Utslippsfaktoren reduseres med 25 prosent

i 2025 og 50 prosent i 2030 (i forhold til
2020)

I dette scenarioet er det 1,5 millioner elbiler i
2030, og utslippene er på 3,8 millioner tonn CO2
dvs. under halvparten av referansescenarioet.
Scenariet så kun på teknologiutvikling innenfor
veitrafikken.

Regjeringens hovedvirkemiddel for å prise
ikke-kvotepliktige utslipp er CO2-avgiften og
andre avgifter på utslipp av klimagasser. Bensin,

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Tabell 5.3 Utslipp av klimagasser fra veitrafikk 2015, 2030 og i perioden 2021–2030. 
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp 2015 Fremskrevet utslipp 2030
Fremskrevet 2021–2030

(samlet over perioden)

Utslipp totalt 10,3 8,4 90
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diesel og gass til veitrafikk er ilagt CO2-avgift med
om lag 450 kroner per tonn CO2. Det er også flere
andre virkemidler som bidrar til reduserte utslipp
av klimagasser.

Personbiler

For innføring av nullutslippsbiler i personbilseg-
mentet i Norge er det hovedsakelig tre barrierer:
rekkevidde, pris og lavt antall modeller. Pris er i
Norge kompensert for gjennom avgiftslettelser,
mens antall modeller og rekkevidde også har økt
og ventes å øke ytterligere de neste årene. Ladein-
frastruktur er også en barriere i noen deler av lan-
det, og kan være en barriere for boenheter som
ikke har garasje eller parkeringsplass med tilrette-
lagt ladeinfrastruktur.

For personbiler har det de senere årene vært
en rask utvikling i salget, og ved utgangen av 2016
var det ca. 100 000 elektriske kjøretøy på norske
veier. Blant personbilene hadde nullutslippsbilene
17 prosent markedsandel i de fem første måne-
dene av 2017. Det har ifølge Bloomberg New

Energy Finance blitt solgt til sammen noe over 1
million elbiler globalt i perioden 2011 til 2016.
Norge sto for 7,7 prosent av salget, og har i denne
perioden vært verdens fjerde største elbilmar-
ked.12

En viktig grunn til veksten i salget av elbiler i
Norge er avgifts- og bruksfordelene for nullut-
slippsbiler, kombinert med mange nye bilmodel-
ler med lengre rekkevidde de siste årene. Skatte-
og avgiftsfordelene for elbiler utgjorde i 2016 om
lag 2,9 milliarder kroner, fordelt på 135 millioner
kroner på fordelsbeskatning, 1 700 millioner kro-
ner i nullsats i merverdiavgiftssystemet, 800 milli-
oner kroner for fritak fra engangsavgift og 250
millioner kroner for redusert årsavgift. I tillegg til
dette kommer en ikke tallfestet fordel av at elektri-
sitet til elbiler ikke er omfattet av vegbruksavgif-
tene på drivstoff. Reduserte bompengeinntekter
på grunn av elbilfritaket utgjorde om lag 370 milli-
oner kroner i 2015. Det er videre gjort overslag
for en inntektsreduksjon på 500–600 millioner

Boks 5.12 Utslipp fra elektriske og konvensjonelle biler

Elbiler har mange av de samme ulempene som
konvensjonelle biler. En bil, uansett drivstoff,
forårsaker lokal luftforurensing, støy og veislita-
sje, tar opp areal til parkering og konkurrerer
med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Lavere
pris på drivstoff for elbil sammenlignet med kon-
vensjonelle biler, kan føre til at elbilister kjører
bil i mer utstrakt grad enn andre bilister. Det er
likevel stor forskjell mellom et elektrisk kjøretøy
og et konvensjonelt kjøretøy, både når det gjel-
der utslipp fra bruk og i et livssyklusperspektiv.

Det krever mer energi å produsere en elbil
enn en konvensjonell bil, hovedsakelig som
følge av at produksjonen av batterier er ener-
gikrevende, men også småskalaproduksjon kan
være en faktor. Både for elbiler og konvensjo-
nelle biler vil imidlertid utslippene kunne redu-
seres ved bruk av fornybar energi til produksjo-
nen. Om bilproduksjon foregår utslippsfritt, vil
produksjonutslippene mellom en elbil og en
konvensjonell bil kunne utjevnes, ettersom elbi-
len i utgangspunktet er mer energikrevende å
produsere.

Overgangen fra forbrenningsmotor til elek-
trisk motor representerer, i seg selv, en stor

energieffektiviseringsgevinst. Virkningsgraden
fra elektrisitet til bevegelse er for en elektrisk bil
om lag 81 prosent, sammenligningsvis er vir-
kningsgraden i en konvensjonell forbrennings-
motor om lag 30 prosent.

Det eksisterer forskning med varierende tall,
men tendensen er klar. I et livssyklusperspektiv
er elbilen mer klima- og miljøvennlig enn en bil
med forbrenningsmotor. I hovedsak varierer
effekten ut i fra hvilken type energi som benyt-
tes i produksjonen og bruken av elbilen, og hvor
langt elbilen kjører.

Ved å flytte utslippene fra den enkelte bil til
kraftproduksjonen, flyttes i tillegg utslippene inn
i EUs kvotesystem. Gjennom kvotesystemet er
det satt et tak for utslippene fra produksjon av
kraft og varme, industri og sivil luftfart. Økt
bruk av strøm til elbiler, vil derfor på lengre sikt
kreve utslippsreduksjoner i andre sektorer, og
evt. økt bruk av fornybar kraft. Med Kommisjo-
nens forslag til årlig innstramming, vil utslipps-
taket i kvotesystemet i 2050 være 86 prosent
lavere enn de kvotepliktige virksomhetenes
utslipp i 1990.

12 Bloomberg New Energy Finance (2017). Electric Vehicle
Data Hub. 
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kroner i 2016 og 600–900 millioner kroner i 2017.
Reduserte fergeinntekter som følge av at elbiler
betaler redusert takst, er beregnet til 12 millioner
kroner i 2015 og 16 millioner kroner i 2016.

Elbiler har flere fordeler utover å ikke ha
direkte utslipp av klimagasser fra eksos. Elbiler
har for eksempel ikke utslipp av NOx og partikler
fra eksos, og de støyer mindre enn konvensjonelle
biler ved lave hastigheter. Elbiler bidrar imidlertid
til utslipp av partikler fra bremser og veistøv på lik
linje med som konvensjonelle biler, og de bidrar
til veislitasje og kø. Ved høye hastigheter støyer
de like mye som tilsvarende konvensjonelle kjøre-
tøy fordi det er dekkstøyen som dominerer. For
den enkelte forbruker vil elbilen gi reduserte
kostnader til drivstoff, samt reduserte vedlike-
holdskostnader da det anslås at elbilen har om lag
30-35 prosent lavere vedlikeholdskostnader enn
en fossilbil. Bruk av elbil kan imidlertid for
enkelte medføre en ulempekostnad relativt til
bruk av en konvensjonell bil, blant annet knyttet
til rekkevidde og begrensede antall modeller på
markedet. Denne ulempekostnaden ventes å bli
redusert ettersom ladenettverk bygges ut og flere
modeller introduseres.

I forbindelse med fremleggelsen av Meld. St. 2
(2014–2015) Revidert nasjonalbudsjett for 2015,
ble regjeringspartiene og samarbeidspartiene på
Stortinget enige om prinsipper for å stimulere til
en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark.
Den omforente avtalen som ble lagt frem bygget
på en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og driv-
stoffavgiftene. Bilavgiftene skal bidra til å for-
sterke klima- og miljømålene fra klimaforliket og
at Norges klimamål for 2030 nås.

Avtalen la opp til å endre engangsavgiften for
personbiler over tid. Effektkomponenten skulle
fases ut og vektkomponenten reduseres. CO2-
komponenten skulle økes og være progressiv, og
vurderes i sammenheng med endringene i vekt-
og effektkomponentene. NOx-komponenten
skulle beholdes og økes. Enigheten er fulgt opp
gjennom endringer i engangsavgiften i budsjet-
tene for 2016 og 2017.

For personbiler vil dagens fritak for merver-
diavgift videreføres frem mot 2020. I behandlin-
gen av statsbudsjettet for 2017 anmodet Stortinget
om at det skal fremmes forslag om å frita nullut-
slippsbiler for omregistreringsavgift og årsavgift
med virkning fra 2018. For årsavgiften er det lagt
opp til å følge opp dette i forbindelse med overgan-
gen til trafikkforsikringsavgiften. Disse sakene må
notifiseres EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og
må tre i kraft i etterkant av en eventuell godkjen-
ning.

Avgiftsfordelene for nullutslippsbiler må fases
ut over tid, blant annet av hensyn til statens inn-
tekter fra bilavgiftene.

I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 fat-
tet Stortinget følgende anmodningsvedtak (ved-
tak 108 nr. 12): «Stortinget ber regjeringen så snart
det er mulig, og helst i revidert nasjonalbudsjett
2017, legge frem forslag til endring i engangsavgif-
ten som innebærer at ladbare hybrider med lang
elektrisk rekkevidde kommer bedre ut enn biler med
kort elektrisk rekkevidde.»

Engangsavgiften for ladbare hybridbiler er lav
sammenliknet med andre lignende biler. Grunnen
til dette er både at engangsavgiften favoriserer
biler med lave CO2-utslipp, og at ladbare hybridbi-
ler har et særskilt fradrag i vektkomponenten på
26 prosent av vekten det regnes avgift på. Fradra-
get har sammenheng med at hybridbiler har høy-
ere vekt på grunn at de har elmotor og batteri i til-
legg til fossilt motorsystem. Fradraget i vektkom-
ponenten var i utgangspunktet ment å tilsvare
vekten av batteri og elmotor. Ved behandlingen av
statsbudsjettet for 2015 ble fradraget økt fra 15 til
26 prosent.

I dag registreres det ikke data for elektrisk
rekkevidde i motorvognregistret til Statens Veg-
vesen eller avgiftssystemet til Skatteetaten. Beho-
vet for systemendringer medførte at engangsav-
giften ikke kunne differensieres etter elektrisk
rekkevidde alt fra 1. juli 2017, og regjeringen vil
komme tilbake til spørsmålet i forbindelse med
statsbudsjettet for 2018. Det vises til omtalen i
Prop. 130 LS (2016–2017) for nærmere omtale av
dette anmodningsvedtaket.

Selv med betydelig teknologiutvikling og redu-
serte fremtidige kostnader, kan det likevel være
behov for at dagens virkemiddelbruk oppretthol-
des eller justeres om måltallene skal nås i person-
bilsegmentet, også etter 2020 (se blant annet
THEMA 2016).13

Varebiler

I 2016 var 1,8 prosent av nye varebiler (eksklusiv
campingbiler) basert på nullutslippsteknologi.
Det er flere grunner til at man ikke har sett den
samme innfasingen i varebilsegmentet som for
personbiler. I dagens marked er det i utgangs-
punktet de samme barrierene for varebiler som
for personbiler; antall modeller, rekkevidde, lade-
infrastruktur og kostnader/insentiver. Frem til i
dag har det vært kun et begrenset tilbud av lette

13 THEMA (2016). Potensialet for null- og lavutslippskjøretøy
i den norske kjøretøyparken, THEMA Rapport 2016–26.
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Boks 5.13 Kostnader ved innfasing av null- og lavutslippspersonbiler

Kostnadene ved innfasing av nullutslippsbiler-
og lavutslippskjøretøy vil avhenge blant annet av
teknologiutvikling og muligheten for storskala
produksjon. Elbiler er i dag dyrere å produsere
enn sammenlignbare bensin- og dieselbiler, noe
som særlig skyldes batterikostnaden. Samtidig
gir elbilen besparelse i drivstoffutgiftene og har
lavere vedlikeholdskostnader over levetiden.
Dette er kostnader og besparelser som tilfaller
den enkelte bileier. For bilereien kan det i tillegg
være en ulempe forbundet med å gå over til
elbil, ved at de tilgjengelige elektriske model-
lene ikke har de samme egenskapene som fos-
silbiler. Ulempen kan også være forbundet med
begrenset rekkevidde for elbilen. For samfunnet
er det i tillegg forbundet kostnader ved utbyg-
ging av nødvendig ladeinfrastruktur. Elbilen gir
samtidig helsegevinster i form av lavere luftforu-
rensning og mindre støy.

Miljødirektoratet1 har estimert kostnadene
ved innfasing av elbiler i personbilsegmentet.
Her forventes en reduksjon i kostnadene på bat-
teripakker frem mot 2030.

Miljødirektoratet anslår samfunnsøkono-
misk tiltakskostnad for tiltaket «100 prosent av
nybilsalget i 2025 er el- eller hydrogenbiler» på
500–1 500 kroner/tonn CO2-ekvivalenter redu-
sert gjennomsnittlig over perioden 2016–2030.
Kostnaden ved elbiler er vesentlig høyere i
begynnelsen av analyseperioden (anslått til om
lag 7 000 kroner/tonn CO2-ekvivalenter i 2016
for små personbiler og 15 000 kroner/tonn CO2-
ekvivalenter for større personbiler), men antas å
falle kraftig frem mot 2030. For små personbiler
antas tiltakskostnaden å være negativ (samfunn-
søkonomisk lønnsomt) fra 2025 og utover.

THEMA2 har estimert tiltakskostnader ved
innfasing av nullutslippsbiler i personbilmarke-
det. Deres kostnadsestimat representerer den
privatøkonomiske kostnaden ved å kjøpe og eie
et nullutslippskjøretøy fremfor en fossilbil. De
beregner en høy kostnad i dag for små biler, til-
svarende om lag 11 000 kroner/tonn CO2-
ekvivalenter, men at kostnaden vil falle, og at det
innen 2025 vil lønne seg å kjøpe og eie et nullut-
slippskjøretøy også med utfasing av offentlige
støtteordninger og andre fordeler etter 2020.
Kostnaden for større personbiler er høyere, og

disse vil ikke bli konkurransedyktige innen 2030
uten offentlige støtteordninger eller avgiftslette.
I rapporten gjennomgås mulige virkemidler for
å oppnå utslippskutt i veitransporten dersom det
eneste tiltaket er innføring av lav- og nullut-
slippsteknologi. Det gjøres en kvalitativ vurde-
ring av mulige virkemidler etter blant annet
kostnadseffektivitet og potensialet for utslipps-
reduksjon.

Bjertnæs3 estimerer at overgang til elbiler
koster samfunnet 5 600 kroner per tonn CO2,
estimert med provenytapet for staten ved
dagens avgiftsfordeler for elbiler. Estimatet er
beregnet på grunnlag av anslag på totale avgifter
per bensin-/dieselbil på 308 000 kroner over
levetiden og 28 000 kroner per elbil over leveti-
den. Differansen på 280 000 kroner kan betrak-
tes som implisitt kompensasjon fra staten til de
som bytter elbil. Bjertnæs argumenterer med at
avgiftsforskjellen på marginen vil være lik kravet
til kompensasjon for å bytte til elbil og dermed
på marginen er et anslag på den samfunnsøko-
nomiske kostnaden.

Bloomberg4 har foretatt en analyse av pro-
duksjonskostnadene for elbil sammenlignet
med fossilbil for alle størrelsessegmentene. De
anslår at produksjonskostnaden for en middels
stor elbil i personbilsegmentet vil være lik pro-
duksjonskostnaden for en sammenlignbar fossil-
bil tidligst i 2025 i EU. Større elbiler vil ha like
produksjonskostnader som tilsvarende fossile
biler noe senere, tidligst i 2027–2028 i EU.
Bloomberg anslår at de minste elbilene vil ha lik
produksjonskostnad som sammenlignbare fos-
silbiler tidligst i 2029 i EU. Anslagene hviler på
en rekke forutsetninger om blant annet utvik-
ling i teknologi og skalaproduksjon, men også at
utslippsstandarder stadig blir strengere, noe
som øker kostnaden for konvensjonelle biler.

1 Miljødirektoratet (2016). Tiltakskostnader for elbil, M-620.
2 THEMA (2016). Potensialet for null- og lavutslippskjøre-

tøy i den norske kjøretøyparken, THEMA Rapport 2016–
26.

3 Geir H. M. Bjertnæs (2016). Hva koster egentlig elbilpoli-
tikken?, Aktuell analyse, Samfunnsøkonomen nr. 2 2016.

4 Bloomberg New Energy Finance (2017). When will elec-
tric vehicles be cheaper than conventional vehicles?
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varebiler, og batterikapasiteten har vært lav.
Enkelte næringsdrivende har et ad hoc-preget rei-
semønster, noe som betyr planlegging av turer
kan være problematisk, og henvender seg til kun-
der som befinner seg på et stort geografisk
område.14 Da vil batterikapasitet og tilstrekkelig
ladeinfrastruktur være viktig for hvorvidt bedrif-
ten velger elvarebil. Det er betydelige insentiver
for å stimulere etterspørselen også etter nullut-
slippsvarebiler. Insentivene er imidlertid ikke like
sterke som for personbiler, blant annet fordi vare-
biler i utgangspunktet har lavere avgiftsbelastning
enn personbiler.

Julsrud m.fl. (2016) anslår merkostnaden ved
kjøp av en elektrisk varebil (lett varebil) til mel-
lom 0 og 20 000 kroner når avgifter er inkludert.15

Sparte drivstoffutgifter er et insentiv til å kjøpe en
elektrisk varebil, noe drivstoffavgiftene bidrar til.
For tyngre varebiler er situasjonen en annen; tek-
nologiutviklingen har kommet kortere, kostna-
dene er høyere og mangel på modeller er en barri-
ere. Selv med en videreføring av dagens virkemid-
ler vil ikke elvarebiler bli konkurransedyktige for
forbrukerne sammenlignet med dieselvarebil
innen 2030, og det er beregnet at dagens støttebe-
hov vil være ca. 90 000 kroner i innkjøpsstøtte for
en gjennomsnittlig elvarebil (tung) for at denne
skal konkurransedyktig med en konvensjonell
varebil (THEMA 2016). Miljødirektoratet anslår at
den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at 100
prosent av nybilsalget av lette varebiler i 2030 er
el- eller hydrogenbiler ligger mellom 500–1 500
kroner/tonn CO2-ekvivalenter, mens kostnaden
ved at 100 prosent av nybilsalget av tunge varebi-
ler i 2030 er el- eller hydrogenbiler ligger over
1 500 kroner/tonn CO2-ekvivalenter. Det er imid-
lertid store variasjoner i både kostnader, bruks-
område og størrelse på varebiler.

Enova støtter innkjøp av blant annet tunge
varebiler gjennom et program for batterielek-
triske og hydrogendrevne kjøretøy i nyttetrans-
porten. Enova ønsker gjennom programmet å
bidra til at slike kjøretøy blir mer tilgjengelige i
markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større
omfang enn de ellers ville blitt.

Stortinget har bedt regjeringen om at det skal
innføres en miljødifferensiert vrakpantavgift for

varebiler, der det gis 13 000 kroner i vrakpant om
kjøper samtidig anskaffer en nullutslippsvarebil jf.
Innst. 9 S (2016–2017). Regjeringen vil komme til-
bake til Stortinget om saken på egnet måte.

For oppnåelse av målet om at 100 prosent av
nybilsalget av lette og tunge varebiler skal være
nullutslipp i henholdsvis 2025 og 2030, og at vare-
distribusjonen i de største bysentra skal være til-
nærmet utslippsfri i 2030, er man avhengige av at
barrierene overkommes. Dette krever at det skjer
en teknologisk utvikling, noe som ligger til grunn
for måltallene fra NTP 2018–2029.

Lastebiler

I Norge er det i dag svært få nullutslippslastebiler,
og trolig vil det ta tid før man ser en kommersiell
utvikling. Samtidig ser man at det allerede i dag
skjer en viss utvikling. ASKO har tatt i bruk ellas-
tebil til sin distribusjon og har i bestilling hydro-
genbiler. Tine har lagt inn reservasjon på en ny
hydrogenlastebil som det ble lansert planer for i
2016. Mangel på modeller er en stor barriere for
null- og lavutslippslastebiler, og det er betydelig
usikkerhet om utviklingen de nærmeste årene.
Også infrastruktur og høye utgifter i kjøpsøyeblik-
ket vil være barrierer. Utviklingen vil i større grad
enn for andre kjøretøygrupper, være avhengig av
samarbeid over landegrenser om ladeinfrastruk-
tur.

Miljødirektoratet anslår at de samfunnsøkono-
miske kostnadene ved at 50 prosent av nye lastebi-
ler i 2030 er nullutslippskjøretøy til å ligge i sjiktet
500–1500 kroner/tonn CO2-ekvivalenter. Etter-
som segmentet er i meget tidlig fase i den teknolo-
giske utviklingen er det krevende å forutsi utvik-
ling i fremtidige kostnader. Gjennom Enovas støt-
teordning for yrkeskjøretøy vil man trolig få et
bedre kostnadsbilde for dagens situasjon.

Regjeringen har åpnet for miljødifferensiering
av bompenger. For tunge kjøretøy er det lagt opp
til en inndeling i fire klasser: nullutslipp, ladbar
hybrid, Euro VI og Pre-Euro VI.

Det er ikke engangsavgift på kjøretøy med til-
latt totalvekt over 7 500 kg, noe som innebærer at
avgiftssystemet ikke gir tilsvarende insentiver til
kjøp av null- og lavutslippslastebiler slik som for
personbiler. I utgangspunktet eksisterer det få
avgiftsinsentiver, utover drivstoffavgiftene og mil-
jødelen av vektårsavgiften, for anskaffelse av
renere lastebiler. Regjeringen arbeider med opp-
rettelsen av et mulig CO2-fond, jf. omtale i Meld.
St. 2 (2016–2017) Revidert nasjonalbudsjett og i
kapittel 5.2.4.

14 Julsrud, TE., Figenbaum, E., Nordbakke, S., Denstadli,
JM., Tilset, H., og Schiefloe, M. (2016). Pathways to Sustai-
nable Transport among Norwegian Crafts and Service
Workers, TØI, Report 1503/2016.

15 Julsrud, TE., Figenbaum, E., Nordbakke, S., Denstadli,
JM., Tilset, H., og Schiefloe, M. (2016). Pathways to Sustai-
nable Transport among Norwegian Crafts and Service
Workers, TØI, Report 1503/2016.
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Bybusser/langdistansebusser

Nullutslippsteknologi for busser er i NTP 2018–
2029 definert som teknologi basert på el, hydro-
gen og biogass. For nullutslippsbusser i lokaltra-
fikk gjenstår i hovedsak to barrierer; usikkerhet
om teknologien og lade- eller fylleinfrastruktur.
Kostnader ved innkjøp og bruk vil kunne være en
barriere, avhengig av lokale forhold og kjøremøn-
ster. Teknologien har vært i rask utvikling og det
finnes samarbeid om en felles ladestandard i mar-
kedet. For biogassbusser er det færre barrierer,
men høye investeringskostnader i nye kjøretøy
anses å være den mest dominerende. Krav i
offentlige kjøp, og støtte fra Enova, har blitt benyt-
tet som virkemidler for nullutslippsløsninger i
lokal busstransport. Miljødirektoratet anslår at
den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at alle
nye lokalbusser (bybusser) i 2025 er el- eller
hydrogenkjøretøy ligger under 500 kr/tonn CO2-
ekvivalenter. Langdistansebusser har lignende
barrierer som bybusser, men det antas at det vil ta
lengre tid før lange transporter kan nyttiggjøre
seg av nullutslippsteknologi. Miljødirektoratet
anslår at den samfunnsøkonomiske kostnaden
ved at 75 prosent av nye langdistansebusser i 2030
er el- eller hydrogenkjøretøy er i kategorien 500 til
1 500 kr/tonn CO2-ekvivalenter.

I dag stilles det i ulik grad miljøkrav ved anbud
på busstransport fra fylkeskommunene. Dette har
ført til at en del fylker ligger mye lengre fremme
enn andre. I Østfold går 80 prosent av bussene på
biogass fra sommeren 2017, mens Vestfold også
har en økende andel biogassbusser.

Motorsykkel og moped

I dag eksisterer det et globalt marked med mange
modeller av elektriske motorsykler og mopeder,
og noen modeller selges i Norge. Samlet er motor-
sykler og mopeder relativt begrensede utslippskil-
der, men særlig store motorsykler har utslipp på
linje med personbiler. Engangsavgiften for motor-
sykler er i dag basert på motoreffekt og slagvo-
lum, i tillegg til et stykkeelement. Stortinget har
anmodet regjeringen om å fremme forslag om at
engangsavgiften for motorsykler skal miljødiffe-
rensieres etter modell av engangsavgiftssystemet
for personbiler. Regjeringen har i revidert nasjo-
nalbudsjett for 2017 foreslått at engangsavgiften
for motorsykler endres med innføring av en pro-
gressiv avgift på utslipp av CO2 som erstatter
avgiften på motoreffekt og stykkavgiften. End-
ringen er planlagt trådt i kraft 1. juli 2017. Miljødi-
rektoratet anslår at den samfunnsøkonomiske

kostnaden ved at 30 prosent av nye motorsykler
og mopeder er elektriske i 2030 ligger under 500
kr/tonn CO2-ekvivalenter.

5.3.4 Redusert transportbehov og overgang 
til mer miljøvennlige transportformer

Som det fremgår av Meld. St. 13 (2014–2015) Ny
utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med
EU kapittel 4.4.2, er det avgjørende at klimahensy-
net tillegges vesentlig vekt i areal- og transport-
planlegging, slik at utbyggingsmønster og trans-
portsystem fremmer utvikling av kompakte byer
og tettsteder, reduserer transportbehovet og leg-
ger til rette for klima- og miljøvennlige transport-
former.

Det er nær sammenheng mellom utformingen
av byer og tettsteder, utslipp av klimagasser og
den enkeltes reisemiddelvalg. De som bor eller
arbeider i områder med tett utbygging og et
mangfold av aktiviteter, har kortere reiser i det
daglige, bruker oftere kollektivtransport, går eller
sykler, og står for en lavere andel av klimagassut-
slippene i transportsektoren enn de som bor i mer
spredt utbyggede områder. Det er derfor avgjø-
rende å sikre en samordnet areal- og transport-
planlegging som reduserer transportbehovet og
støtter opp om klima- og miljøvennlige transport-
former som kollektivtransport, sykkel og gange.

I Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og
sterke distrikt understreker regjeringen at hele lan-
det skal vokse på grunnlag av en bærekraftig
areal- og transportpolitikk, slik at både reisebe-
hov, arealbruk og klimagassutslipp reduseres. De
statlige planretningslinjene for bolig, areal- og
transportplanlegging skal legges til grunn for en
slik utvikling.

For byområdene, hvor det forventes sterk
befolkningsvekst i årene fremover, fremgår det av
NTP 2018–2029 at det er en målsetting at person-
transportveksten i byområdene skal tas med kol-
lektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet).
Det er beregnet at nullvekst i de ni største byom-
rådene vil gi utslippskutt på ca. 200 000 tonn CO2-
ekvivalenter i 2030 og 1,4 millioner tonn over peri-
oden 2021–2030, sett i forhold til referansebanen.
For å bidra til å nå målet om nullvekst er det eta-
blert en ordning med bymiljø- og byutviklings-
avtaler for de ni største byområdene, som nå sam-
ordnes til felles byvekstavtaler, se nærmere
omtale i NTP 2018–2029 pkt. 8.4. Ifølge transpor-
tetatene kan kostnadene ved å nå nullvekstmålet i
de største byområdene bli betydelige. Regjerin-
gen har i NTP 2018–2029 lagt opp til en vesentlig
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økning i rammene til bymiljøavtaler og byvekstav-
taler i planperioden.

Bymiljøavtalene/byvekstavtalene er langsik-
tige politisk forpliktende avtaler mellom staten,
fylkeskommunene og kommunene i storbyområ-
dene. Avtalene skal sikre god samordning av are-
alutvikling og investeringer i transportsys-
temene. Kommuner og fylkeskommuner skal
blant annet sørge for en arealbruk som støtter opp
under de statlige investeringene i kollektivtrans-
port, sykling og gange i deres byområde. Fortet-
ting i bysentra og rundt knutepunkter er viktige
elementer i en slik utvikling. Tilsvarende vil lokale
myndigheters tilrettelegging for kollektivtrans-
port, sykkel og gange og parkeringsrestriksjoner
være viktig. Bompengeopplegget som innføres vil
også være av stor betydning. Staten vil på sin side
forplikte seg til å dekke inntil 50 prosent av inves-
teringskostnadene til fem store fylkeskommunale
kollektivinfrastrukturprosjekter i de fire største
byområdene. Staten vil også bidra med midler til
tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs
riksveg, stasjons- og knutepunktutvikling langs
jernbanen og belønningsmidler. I tillegg skal sta-
ten bidra til måloppnåelse gjennom blant annet til-
tak på egne ansvarsområder, og ved lokalisering
av besøks- og arbeidsintensiv statlige virksomhe-
ter se nærmere Meld. St. 18 (2016–2017) Bere-
kraftige byar og sterke distrikt, kapittel 4.1.3.

Så langt er det inngått bymiljøavtale for Trond-
heim (september 2016), og for Oslo og Akershus

(juni 2017). Det er forhandlet frem byvekstavtaler
for Bergen og Nord-Jæren som skal til politisk
behandling lokalt og i regjeringen før endelig inn-
gåelse. Forhandlinger om byvekstavtaler for de
øvrige fem byområdene som er omfattet av ord-
ningen, vil skje på bakgrunn av erfaringene fra
inngåelse av avtalene med de fire største byområ-
dene.

Ved fortetting og utvidelse av byer og tettste-
der er det samtidig viktig at grønne byrom beva-
res og utvikles. Grønne byrom kan være parker,
turveier, bekkedrag og mindre grøntområder.
Regjeringen ønsker at alle, også de som bor i byer,
skal ha tilgang til grøntområder for friluftsliv og
rekreasjon i nærheten av der de bor. Bevaring og
utvikling av grønne og blå områder er også gode
klimatilpasningstiltak. Slike områder bidrar blant
annet til å ta unna overvann, noe som vil bli enda
viktigere fremover, som følge av økt nedbør og
sterkere nedbørintensitet. I tillegg bidrar grønne
områder, trær og vegetasjon til bedre luftkvalitet,
mindre støy og økt naturmangfold i byene.

Forventet befolkningsvekst i en del mindre og
mellomstore byområder, vil også kunne gi trans-
port- og miljøutfordringer. En samordnet og hel-
hetlig satsing på effektiv og miljøvennlig transport
og arealbruk vil derfor være gunstig også i disse
områdene. Regjeringen er positiv til initiativer fra
lokale myndigheter til at bypakker også i mindre
byområder planlegges ut fra et nullvekstmål. Se
nærmere omtale av dette i NTP 2018–2029 pkt.

Boks 5.14 Kommunene – en viktig brikke i klimaarbeidet

I det lokale klimaarbeidet spiller kommunene en
helt sentral rolle, og kommunene er gitt en
rekke oppgaver og virkemidler som gir mulig-
het til å påvirke kilder til betydelige utslipp av
klimagasser. Kommunene er både politiske
aktører, tjenesteytere, myndighetsutøver, inn-
kjøpere, eiendomsbesitter og ansvarlige for
planlegging og tilrettelegging for gode leveste-
der for befolkningen.

Gjennom klima- og energiplanlegging skal
kommuner og fylkeskommuner stimulere og
bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging.

Kommunens rolle som ansvarlig for areal-
planleggingen er særlig viktig. Alle beslutninger
om lokalisering og utforming av næringsvirk-
somhet, boliger og infrastruktur vil påvirke
utslipp fra transport i lang tid fremover. Det er

derfor avgjørende at kommunene benytter sin
myndighet på dette området til å drive en kli-
masmart planlegging for fremtiden.

Kommunene er også en stor innkjøper og
kan blant annet velge å ta i bruk null- og lavut-
slippskjøretøy i egen virksomhet, samt legge til
rette for bruk av slike kjøretøy gjennom etable-
ring av ladestasjoner i kommunen.

Mange kommuner jobber i dag aktivt med
både å redusere utslipp av klimagasser og med å
tilpasse kommunen til klimaendringene. Et godt
eksempel her er Oslo kommune som har vedtatt
en egen klima- og energistrategi, hvor de har
satt seg ambisiøse målsettinger om å halvere
klimagassutslippene i kommunen innen 2030,
og at kommunen skal være fossilfri i 2050. Dette
bidro til at EU nylig kåret Oslo kommune til
European Green Capital 2019.
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8.5. Tilsvarende er det positivt at enkelte av de
store byene har satt seg egne mål på dette områ-
det. Et eksempel på dette er Oslo kommune som i
sin klima- og energistrategi har som mål å redu-
sere biltrafikken med 20 prosent innen 2020 og 33
prosent innen 2030.

I 2014 ble det i tillegg opprettet en tilskudds-
ordning som skal bidra til raskere gjennomføring
av tiltak som øker fremkommeligheten for gående
og syklende. Midlene skal brukes til finansiering
av sykkeltiltak langs kommunale og fylkeskom-
munale veier i de mindre byområdene, og betin-
ger en egenandel på minimum 50 prosent fra til-
skuddsmottaker. Gjennom tilskuddsordningen
Klimasats som forvaltes av Miljødirektoratet kan
kommunene gis støtte til prosjekter som inne-
bærer klimavennlig areal- og transportplanleg-
ging.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
har i tillegg satt i gang et arbeid for å vurdere
hvordan plan- og bygningslovens virkemidler kan
utvikles for å styrke langsiktig omlegging til lavut-
slippssamfunnet i 2050.

5.3.5 Overføring av gods fra vei til bane og 
sjø

Overføring av gods fra vei til bane og sjø vil ha
betydning for å bedre fremkommeligheten på vei-
ene, bedre sikkerhet, bidra til mindre miljøbelast-
ning og reduksjon av klimagassutslipp fra trans-
portsektoren. Godsanalysen som ble utført for
NTP 2018–2029 viser at gods fraktet via vei ventes
å øke fra 270 millioner tonn i 2013 til 400 millioner
tonn i 2030. Godsoverføring kan således være et
aktuelt tiltak for å redusere klimagassutslippene.
Målet i godstransportpolitikken er både å styrke
de enkelte transportmidlenes fortrinn og å legge
til rette for overføring av gods fra vei til sjø og
bane, der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
For å redusere klimagassutslipp fra godstransport
vil det være viktig å ta miljøvennlig teknologi og
alternative drivstoff i bruk og å effektivisere trans-
port og logistikk. Regjeringen legger stor vekt på
å stimulere til et taktskifte for hurtigere innfasing
av ny teknologi. Andre viktige tiltak vil være å

legge til rette for at mer gods på de lange distan-
sene transporteres på sjø og bane i tråd med
regjeringens ambisjon.

Stortinget har i anmodningsvedtak bedt «regje-
ringen sette et mål om at minimum 30 prosent av
transportarbeidet på vei, på strekninger over 300
km, skal flyttes over på sjø eller bane innen 2030, og
at dette målet skal være 50 prosent innen 2050», jf.
behandling av Dokument 8:45 S (2015–2016).
Regjeringen signaliserte i NTP 2018–2029 at den
har som ambisjon å overføre 30 prosent av gods
over 300 km fra vei til bane innen planperiodens
utløp. Viktige tiltak som regjeringen fremmet i
NTP 2018–2029 var blant annet en egen gods-
pakke på jernbanen (se kapittel 5.3.6), en til-
skuddsordning for godsoverføring, samt andre
havne- og terminaltiltak (se kapittel 5.3.8).

For å kunne oppnå godsoverføring i et så stort
omfang som regjeringens ambisjon om at 30 pro-
sent av gods over 300 km skal overføres fra vei til
sjø og bane, vil det være behov for omfattende
økonomiske virkemidler og investeringer ut over
det som det legges opp til i NTP (2018–2029).
Regjeringen vil derfor utrede andre positive tiltak
for å styrke bane og sjøtransport.

5.3.6 Jernbane

Klimagassutslippene fra jernbanedriften stammer
i all hovedsak fra forbrenning av diesel på de ikke-
elektrifiserte banestrekningene. Utslippene var i
2015 på om lag 51 000 tonn CO2-ekvivalenter.
Frem mot 2030 er det i fremskrivningene anslått
en moderat reduksjon i utslippene til om lag
49 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Om lag 80 prosent av togene i Norge (regnet i
togkilometer) drives elektrisk. Resten benytter
diesel som energibærer. I NTP 2018–2029 har
regjeringen prioritert elektrifisering av Trønder-
banen, Meråkerbanen, Kongsvinger-Elverum-
Hamar, samt Hønefoss-Follum (forlenget strek-
ning på Bergensbanen brukt til tømmertrans-
port). Elektrifisering fjerner de direkte klimagass-
utslippene fra togtransporten og kan samtidig
redusere utslipp av svevestøv og NOx, men inves-
teringskostnaden per kilometer er relativt høy.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Tabell 5.4 Utslipp av klimagasser fra jernbane 2015, 2030 og i perioden 2021–2030. 
Millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp 2015 Fremskrevet utslipp 2030
Fremskrevet 2021–2030

(samlet over perioden)

Utslipp totalt 0,05 0,05 0,5
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Miljødirektoratet har vurdert at den samfunns-
økonomiske tiltakskostnaden for elektrifisering av
gjenværende dieselstrekninger på jernbane ligger
mellom 500 og 1 500 kroner/tonn CO2-ekvivalen-
ter. Kostnadsvurderingene er beheftet med usik-
kerhet.

Det fremgår av NTP 2018–2029 at bruk av
hydrogen, batteri og biodrivstoff/biogass er alter-
nativer for ytterligere å kutte klimagassutslippene
på de gjenstående ikke-elektrifiserte streknin-
gene. I NTP 2018–2029 slo også regjeringen fast
at det skal legges til grunn nullutslippsløsninger i
alle fremtidige offentlige materiellanskaffelser på
jernbanen. Ved kjøp av nytt rullende materiell skal
dette skje i den grad teknologiutviklingen tillater
det. Det skal også lages en egen strategi for Nord-
landsbanen.

Klimagasseffekten av å elektrifisere dagens
dieselstrekninger vil vel så mye være knyttet til et
forbedret potensial til overføring av trafikk fra vei,
som kutt i de direkte klimagassutslippene fra
selve togdriften. I NTP 2018–2029 har regjeringen
prioritert 18 milliarder kroner til infrastrukturtil-
tak på jernbane i planperioden. Tiltakene legger
til rette for å styrke konkurransekraften til gods-
transporten med jernbane. Godstiltakene på jern-
bane er av transportetatene anslått til å redusere
klimagassutslippene med 123 000 tonn CO2-
ekvivalenter per år etter at utbyggingen av alle
enkelttiltakene er fullført (etter 2029). Godstilta-
kene var av transportetatene anslått til å ha sam-
funnsøkonomisk netto nytte på null. Miljødirekto-
ratet har vurdert at et tiltak på overføring av 5 pro-
sent gods (tonn-km) fra vei til sjø og bane vil ha en
samfunnsøkonomisk tiltakskostnad i kategorien
500–1 500 kroner/tonn CO2-ekvivalenter.

5.3.7 Traktorer, anleggsmaskiner og andre 
motorredskaper

Klimagassutslippene fra traktorer, anleggsmaski-
ner (gravemaskiner, hjullastere etc.) og andre die-
seldrevne motorredskaper har doblet seg siden
1990, og var i 2015 på 1,9 millioner tonn CO2-
ekvivalenter. I fremskrivningene er det anslått at

utslippene fra denne kategorien vil holde seg sta-
bile frem mot 2030.

Mindre elektriske maskiner, herunder hjullas-
tere, minigravere og mindre dumpere er tilgjenge-
lig i dag. For større maskiner er det fremdeles
begrenset utvalg til de dieseldrevne anleggsmas-
kinene, men flere leverandører er på vei inn i mar-
kedet. Enkelte kommuner har gått foran. Gjen-
nom regjeringens Klimasats har Oslo kommune
fått 3 millioner kroner til tre byggeprosjekter som
skal bygges på klimavennlige byggeplasser. Her
prioriteres blant annet utvikling og uttesting av
elektriske maskiner og tidlig fremføring av strøm
til maskinene. Gjennom Enova sitt program
«Energi- og klimatiltak i landtransport» vil kom-
mersielt tilgjengelige anleggsmaskiner og andre
motorredskaper i nyttetransport kunne støttes.
Ikke-kommersielle, innovative løsninger vil kunne
støttes gjennom programmet «Fullskala innovativ
energi- og klimateknologi». Miljødirektoratet har
vurdert at et tiltak der 15 prosent av ikke-veigå-
ende maskiner og kjøretøy i 2030 er drevet av el
eller hydrogen, samt økt andel hybridisering (lad-
bar og ikke-ladbar), vil ha en samfunnsøkonomisk
kostnad på under 500 kroner/tonn CO2-ekvivalen-
ter.

Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en
handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/anleggs-
plasser innen transportsektoren. I NTP 2018–
2029 ble det varslet at Samferdselsdepartementet
vil utarbeide en slik handlingsplan sammen med
underliggende etater og virksomheter. Med
utgangspunkt i erfaringer fra igangsatte pilotpro-
sjekter, vil regjeringen komme tilbake til Stortin-
get på egnet måte. Myndighetene samarbeider
med næringslivet for å avdekke mulige tiltak og
mål for å gjøre byggeplasser/anleggsplasser
innen transportsektoren fossilfrie. Denne proses-
sen vil ses i sammenheng med arbeidet med å
redusere utslippene fra oppvarming og byg-
ningstørking på byggeplasser/anleggsplasser. Se
kapittel 5.8 for nærmere omtale.

Samlet dieselforbruk i jordbruket, herunder
fra traktorer og andre jordbruksmaskiner, har falt
med 16 prosent siden 1990.16 Det vil være andre
utfordringer knyttet til å redusere utslippene fra

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Tabell 5.5 Utslipp av klimagasser fra traktorer, anleggsmaskiner og andre motorredskaper 2015, 2030 og 
i perioden 2021–2030. Millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp 2015 Fremskrevet utslipp 2030
Fremskrevet 2021–2030

(samlet over perioden)

Utslipp totalt 1,9 1,9 19
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traktorer enn fra anleggsmaskiner og øvrige
motorredskaper. For det første har traktorer lang
levetid. For det andre varierer driftstimer og
belastningsgrad mye innenfor kategorien. I perio-
der vil en stor andel av traktorene knyttet til
gårdsdrift gå på et høyt antall driftstimer i døgnet
og på tilnærmet maksimal ytelse ved arbeid som
pløying, harving eller tung jordbearbeiding. Det
finnes få rene nullutslippsløsninger for traktorer i
dag. På kort sikt virker det mest realistisk med
biogass, biodrivstoff eller hybridløsninger. På len-
gre sikt, og i tråd med den teknologiske utviklin-
gen, vil rene nullutslippsløsninger trolig bli mer
aktuelt. Det er stor usikkerhet rundt tiltakskostna-
den for nullutslippsteknologi på traktorer, og til-
takskostnaden for dette er ikke estimert.

Diesel til traktorer ilegges CO2-avgift. Siden
traktorer benytter seg lite av vei, er diesel til trak-
torer ikke omfattet av veibruksavgift, men er ilagt
grunnavgift på mineralolje. Traktorer er ikke
omfattet av engangsavgiften og er fritatt for vekt-
årsavgift. Traktorer med tillatt totalvekt under
7 500 kg betaler redusert sats i årsavgiften. Avgif-
tene vil ha betydning for insentiver til å ta i bruk
null- og lavutslippsteknologier. Enova kan gjen-
nom programmet «Innovativ klima- og energitek-
nologi», hvor utvikling av nullutslippsteknologier i
segmenter som ikke kommersielt tilgjengelig
enda, støtte prosjekter i flere transportsegmenter.
Programmet kan også omfatte innovative nullut-
slippstraktorer, samtidig som man gjennom pro-
grammet «Energi- og klimatiltak i landtransport»
får støtte til kommersielt tilgjengelige løsninger.

5.3.8 Innenriks sjøfart og fiske

Utslippene fra sjøfart og fiske var på sitt høyeste i
1999 da sektoren sto for nesten 4,2 millioner tonn
CO2-ekvivalenter. Sjøfart og fiske står fortsatt for
en betydelig del av norske klimagassutslipp med
2,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2015. Samti-
dig ser vi fra aktivitetsdata at trafikken har økt,
uten at dette nødvendigvis gjenspeiles i utslipps-

statistikken. Dette kan blant annet skyldes at
mange skip bunkrer i utlandet. Samtidig må man
legge til grunn at det har vært en effektivisering i
skipsflåten. Det er likevel usikkerhet rundt den
reelle utslippsutviklingen fra innenriks skipsfart.
Frem til 2030, er det fremskrevet at utslippene i
norsk klimagassregnskap fra sjøfart og fiske vil
reduseres rundt 6 prosent til 2,6 millioner tonn
CO2-ekvivalenter.

Klima- og miljøkrav til norske skip og til skip
som opererer i norske farvann reguleres i hoved-
sak av skipssikkerhetslovens kapittel 5 som ligger
under Klima- og miljødepartementets ansvarsom-
råde. Norsk implementering av internasjonale mil-
jøkrav til skip etablert av FNs sjøfartsorganisasjon
(IMO) hjemles i hovedsak i dette lovverket. Miljø-
regelverket for skip er svært omfattende og
omhandler blant annet krav vedrørende luftforu-
rensning, klimagassutslipp, olje, kjemikalier,
avfall, kloakk, ballastvann, drivstoff og miljøgifter i
bunnstoff.

Det er ulike typer karaktertrekk og utfordrin-
ger knyttet til de ulike typer skipssegment, og
skillene er mange mellom de fire dominerende
skipstypene og deres driftsmønster: passasjerskip
(ferger, hurtigbåter, cruiseskip), fiskefartøy
(inkludert servicebåter til oppdrettsnæringen),
offshorefartøy og lasteskip. De offisielle utslipps-
tallene fra Statistisk sentralbyrå er ikke splittet
opp i de ulike skipssegmentene, men det er kun
aggregerte tall for henholdsvis sjøfart og fiske
som helhet.17

Klima- og miljødepartementet har fått utredet
reduksjonspotensialet for norsk innenriks skips-
fart frem til 2040.18 DNV GL finner at man ved å
gjennomføre en aktiv politikk for utslippsreduk-
sjon kan redusere utslippene fra innenriks skips-
fart med 40 prosent i 2040 sammenlignet med
2015-nivå.

16 Totalkalkylen for jordbruket, utgitt av Budsjettnemda for
jordbruket.

17 Det eksisterer tall fra DNV GL for de ulike skipssegmen-
tene basert på aktivitetsdata fra Kystverket. Tallene er usi-
kre, spesielt i kystnære områder, men gir en indikasjon på
fordelingen.

18 Reduksjon av klimagassutslipp fra norsk innenriks skips-
fart. Report No.: 2016-0150 DNV GL.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Tabell 5.6 Utslipp av klimagasser fra innenriks sjøfart og fiske 2015, 2030 og i perioden 2021–2030. 
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp 2015 Fremskrevet utslipp 2030
Fremskrevet 2021–2030

(samlet over perioden)

Utslipp totalt 2,8 2,6 27
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For sjøfart og fiske kan små modifikasjoner i
eksisterende flåte gi store utslippsreduksjoner, i
motsetning til kjøretøyparken som allerede har
energieffektive forbrenningsmotorer. Dette skyl-
des både at skipene har lang levetid, opp mot 40
år, og at det er flere faktorer, slik som seilings-
mønster, vær og vind som påvirker drivstofforbru-

ket. Det er allerede flere eksempler på at fossile
ferger har blitt ombygget til å bli hybridferger
gjennom installasjon av batterier.

Når det gjelder kostnader har man erfaring fra
ferger, og ekstrakostnaden for lav- og nullutslipps-
teknologi for riksvegfergene anslås å være rundt
15–20 prosent i første anbudsperiode, inklusive

Boks 5.15 Regjeringens arbeid for grønn skipsfart

Gjennom Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslipps-
forpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU
ble grønn skipsfart pekt ut som et av regjerin-
gens prioriterte innsatsområder. Derfor har
regjeringen allerede tatt flere initiativer for ytter-
ligere utslippsreduksjon fra internasjonal skips-
fart, og innført en rekke virkemidler for å redu-
sere klimagassutslipp fra innenriks skipsfart.

Utslipp fra innenriks skipsfart omfattes av
norske forpliktelser under Parisavtalen. Derfor
ønsker regjeringen å stimulere til at skipsfarten
benytter utslippsfri energi. Fra 1. januar 2017 er
elavgiften for skip i næringsvirksomhet redusert
til 0,48 øre per kilowattime (ordinær sats er
16,32 øre per kWh). Avgiftsreduksjonen stimule-
rer til å erstatte mineralolje med elektrisk kraft
for skip som ligger ved kai (landstrøm) og til
fremdrift med batterier. Regjeringen har redu-
sert kostnadene for sjøtransport ved at losbered-
skapsavgiften gikk ned fra rundt 300 millioner
kroner til rundt 215 millioner kroner i 2016.
Avgiftsreduksjonen er videre gitt en miljøinnret-
ning, ved at fartøy med høy score på miljøindek-
sen (ESI) også er fritatt fra å betale losbered-
skapsavgift.

Regjeringen innførte i 2016 en tilskuddsord-
ning til fylkeskommuner og kommuner for at
disse skal kunne gjennomføre miljø- og kli-
mainnrettede anbudsprosesser.

Regjeringen har innført en kondemnerings-
og innovasjonslåneordning som skal stimulere
til grønn fornyelse av nærskipsfartsflåten. Det
har vist seg at ordningene ikke virker etter sin
hensikt, og ingen prosjekter har fått tilsagn i
2016. Nærings- og fiskeridepartementet foretar
en gjennomgang av kriteriene for ordningene
for å gjøre de mer treffsikre.

Regjeringen har innført en støtteordning for
godsoverføring fra vei til sjø, som regjeringen i
NTP 2018–2029 har lagt opp til å forsterke og
forlenge. Regjeringen la også i NTP 2018–2029

opp til å opprette en tilskuddsordning for miljø-
vennlige og effektive havner.

Klima- og miljødepartementet har underteg-
net en ny miljøavtale med 15 næringsorganisa-
sjoner om reduksjon i utslippene av helse- og
miljøskadelige nitrogenoksider (NOx). Den nye
miljøavtalen har en varighet på åtte år fra 2018,
og er den tredje i rekken av avtaler hvor
næringslivet forplikter seg til å redusere sine
NOx-utslipp. De NOx-reduserende tiltakene som
er gjennomført under avtalen har også medført
betydelig klimagevinst. DNV GL beregner i
Næringslivets NOx-fonds årsrapport for 2016 at
forrige avtaleperiode (2008–2017) hadde et årlig
reduksjonspotensial på 670 000 tonn CO2-
ekvivalenter (ekskludert petroleumssektoren)
ved utløp av avtaleperioden, gitt at søknadene
som har fått innvilget støtte har den utslippsre-
duserende effekten som ble lagt til grunn i ved-
taket om støtte. Mange av tiltakene fra NOx-fon-
det er gjennomført i innenriks skipsfart.

Regjeringen har gjennom utvidelsen av Eno-
vas mandat til å omfatte transportsektoren lagt
til rette for flere store maritime tildelinger.
Enova har blant annet gitt tilsagn om støtte til 35
landstrømsprosjekter og over 480 millioner til
ladeanlegg som legger til rette for ambisiøse fyl-
keskommunale fergeanbud.

MAROFF-programmet og Skattefunnordnin-
gen bidrar til å realisere regjeringens satsing for
fremme av miljøvennlig verdiskaping i maritim
næring. Miljø er ett av de hovedprioriterte områ-
dene i MAROFF-programmet. I 2015 ble det satt
av totalt 83,7 millioner kroner til miljøprosjekter
gjennom disse ordningene.

Klimavennlig maritim transport var videre
tema for den første Pilot-E-utlysningen, der
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova
samarbeider om felles utlysning for å skape ras-
kere vei fra idé til marked.

5638



70 Meld. St. 41 2016–2017
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

infrastruktur. Det er ikke ventet merkostnader
etter første anbudsperiode, da investering i infra-
struktur er gjort, og batterikostnaden er redusert.

Rapporter fra DNV GL viser at det eksisterer
en rekke bedriftsøkonomisk lønnsomme tiltak for
rederne, som vil bidra til klimagassreduksjoner,
men som ikke er blitt gjennomført. Man trenger
mer kunnskap om hvilke barrierer som hindrer at
de bedriftsøkonomiske lønnsomme tiltakene gjen-
nomføres, og eventuelt hvordan regjeringen kan
tilrettelegge for at tiltakene gjennomføres.

Basert på data fra DNV GL, har Miljødirekto-
ratet anslått at tiltak for sjøfart og fiske med klima-
effekt på ca. 3,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter
over perioden 2021–2030, havner i kostnadskate-
gorien under 500 kroner/tonn CO2. Det største til-
taket er elektrifisering av ferger og passasjerskip,
herunder 51 prosent helelektrifisert fergesektor i
2030. Samtidig er det behov for mer kunnskap om
både utslippsreduksjoner, nye tiltak og teknologi-
kostnader. Miljødirektoratet vil derfor i løpet av
2017 sette ut et oppdrag om en oppdatert til-
taksanalyse for skipsfart.

Til tross for potensialet for utslippsreduksjo-
ner ved effektiviseringstiltak, vil videre utslippsre-
duksjoner i stor skala kreve en omfattende end-
ring av flåten og infrastruktur for drivstoff. Etter-
som gjennomsnittsalderen for den norske skips-
flåten er rundt 30 år, er det mange skip som trolig

skal skiftes ut i årene fremover. Regjeringen vil i
årene fremover støtte videreutvikling og kommer-
sialisering av løsninger for mer klimavennlige far-
tøy, og vil at virkemidlene skal støtte opp under
dette.

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) regulerer
internasjonal skipsfart og etablerte globale ener-
gieffektivitetskrav for internasjonale skipsfart
som trådte i kraft i 2013. Som en del av IMOs
arbeid med ytterligere utslippsreduksjoner får
internasjonal skipsfart i 2018 krav om rapporte-
ring av drivstofforbruk og andre parametere som
kan danne basis for fremtidige klimakrav. I 2018
skal IMO fastsette en ny klimastrategi som vil
definere prosessen frem til neste generasjons kli-
makrav. Norge arbeider for å lede forhandlingene
inn på et spor som gir best mulig resultat i form av
utslippskutt raskest mulig.

Prising av utslipp er det viktigste virkemiddelet
for å nå klimamålene for 2030 i ikke-kvotepliktig
sektor. Fiske og fangst i nære farvann har redu-
sert sats på mineralolje i CO2-avgiften. Naturgass
og LPG til gods- og passasjertransport i innenriks
sjøfart og fiske og fangst er fritatt for CO2-avgift.
Videre er det redusert sats for mineralolje til fiske
og fangst i nære farvann. Stortinget har i anmod-
ningsvedtak bedt regjeringen om å innføre lik
CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor i 2018, med
foreløpig unntak for landbruket og fiskerinærin-

Boks 5.16 Om lavutslippsferger

For riksveifergesamband legges det til grunn
klimakrav i konkurransene. Fra 1. januar 2018
vil riksveifergesambandet Anda – Lote få en
helelektrisk og en plug-in hybrid ferge. Dette er
resultatet av det første ordinære fergeanbudet
med krav om nullutslippsteknologi. I sam-
bandene E39 Festøya – Solavågen og Volda-Fol-
kestad har Statens vegvesen nylig kunngjort
anbudsutlysning med krav om tre utslippsferger
og en lav- eller nullutslippsferge. I fremtidige
statlige anbud vil det stilles krav om null- og lav-
utslippsløsninger, der det er teknologisk mulig.

Over 85 prosent av norske fergesamband er
fylkeskommunale. I tillegg er fylkeskommunen
ansvarlig for hurtigbåtene. Fylkeskommunal fer-
gedrift blir finansiert av billettinntekter og fylkes-
kommunenes frie midler (rammetilskudd og
skatteinntekter). De frie midlene fordeles gjen-
nom inntektssystemet for fylkeskommunene. Ett
av hovedprinsippene som ligger til grunn for inn-

tektssystemet, er at det ikke skal gi insentiv eller
føringer for fylkeskommunenes prioriteringer.
Insentiver og føringer må eventuelt gis gjennom
andre virkemidler, for eksempel gjennom lov-
krav eller øremerkede ordninger. Ved eventuelle
endrede krav til fylkeskommunene skal de tilfø-
res eller trekkes midler i rammetilskuddet, til-
svarende anslåtte merutgifter eller innsparinger.

Flere fylkeskommuner har fått støtte av
Enova i forbindelse med utlysing av nye anbud,
slik at de har kunnet stille strengere krav til
energibruk og klimagassutslipp i anbudskriteri-
ene. Siden 2015 har Enova gitt over 480 millio-
ner i slik støtte. Støtten har gått til bygging av
infrastruktur for lading og vil resultere i flere
batterielektriske og plug-in-hybride ferger med
følgende reduksjoner i utslipp. Støtten vil også
kunne resultere i innovasjon og nyttige erfarin-
ger som fremtidige anbudsprosesser kan utnytte.
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gen. For fiskerinæringen inviteres det til et parts-
sammensatt utvalg som blant annet skal vurdere
muligheten for å innføre gradvis økt CO2-avgift og
foreslå andre klimatiltak. Status for arbeidet vil bli
omtalt i statsbudsjettet for 2018. CO2-avgiften er
nærmere omtalt i kapittel 5.2.2. Regjeringen vil
regelmessig vurdere avgiftsnivået i ikke-kvote-
pliktig sektor for å bidra til kostnadseffektiv opp-
nåelse av 2030-målet.

I vurderingen av CO2-avgift i skipsfarten kan
karbonlekkasjeproblematikken19 være relevant.
Globalt er det fullt avgiftsfritak for skip som går i
internasjonal fart, og bunkers som selges i inter-
nasjonale farvann. Risikoen for karbonlekkasje
gjelder flere skipssegment som blant annet tank-
og bulkskip og fiskebåter. Samtidig er det skipsty-
per der denne problematikken ikke er like rele-
vant, for eksempel for rutegående passasjerskip
og servicebåter til oppdrettsnæringen. Det vil ofte
kunne være karbonlekkasjeproblematikk i klima-
politikken. Store forskjeller mellom land kan føre
til uheldig ressursbruk og konkurransevridnin-
ger.

Utbygging av infrastruktur for alternative driv-
stoff for skipsfarten er en forutsetning for at null-
og lavutslippsløsninger blir tatt i bruk i større
skala. Regjeringen støtter utbygging av landstrøm
gjennom Enova. I Enovas to første landstrømsut-
lysninger ble 35 prosjekter støttet med 222 millio-
ner kroner. Tidligere i år lanserte Enova en tredje
utlysning for landstrømsutbygging. Gitt viktighe-
ten av infrastruktur for null- og lavutslippsløsnin-
ger i skipsfarten vil regjeringen utarbeide en
nasjonal plan for infrastruktur for alternative driv-
stoff for transportsektoren, herunder for klima-
vennlige drivstoff innenfor innenriks sjøfart. Det
legges til grunn at utbygging av infrastruktur for
nullutslippsdrivstoff skal være markedsdrevet og
på et tidligst mulig stadium skje uten støtte. Myn-
dighetenes virkemidler, herunder Enova, skal i en
tidlig fase bygge opp under markedsutviklingen.

Som følge av at Norge har et sterkt kompetan-
semiljø og virksomhet i hele næringskjeden i
maritim sektor, med verftsindustri og omfattende
rederivirksomhet, kan Enova bidra til markedsut-
vikling i alle ledd i næringskjeden. Næringen er
internasjonalt orientert, og løsninger som prøves
ut i norsk regi vil kunne spre seg og bidra til å
redusere klimagassutslipp også globalt. Enova

har blant annet støttet Hurtigruten med 45,1 milli-
oner kroner til to ekspedisjonsskip med hybrid-
teknologi slik at de kan gå på batteri i en halvtime
i strekk. Det er første gang så store skip blir byg-
get med mulighet for batteridrevet fremdrift. I til-
legg til batteriene støtter Enova skipenes høyef-
fektive fremdriftssystem, inkludert effektive
motorer og propeller. Til sammen gir disse tilta-
kene 15 prosent lavere dieselforbruk enn tilsva-
rende konvensjonelle skip. Et annet eksempel er
støtten til Eidesvik Offshore på 7,4 millioner kro-
ner til batterihybridisering av et supplyfartøy. Bru-
ken av batterier om bord gjør at Viking Energy
reduserer sitt årlige CO2-utslipp med 1 000 tonn.

For å bedre rammevilkårene for nærskipsfar-
ten ble sektoravgifter til Kystverket redusert i
statsbudsjettet for 2016. Losberedskapsavgiften
ble kuttet for fartøy opptil 8 000 bruttotonn, i til-
legg til at avgiften ble redusert for fartøy som sco-
rer høyt på miljøindeksen (ESI). Samlet var avgifts-
kuttet for sjøtransporten på om lag 90 millioner
kroner.

Regjeringen innførte i 2017 en treårig forsøks-
ordning med tilskudd som skal stimulere til over-
føring av gods fra vei til sjø. Ordningen er utfor-
met i henhold til EØS-avtalens retningslinjer for
statsstøtte til maritim transport og er godkjent av
EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Det legges
vekt på at ordningen skal sikre at godset faktisk
overføres fra vei til sjø og at de positive virknin-
gene av støtten overstiger de negative virknin-
gene på konkurransen. Det kan gis tilskudd til
prosjekter som oppfyller kravene i ordningen
blant annet at tilbudet skal være levedyktig etter
støtteperioden. Regjeringen har i NTP 2018–2029
lagt opp til at ordningen videreføres med en årlig,
gjennomsnittlig ramme på 100 millioner kr i første
seksårsperiode, og en totalramme på 1,7 milliar-
der kr i planperioden.

I NTP 2018–2029 prioriterer regjeringen også
en tilskuddsordning for investeringer i havner for
å støtte opp under utvikling av effektive og miljø-
vennlige havner. Dette bygger opp under en hel-
hetlig tilnærming til logistikknutepunkt, der en
ser investeringer i farled, havn og vei- og bane-
system i sammenheng. Dette vil kunne bidra til
reduserte transportkostnader for næringslivet,
bedre utnyttelse av sjøtransportens fortrinn og
godsoverføring fra vei til sjø. I tillegg vil tilskudds-
ordningen kunne bidra til mer miljøvennlig god-
stransport samlet sett.

Offentlig sektor kan som kunde bidra til å ta i
bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige tekno-
logier og løsninger, også innen sjøtransport. At

19 Hvis et land, eller en gruppe av land, reduserer sine utslipp
som følge av klimapolitikk, og dette fører til at utslippene i
land uten tilsvarende klimapolitikk øker, har vi karbonlek-
kasje. Graden av karbonlekkasje vil blant annet avhenge av
hvor mange land som har den samme stramme klimapoli-
tikken.
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dette virkemidlet kan ha stor effekt, har man sett
de seneste årene i fergesektoren.

I 2016 innførte regjeringen en tilskuddsord-
ning på 20 millioner for å bidra til kompetansehe-
ving hos fylkeskommunene og kommunene som
skal sette de i stand til å gjennomføre anbudskon-
kurranser med ambisiøse klimakrav. Prosjektene
som fikk støtte vil gi de aktuelle fylkeskommu-
nene og kommunene et godt grunnlag for å stille
krav til lav- og nullutslippsløsninger for fergetje-
nester i tiden fremover.

Det kan være krevende for fylkeskommunale
myndigheter å stille klimakrav tilpasset det
enkelte samband, ettersom det krever mulighets-
studier o.l. Dette gjelder særlig fylkeskommuner
og kommuner som lyser ut anbud relativt sjeldent,
noe som kan gjøre det vanskelig å ha tilstrekkelig
miljøkompetanse for slike kompliserte innkjøp.
Det kan også være særlig aktuelt i tilfeller der
flere anbud kommer på relativt kort tid. Regjerin-
gen vil evaluere fjorårets tilskuddsordning og
videreføre og eventuelt styrke ordningen dersom
den vurderes å ha god effekt.

Regjeringen vil i årene fremover støtte videre-
utvikling og kommersialisering av løsninger for
mer klimavennlige fartøy.

5.3.9 Innenriks luftfart

Innenriks luftfart i Norge var i 2015 kilde til
utslipp av nesten 1,4 millioner tonn CO2-ekvivalen-
ter. Dette er en økning på mer enn 43 prosent
sammenlignet med 1990. I tillegg kommer klima-
gassutslipp fra utenrikstrafikken, det vil si fra nor-
ske lufthavner til første destinasjon i utlandet, som
i 2014 var 1,56 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 80
prosent av utslippene fra innenriks luftfart er
omfattet av EUs kvotesystem for luftfart. Det er
forventet at flytrafikken vil øke også fremover.
Økningen er forventet å bli større for utenriksrei-
ser enn for innenriksreiser, særlig forventes det at
den interkontinentale trafikken vil øke kraftig. Avi-
nor venter at det i 2040 vil være like mange uten-
landsreiser som innenlandsreiser.20 Fra 2010 til
2035 venter man en årlig drivstoffeffektivisering
på 1,04 prosent.21 Likevel viser fremskrivninger at
klimagassutslippene fra innenriks luftfart vil øke
med over 10 prosent frem til 2030.

Boks 5.17 Luftfartens reelle klimapåvirkning

Luftfarten slipper ut drivhusgassene CO2 og
vanndamp. Den sistnevnte er viktig for dannel-
sen av kondensstriper og påfølgende cir-
russkyer (også kalt fjærskyer). Luftfarten slip-
per også ut NOx, som fører til produksjon av
ozon i troposfæren og nedre stratosfære. Ozon
er en betydelig drivhusgass. I tillegg slipper luft-
farten ut en rekke andre stoffer – svoveldioksid,
karbonmonoksid , hydrokarboner, partikler som
organisk karbon og sot – som har små og varier-

ende klimaeffekter. På bakgrunn av dette har
det av flere forskningsmiljøer blitt foreslått å
bruke en vektfaktor på 1,2/1,3 – 1,8/2,0, som
skal gjenspeile luftfartens reelle klimapåvirk-
ning. Det vil i så fall si at ett tonn utslipp bør mul-
tipliseres med en faktor et sted mellom 1,2 og 2.
Dette er imidlertid ikke inkludert i retningslin-
jene for klimagassregnskap og er dermed ikke
inkludert i landenes utslippsrapportering.

20 Avinor, 2015. Nasjonal transportplan 2018-2029. Perspekti-
vanalyse mot 2050.

21 Samferdselsdepartementet (2016). ICAO State Action Plan
on CO2 Emission Reduction Activities – Norway.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Tabell 5.7 Utslipp av klimagasser fra innenriks luftfart 2015, 2030 og i perioden 2021–2030. 
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp 2015 Fremskrevet utslipp 2030
Fremskrevet 2021–2030

(samlet over perioden)

Utslipp totalt 1,4 1,5 15

Kvotepliktige utslipp 1,1 1,2 12

Ikke-kvotepliktige utslipp 0,3 0,3 3
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Virkemidler for å redusere utslipp fra luftfarten

Klimagassutslipp fra flyvninger innen EØS-områ-
det, herunder innenriks i Norge, er i hovedsak
inkludert i det europeiske kvotesystemet. Mine-
ralolje til bruk i innenriks luftfart er også omfattet
av en CO2-avgift. Dette er de to mest sentrale vir-
kemidlene for å redusere klimagassutslipp fra
sektoren. Flyvninger fra Norge til land utenfor
EØS-området er verken omfattet av CO2-avgift
eller inkludert i kvotesystemet. Flyvninger fra
norske lufthavner er omfattet av flypassasjeravgift.
Denne avgiften er fiskalt begrunnet, men kan
også påvirke omfanget av flytransport.

For internasjonal luftfart, utenfor Europa, fin-
nes det i dag få virkemidler for reduksjon av kli-
magassutslipp. Det er viktig med ambisiøse glo-
bale reguleringer for internasjonal luftfart. FNs
organisasjon for sivil luftfart (ICAO) har besluttet
karbonnøytral vekst fra 2020 som sektormål for
internasjonal luftfart.

ICAO vedtok på generalforsamlingen i oktober
2016 å innføre en markedsmekanisme for kjøp av
utslippskvoter fra andre sektorer, som sammen
med andre tiltak, som innfasing av lavutslippstek-
nologi og prising, så langt det er mulig, skal bidra
til å oppnå målet. Mekanismens første fase på
seks år fra 2021 vil være frivillig for statene. Norge
har meldt frivillig deltakelse i denne fasen.

Det er ønskelig at flyselskapene bruker mest
mulig moderne flymotorteknologi med lave
utslipp i sine flåter. Norge vil fortsette å jobbe
internasjonalt for lavutslippsutvikling for luftfar-
ten.

I NTP 2018–2029 varslet regjeringen at den vil
innføre et omsetningskrav på 1 prosent bærekraf-
tig biodrivstoff i luftfarten fra 2019, med mål om at
det skal øke til 30 prosent i 2030, i tråd med tilgan-
gen på sertifisert biojetdrivstoff innenfor de tek-
niske mulighetene som er tilstede. Regjeringens
satsing forutsetter at det er tilgang på bærekraftig
biodrivstoff med sikker global klimaeffekt. Et

omsetningskrav for biodrivstoff i luftfarten vil
også redusere utslippene fra kvotepliktig luftfart i
det norske utslippsregnskapet.

Avinor mener det er grunnlag for et større pro-
sjekt for å vurdere mulig bruk av helelektriske
eller hybridfly til kommersiell luftfart. Sammen
med andre aktører vil Avinor vurdere muligheter
og utfordringer, med mål om å introdusere denne
type fly på norske innenriksruter i løpet av 10–15
år. Sammen med Norsk Luftsportsforbund vil Avi-
nor ta kontakt med aktuelle flyselskaper og indus-
trielle aktører som vil bli invitert inn i prosjektet.
Regjeringen støtter arbeidet Avinor gjør for å
legge til rette for elektriske fly.

For å styrke tilbudet til de reisende, redusere
klimagassutslippene og bedre den lokale luftkvali-
teten ønsker Avinor å være en pådriver og tilrette-
legger for at mest mulig av transporten til og fra
lufthavnene kan skje med kollektive transportmid-
ler. Samferdselsdepartementet forventer, i tråd
med eiermeldingen, at det settes nye og mer
ambisiøse mål for kollektivdelen for 2030.

I 2030 kan det, ifølge Avinor og transporteta-
tene, bli behov for en tredje rullebane ved Oslo
lufthavn (OSL). Ved en eventuell beslutning om
bygging av en tredje rullebane må det tas hensyn
til at økt kapasitet vil føre til mer flytrafikk og høy-
ere utslipp. Avinor og transportetatene forventer
at klimagassutslippene relatert til Oslo lufthavn vil
øke med 28 prosent fra i dag frem til 2030. Der-
som det bygges en eventuell tredje rullebane i
2030 er det anslått at de OSL-relaterte klimagass-
utslippene øker 6 prosent frem mot 2050, mens
klimagassutslippene i et scenario uten tredje rulle-
bane er anslått redusert med 2 prosent i samme
periode. Disse anslagene forutsetter energieffekti-
visering på 1,5 prosent årlig.22 Det er imidlertid
usikkert når behovet for en tredje rullebane even-

22 Avinor og transportetatene (2016). Fremtidig kapasitet på
Oslo lufthavn. 

Kilde: Meld. St. 30 (2016–2017) Verksemda til Avinor AS

Tabell 5.8 Kollektivandeler ved de fire største lufthavnene i Norge

Lufthavn
Kollektivandel

Status 2009
Kollektivandel

Status 2014
Kollektivandel

Mål 2020

Oslo 64 % 66 % 70 %

Stavanger 14 % 17 % 30 %

Bergen 27 % 34 % 40 %

Trondheim 42 % 45 % 50 %
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tuelt oppstår, og regjeringen har ikke tatt stilling
til spørsmålet om utbygging.

5.3.10 Bruk av biodrivstoff

5.3.10.1 Gjeldende politikk og virkemidler for 
biodrivstoff

Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassut-
slippene fra transportsektoren. Samtidig er det
viktig at biodrivstoffet er produsert på en bære-
kraftig måte. Biodrivstoff er drivstoff fremstilt av
biologisk materiale. Oljeholdige planter, som raps
og soya, kan bli til biodiesel, mens sukker- og sti-
velsesrike planter, som sukkerroer og mais, kan
omgjøres til etanol. Denne typen biodrivstoff, som
er produsert fra matvekster, kalles ved en felles-
betegnelse konvensjonelt biodrivstoff. Videre kan
det produseres biodrivstoff fra avfall, rester og
skogsråstoff. Biodrivstoff produsert av slike
råstoff omtales gjerne som avansert biodrivstoff og
gir typisk sikrere klimaeffekt enn konvensjonelt
biodrivstoff.

Regjeringen stimulerer til bruk av biodrivstoff
gjennom omsetningskravet for biodrivstoff til vei-
trafikk. De som omsetter drivstoff skal sørge for
at minimum 7,0 volumprosent av totalt omsatt
mengde drivstoff til veitrafikk per år består av
biodrivstoff. Omsetningskravet ble økt fra 5,5 til 7
prosent fra 1. januar 2017. Økningen på 1,5 pro-
sentpoeng skal oppfylles med avansert biodriv-
stoff. Denne typen biodrivstoff teller dobbelt, i
henhold til fornybardirektivet og i omsetningskra-
vet. Det vil si at økningen i faktisk volum er 0,75
prosent.

Regjeringen la i statsbudsjettet for 2017 frem
en plan for videre opptrapping av omsettingskra-
vet frem mot 2020. I forbindelse med behandlin-
gen av statsbudsjettet fattet Stortinget et anmod-
ningsvedtak der regjeringen blir bedt om å trappe
opp omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk
og delkravet om avansert biodrivstoff i årene
2017–2020. Det bes om at delkravet om avansert
biodrivstoff settes til 2,5 prosent fra 1. oktober
2017, 3,5 prosent i 2018, 4,5 prosent i 2019 og 8
prosent i 2020, og at det generelle omsetningskra-
vet trappes opp i takt med dette til 20 prosent.
Videre bes det om at opptrappingsplanen for-
skriftsfestes. Klima- og miljødepartementet tar
sikte på å sende forskriftsendringer på høring om
kort tid.

Biodrivstoff er fritatt for CO2-avgift, og biodriv-
stoff som omsettes utover omsetningskravet ileg-
ges heller ikke veibruksavgift. For biodiesel som
omsettes utover omsetningskravet er avgiftsforde-

len i forhold til vanlig autodiesel 5,00 kroner per
liter (veibruksavgift og CO2-avgift). Tilsvarende
avgiftsfordel for bioetanol utgjør 6,23 kroner per
liter. Dette er ikke justert for energiinnhold.

Det eksisterer i tillegg støtteordninger for pro-
duksjon av flytende biodrivstoff og biogass.

5.3.10.2 Nærmere om utslippseffekten av 
biodrivstoff

Utslippene av CO2 fra forbrenningen av biodriv-
stoff inngår i det naturlige kretsløpet gjennom
fotosyntesen. Gitt bærekraftig forvaltning av area-
ler, vil CO2 som slippes ut ved høsting og forbren-
ning, tas opp i nye planter og trær som vokser
opp. Utslipp fra fossil bensin og diesel tilfører nytt
karbon i atmosfæren fordi det ikke inngår i det
naturlige kretsløpet. Fossile utslipp øker CO2-inn-
holdet i atmosfæren, og dette fører til global opp-
varming. Ulike typer biodrivstoff kan ha ulik kli-
maeffekt, og det er et mål at klimaeffekten fra
biodrivstoffet stadig skal forbedres.

Etter regelverket til FNs Klimakonvensjon
(UNFCCC) inngår utslipp fra uttak av biomasse i
skog- og arealbrukssektoren (LULUCF). Bio-
masse tatt ut til bruk som ved eller biodrivstoff vil
i utslippsregnskapet telle som utslipp i skog- og
arealbrukssektoren for det året treet hogges, men
rapporteres som null i energi- eller transportsek-
toren når biomasseproduktet (for eksempel ved
eller biodrivstoff) brukes. Dette for å unngå dob-
belttelling. Også når importert ved eller biodriv-
stoff brukes, rapporteres dette som null CO2-
utslipp i det norske utslippsregnskapet. Hvordan
produksjon av biodrivstoff fra norsk skogsråstoff
vil påvirke våre utslippsforpliktelser for 2030, vil
avhenge av hvordan utslipp og opptak i skog skal
bokføres, jf. omtale av Europakommisjonens for-
slag til forordning i kapittel 4.4. Utslipp fra pro-
duksjon og raffinering kan telle som utslipp hos
norske bedrifter dersom biodrivstoffet produse-
res i Norge. Dersom biodrivstoffet er importert,
vil utslippene telles som null i transportsektoren,
mens utslipp fra dyrking/råstoffuttak, produk-
sjon og raffinering ikke inngår i det norske
utslippsregnskapet.

EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff stiller
krav til reduksjon i direkte klimagassutslipp sam-
menliknet med fossilt drivstoff og til at råstoff til
biodrivstoffet ikke dyrkes på arealer som er vik-
tige for biodiversitet, eller som lagrer mye karbon.
For eksempel tillates det ikke at råstoff stammer
fra jordbruksarealer som nylig er etablert ved
rydding av regnskog. Biodrivstoff som oppfyller
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EUs bærekraftskriterier gir derfor lavere direkte
klimagassutslipp enn fossile drivstoff globalt sett.

Det er imidlertid usikkerhet forbundet med
den nøyaktige globale klimaeffekten av bruk av
noen typer flytende biodrivstoff, grunnet indi-
rekte arealbruksendringer. Bærekraftskriteriene
omfatter ikke utslipp forårsaket av indirekte areal-
bruksendringer (ILUC – indirect land-use
change). Indirekte arealbruksendringer oppstår
når bruk av mat- og fôrvekster til produksjon av
biodrivstoff fortrenger slik produksjon til nye are-
aler, som igjen gir økt press på urørte naturområ-
der og avskoging med økte CO2-utslipp. Dette kan
også føre til irreversible ødeleggelser av natur-
mangfold. For enkelte typer biodrivstoff kan
utslipp fra indirekte arealbruksendringer oppheve
deler av eller hele reduksjonen i klimagassutslipp
som oppnås ved at fossilt drivstoff erstattes, eller
føre til at utslippene i sum blir høyere.

Det er store forskjeller mellom ulike typer
biodrivstoff når det gjelder indirekte arealbruk-
sendringer. Utslipp fra indirekte utslipp må
modellberegnes, og det foreligger derfor ulike
anslag på effektene. I ILUC-direktivet fra EU
anslås produksjon av bioetanol fra stivelsesrike
vekster og sukkervekster å medføre relativt små
ILUC-utslipp, mens produksjon av biodiesel fra
oljeholdige vekster er antatt å gi vesentlig høyere
ILUC-utslipp. Avansert biodrivstoff forutsettes å
ikke medføre ILUC-utslipp av betydning. EU for-
søker å avhjelpe effekter fra indirekte arealbruk-
sendringer ved å sette et tak på hvor stor andel av
målet i fornybardirektivet som kan oppfylles ved
bruk av konvensjonelt biodrivstoff, og samtidig
fremme bruken av avansert biodrivstoff.

5.3.10.3 Dagens bruk av biodrivstoff i Norge

Bruk av biodrivstoff er mulig i alle deler av trans-
portsektoren. I dag er det hovedsakelig veitrafik-
ken som har tatt i bruk biodrivstoff, men det er
også eksempler på bruk av biodrivstoff til erstat-
ning for fossile drivstoff både innen skipsfart og i
luftfart.

Foreløpige tall fra Miljødirektoratet viser at
omsetningen av biodrivstoff økte fra 188 millioner
liter i 2015 til 450 millioner liter i 2016. Biodriv-
stoff utgjorde dermed 11 prosent av den samlede
omsetningen av drivstoff i 2016 (14,5 prosent etter
dobbeltelling av avansert biodrivstoff). I 2016
utgjorde gjennomsnittlig innblandingsnivå for bio-
diesel/hydrogenert vegetabilsk olje (HVO) i auto-
diesel 14 prosent (20 prosent etter dobbeltelling),
mens innblandingsnivået for bioetanol/andre bio-
komponenter i bensin var på 6 prosent (6,4 pro-

sent etter dobbeltelling). Om lag 85 prosent av
omsatt biodrivstoff var biodiesel/HVO og om lag
15 prosent var bioetanol/andre biokomponenter.
Miljødirektoratet anslår at økningen i biodrivstoff
fra 2015 til 2016 tilsvarer en reduksjon i norske
utslipp av klimagasser på om lag 600 000 tonn.
Mesteparten av biodrivstoffet som ble rapportert
omsatt var konvensjonelt biodrivstoff fremstilt av
matvekster. Det ble omsatt mest biodrivstoff frem-
stilt av raps. Andelen produsert av palmeolje og
palmeråstoff (PFAD) økte fra 1 til 39 prosent fra
2015 til 2016. I 2016 ble PFAD regnet som rest fra
palmeoljeproduksjon, men er i 2017 omklassifi-
sert til biprodukt etter ny vurdering. Biodrivstoff
produsert av tallolje (restprodukt fra papirindus-
trien) utgjorde 5 prosent og av skogsavfall
utgjorde 1 prosent av total mengde omsatt biodriv-
stoff. Så godt som alt biodrivstoff (99 prosent)
omsatt i Norge i 2016 var importert. Tallene for
2016 vil bli revidert før sommeren.23

Biogass produseres hovedsakelig av kloakk-
slam, matavfall og husdyrgjødsel. Biogass kan
ikke benyttes til å oppfylle omsetningskravet for
biodrivstoff til veitransporten. For 2015 ble det
gjennomført en omfattende undersøkelse av bio-
gassbruken i Norge. Resultatene viste et biogass-
forbruk i Norge på totalt 308 GWh. Av dette gikk
rundt 105 GWh til transport. Biogassen går
hovedsakelig til å drifte busser og andre flåtekjø-
retøy i nærheten av produksjonsanlegg for bio-
gass. Biogassproduksjon og -bruk i Norge er
økende.

5.3.10.4 Bruk av biodrivstoff frem mot 2030

Det norske regelverket for biodrivstoff henger
nøye sammen med EØS-regelverket. For eksem-
pel legger fornybardirektivet og drivstoffkvalitets-
direktivet viktige premisser for det norske regel-
verket. Europakommisjonen la frem en strategi
for lavutslippsmobilitet i juli 2016 som pekte frem
mot det som ble Kommisjonens forslag til revidert
fornybardirektiv i november 2016. Strategien indi-
kerer at biodrivstoff med matvekster som råstoff
vil ha en begrenset rolle, og at slikt biodrivstoff
ikke bør motta offentlig støtte etter 2020. Forsla-
get er under diskusjon i EU, men det er sannsyn-
lig at EU fremover vil vektlegge avansert biodriv-
stoff.

For å sikre god global klimaeffekt vil regjerin-
gen vektlegge bruk av avansert biodrivstoff. Kli-

23 http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/
2017/April-2017/Kraftig-okning-i-bruk-av-biodrivstoff-i-
2016/
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maeffekten av å bruke skogsråstoff til substitu-
sjon av fossile produkter, som for eksempel ben-
sin og diesel, blir best om biomassen blir brukt til
materialer med lang levetid og at restmaterialer
og skogsavfall blir nyttet til bioenergi eller biodriv-
stoff. Det er en forutsetning at skogsråstoffet
kommer fra bærekraftig forvaltet skog. Norge har
et betydelig råstoffpotensial for produksjon av
avansert biodrivstoff basert på skogsråstoff. Det
er også flere aktører som har lagt frem planer for
etablering av biodrivstoffproduksjon i Norge.

Biodrivstoff gir høye samfunnsøkonomiske til-
takskostnader sammenliknet med andre klimatil-
tak. For veitrafikk har Miljødirektoratet anslått
kostnader i størrelsesorden 1500 kroner/tonn
CO2-ekvivalenter. Kostnadsanslaget er usikkert.
Kostnadsutviklingen fremover er også usikker, og
avhenger blant annet av prisutviklingen for fossilt
drivstoff og teknologiutviklingen for produksjon
av biodrivstoff. Regjeringen legger ikke opp til å
øke omsetningskravet for biodrivstoff til veitrans-
port etter 2020. Det understrekes at bruk av
biodrivstoff etter 2020 må ses opp mot kostnadene
ved ulike alternativer for å redusere ikke-kvote-
pliktige utslipp.

Regjeringen varslet i NTP 2018–2029 at den vil
innføre et omsetningskrav på 1 prosent bærekraf-
tig biodrivstoff i luftfart fra 2019, med mål om 30
prosent i 2030, i tråd med tilgangen på sertifisert
biojetdrivstoff innenfor de tekniske mulighetene
som er tilstede. Et omsetningskrav på 1 prosent
vil innebære et behov for rundt 12 millioner liter,
forutsatt at salget av flydrivstoff holder seg stabilt
fra i dag.

Stortinget har bedt regjeringen om å foreslå et
omsetningskrav for biodrivstoff for bruk av
biodrivstoff i drivstoffet for skipsfarten jf. Dok
8:71 S (2015–2016), Innst. 22 S (2016–2017).
Regjeringen vil følge opp anmodningsvedtaket på
egnet måte.

5.4 Jordbruk

5.4.1 Jordbruk og klima

Regjeringen har nylig lagt frem forslag til kon-
krete tiltak og virkemidler for en ambisiøs
klimapolitikk i landbruket i stortingsmeldingen
om jordbruket, jf. Meld. St. 11 (2016–2017) (jord-
bruksmeldingen). Hovedpunkter er omtalt i boks
5.20. I tillegg til å følge opp disse punktene vil
regjeringen nedsette en arbeidsgruppe som frem
til jordbruksforhandlingene 2018 skal gjennomgå
eksisterende ordninger for støtte til klimatiltak på
gårdsnivå, med sikte på å styrke og målrette inn-
satsen for reduserte utslipp. Regjeringen vil også
forhandle med jordbruket om en frivillig avtale
med en plan for reduksjon av klimautslipp, der
ambisjonsnivået for utslippsreduksjoner i jordbru-
ket frem mot 2030 tallfestes.

Klimagassutslipp fra jordbruket utgjør om lag
15 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor.
Utslippene kommer i hovedsak fra husdyrhold og
kjøttproduksjon (metan fra tarmgass og lagring av
husdyrgjødsel), lystgass fra nitrogen i husdyr-
gjødsel og mineralgjødsel. Det er få virkemidler i
jordbruket som er utformet med hovedformål å
redusere jordbrukets utslipp av slike klimagasser,
men virkemidler innen fôrutvikling, avl og virke-
midler med andre miljøformål har bidratt til redu-
serte utslipp sett over flere år. Jordbrukets utslipp
av metan og lystgass er i dag ikke ilagt avgift,
blant annet av praktiske hensyn. En stor andel av
jordbruksarealene i Norge er først og fremst
egnet for grasproduksjon. Dette er en viktig del av
bakgrunnen for at støtteordningene i jordbruks-
politikken samlet sett er innrettet slik at produk-
sjon med høyest utslipp per produsert enhet, pro-
duksjon av rødt kjøtt (i hovedsak storfe og sau),
mottar mest støtte. Dette gjenspeiler at det er mot-
setninger mellom jordbrukspolitiske og klimapoli-
tiske mål.

I sin behandling av jordbruksmeldingen viser
Stortinget til at formålet med å øke matproduksjo-
nen er å øke selvforsyningsgraden, styrke bered-
skapen og dekke etterspørselen, jf. Innst. 251 S
(2016–2017). Næringskomiteen merker seg at det

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Tabell 5.9 Utslipp av klimagasser fra jordbruk 2015, 2030 og i perioden 2021–2030. 
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp 2015 Fremskrevet utslipp 2030
Fremskrevet 2021–2030

(samlet over perioden)

Utslipp totalt 4,5 4,4 44
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i meldingen vises til at landbrukspolitikken har
fire overordnede mål:
– Matsikkerhet
– Landbruk over hele landet
– Økt verdiskaping
– Bærekraftig landbruk med lavere utslipp av kli-

magasser

Komiteen støtter at de fire overordnede målene
for landbrukspolitikken videreføres, men presise-
rer at målet om matsikkerhet skal omfatte både
matsikkerhet og beredskap. Komiteen registrerer
også at regjeringen særlig peker på lavere utslipp
av klimagasser i målet om bærekraftig landbruk,
og støtter dette. En samlet næringskomité mener
at arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra
norsk matproduksjon må prioriteres, samtidig
som målet om økt matproduksjon med intensjon
om økt selvforsyning ivaretas. I Stortinget sin
behandling av jordbruksmeldingen har nærings-
komiteen en rekke flertallsmerknader om jord-
bruk og klima. Komiteens flertall mener blant
annet at jordbrukets viktigste oppgave i klima-
sammenheng er å redusere utslippene per produ-
sert enhet og at det ikke er god miljøpolitikk å
gjennomføre tiltak som bidrar til karbonlekkasje,
det vil si at produksjonen flyttes ut av Norge.
Komiteen understreker videre at tiltak med sikte
på å redusere klimagassutslipp fra jordbruket skal
være kunnskapsbaserte, og at effektene må
kunne måles med relativt sikre metoder.

Siste hovedrapport fra FNs klimapanel viser at
det ligger et betydelig potensial for utslippsreduk-
sjoner i jordbruket globalt frem mot 2050 knyttet
til omlegging til et mer klimavennlig matforbruk.
Samtidig understrekes det i Klimakonvensjonens
formålsparagraf at klimagasskonsentrasjonen i

atmosfæren skal stabiliseres uten at matproduk-
sjonen trues. FNs klimapanel anslår at den glo-
bale matproduksjonen kan bli redusert med inntil
to prosent hvert tiår, samtidig som behovet for
mat øker med 14 prosent. Ressurser og arealer
må tas i bruk og utnyttes på en måte som sikrer
tilstrekkelig matproduksjon, tilpasset de natur-
gitte forholdene.

Fremtidens matproduksjon må gjøres langt
mer bærekraftig og klimaeffektiv enn i dag.
Utslipp av klimagasser fra produksjon av rødt
kjøtt er om lag 5–10 ganger større enn utslipp fra

Boks 5.18 Satsning på forskning og 
innovasjon for lavutslippsutvikling 

i jordbruket

Norges forskningsråd har i regi av BIONÆR-
programmet i mai 2017 lyst ut 45 millioner
kroner til innovasjonsprosjekter for å redusere
klimagassutslipp fra jordbruket. Målet er at
næringslivet blir med på å utvikle systemer og
teknologier som kan føre til rask reduksjon av
klimagasser fra jordbruket. I tillegg er det lyst
ut forskerprosjekter som skal bidra til å redu-
sere klimagassutslippene fra jordbruket med
en samlet ramme inntil 60 millioner kroner.

Boks 5.19 Avlsarbeid kan bidra til 
økt effektivitet og lavere utslipp av 

klimagasser

Avlsarbeidet har bidratt til å øke effektiviteten,
produktkvaliteten og bærekraften i norsk
landbruk. Med ny teknologi har effekten av
avlsarbeidet økt betydelig, og norsk landbruk
har svært gode forutsetninger for å utnytte
dette. Utfordringer i storfeproduksjonen
nasjonalt og internasjonalt er:
– Krav om redusert klimaavtrykk med spesi-

elt fokus på metangassutslipp fra drøvtyg-
gere

– Samfunnskrav om god helse, dyrevelferd
og lav antibiotikabruk

– Krav om effektiv produksjon gjennom
bedre utnytting av ressurser (økt fôrutnyt-
ting)

Helse- og fruktbarhetsstatus i storfeproduk-
sjonen har en betydelig virkning på klimagass-
utslipp. Årsakene til dette er sammensatt. Et
fortsatt sterkt fokus på helse og fruktbarhet i
avlsarbeidet vil derfor også være et viktig kli-
mabidrag i norsk melk- og kjøttproduksjon.

I jordbruksforhandlingene 2017 ble det
bestemt å avsette 15,5 millioner kroner til
Geno sitt avlsarbeid. Målrettet avlsarbeid gir
viktige klimabidrag gjennom å redusere utslip-
pene per produsert enhet. Utnyttelse av ny
teknologi som storskala genotyping og inn-
samling av nye presise data kan potensielt
doble effekten av Genos avlsarbeid på Norsk
rødt fe. Videre avlsmessig fremgang forventes
å gi positive effekter på en rekke viktige områ-
der for norsk jordbruk, herunder lavere
metangassutslipp gjennom bedre dyrehelse
og økt fôreffektivitet.
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annen matproduksjon. I scenarioer i siste
hovedrapport fra FNs klimapanel som er i tråd
med togradersmålet, halveres globale utslipp av
metan i 2100 sammenliknet med 2010. Hvordan
en politikk for økt matproduksjon innrettes er vik-
tig for mulighetene til å oppfylle togradersmålet.
Det må produseres nok og trygg mat til en
økende befolkning og samtidig mer av den maten
som medfører lave klimagassutslipp, og mindre
mat med høye utslipp.

Det er ikke mulig å produsere mat helt uten
utslipp av klimagasser, men utslippene varierer
mellom ulike produksjoner. Jordbrukspolitikken
har blant annet bidratt til effektivisering i melke-
sektoren, noe som har ført til færre storfe, og
derigjennom til at klimagassutslippene fra sekto-
ren har blitt redusert med 5,3 prosent fra 1990 til
2015. De totale norske utslippene har økt i samme
periode. Viktige faktorer har vært systematisk og
langsiktig avlsarbeid, god dyrehelse, fôrutvikling,
samt mer treffsikker gjødsling.

I jordbruksmeldingen ble det varslet at regje-
ringen i lys av Norges 2030 forpliktelse vil arbeide
for å redusere jordbrukets utslipp av klimagasser
og gradvis legge om jordbrukspolitikken i en mer
klimavennlig retning. Klimahensyn skal tillegges
større vekt i jordbruksoppgjørene. 

I Meld. St. 11 (2016–2017) ble det også rede-
gjort for hovedproblemstillinger og dilemmaer
knyttet til jordbrukets klimagassutslipp. Det er
krevende å finne effektive tiltak for å redusere
jordbrukets utslipp av klimagasser uten at det
kommer i konflikt med jordbrukspolitiske målset-
tinger.

Jordbruksaktivitet påvirker også skog- og are-
albrukssektoren (LULUCF), transportsektoren
og byggsektoren. Jordbrukets bruk av mineralske
produkter i blant annet transport og byggsektoren
ilegges CO2-avgifter på lik linje med andre nærin-
ger med unntak av veksthusnæringens bruk av
naturgass og LPG. Mulige tiltak for reduksjon av
utslipp fra traktorer og andre maskiner er nær-
mere omtalt i kapitlet om transportsektoren. 

CO2-utslipp fra nydyrking av myr er ikke pri-
set. Stortinget har i forbindelse med statsbudsjet-
tet 2017 bedt regjeringen legge frem forslag om
forbud mot nydyrking av myr. Nydyrking av myr
er nærmere omtalt i jordbruksmeldingen. I forbin-
delse med Stortingets behandling av meldingen
har næringskomiteens flertall understreket beho-
vet for at dette blir grundig utredet og sendt på
høring slik at nødvendige avgrensninger av forsla-
get kan gjøres. Landbruks- og matdepartementet
vil fremme forslag om forbud mot nydyrking av

myr i løpet av 2017. Forslag til forbud vil bli utfor-
met slik at det gjelder både grunn og dyp myr.

I Norge produseres per i dag mindre storfe-
kjøtt enn det forbrukes, og prognosert import av
storfekjøtt i 2017 er 19 prosent. Omlegging av pro-
duksjonsstøtte for å redusere utslipp i Norge kan
medføre økt import av storfekjøtt, og dermed at
norske utslippsreduksjoner delvis vil motsvares
av økt produksjon og økte utslipp i andre land. Det
meste av importen av storfekjøtt skjer fra Tysk-
land, som er omfattet av EUs felles rammeverk og
utslippsmål. Gitt at klimamålene skal oppfylles, er
risiko for karbonlekkasje i EU liten. Men det vil
uansett være en mulighet for at økt import fra EU
til Norge indirekte medfører økt import til EU fra
tredjeland. Om risiko for karbonlekkasje og størst
mulig global effekt vektlegges, må storfeforbru-
ket reduseres. Redusert forbruk vil i neste
omgang kunne medføre redusert produksjon av
storfekjøtt i Norge og dermed reduserte klima-
gassutslipp. Det er følgelig viktig med virkemidler
som for eksempel forbrukerrettet informasjon,
slik at også forbruket kan reduseres.

Dersom jordbruket ikke reduserer sine
utslipp i tråd med sin kostnadseffektive andel, blir
det mer krevende å oppfylle klimamål. I 2014 og
2015 har utslippene fra jordbruket økt, for første
gang på mange år. Utslipp fra jordbruk økte med
1,0 prosent i 2015 sammenlignet med 2014, noe
som hovedsakelig skyldes en økning i antall
sauer, samt en økning i bruk av kunstgjødsel.
Foreløpige beregninger tyder på at utslipps-
veksten fortsatte i 2016.

5.4.2 Tiltak og virkemidler for reduserte 
klimagassutslipp fra jordbruket

Etter anmodning fra Stortinget oppnevnte Land-
bruks- og matdepartementet i mars 2015 en
arbeidsgruppe bestående av representanter fra
næring, forvaltning og miljøorganisasjoner.
Arbeidsgruppen ble blant annet gitt i oppdrag å
vurdere norsk klimapolitikk på landbruksområdet
opp mot ny kunnskap som fremkommer i FNs
klimapanel sin 5. hovedrapport. Arbeidsgruppen
avleverte sin rapport Landbruk og klima-
endringer 19. februar 2016.

Arbeidsgruppen viste til at det er et betydelig
potensial for ytterligere utslippskutt, muligens
10–20 prosent utslippsreduksjon fra jordbruket
innenfor dagens produksjonsnivå, inkludert redu-
serte utslipp som regnskapsføres i transport-,
bygg- og arealsektoren, fra 2016 og frem til 2030.
Arbeidsgruppen pekte på 15 aktuelle tiltak som de
mente kan bidra til reduserte klimagassutslipp og
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økte opptak fra jordbrukssektoren. Nærmere
omtale av klimatiltak i jordbruket finnes i stor-
tingsmeldingen om jordbrukspolitikken, Meld. St.
11 (2016–2017).

I ettertid har Miljødirektoratet innhentet ytter-
ligere analyser av kostnader og effekter av
utvalgte klimatiltak, jf. blant annet NIBIO-rapport
nr. 2 2017 om klimatiltak i norsk jordbruk og mat-
sektor. I rapporten er ulike tiltak vurdert blant
annet for redusert matsvinn, økt utnyttelse av hus-
dyrgjødsel til biogassproduksjon og redusert pro-
duksjon og konsum av storfekjøtt. Ifølge denne
rapporten kan det oppnås reduksjoner tilsvarende
mer enn en halv million tonn CO2 årlig i 2030, til
en lav samfunnsøkonomisk kostnad. Mer enn
halvparten av dette potensialet dreier seg om
kombinerte endringer i kosthold og matproduk-
sjon. Det er ikke utredet nærmere hvordan poten-
sialet kan utløses. Dette vil trolig ikke utløses uten
sterkere insentiver, for eksempel gjennom regule-
ringer eller endringer i støtteordninger. Analyser
fra Miljødirektoratet viser også at flere av tilta-

kene i jordbrukssektoren har tilleggsgevinster i
form av redusert klimaeffekt på kort sikt (Miljødi-
rektoratets rapport fra 2015 «Klimatiltak mot 2013
– Klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter»), se
også kapittel 5.11.

Et klimavennlig kosthold med mindre kjøtt og
mer fisk og grønt vil også være positivt for folke-
helsen. Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold
(2017–2021), som regjeringen nylig la frem, frem-
hever sammenhengen mellom bærekraft og helse
i matpolitikken. Både for folks helse og for kli-
mautfordringen vil det være viktig å fremme et
sunnere og mer bærekraftig kosthold. De potensi-
elle samfunnsgevinstene av at den norske befolk-
ningen følger de norske kostrådene kan være på
hele 154 milliarder kroner per år.24 Dette inklude-
rer reduserte helsetjenestekostnader på anslags-
vis 12 milliarder kroner per år.

Boks 5.20 En mer klimavennlig jordbrukspolitikk

Stortingsmeldingen om jordbruket, Meld. St. 11
(2016–2017) omhandlet blant annet klimautfor-
dringen. Her la regjeringen til grunn at klima-
hensynet bør tillegges større vekt i utviklingen
av jordbrukspolitikken, slik at også jordbruket i
større grad kan bidra til å oppfylle Norges klima-
mål. I den grad endringer i produksjon og pro-
duksjonsmetoder har innvirkning på klimaav-
trykket, bør man ved utformingen av jord-
bruksavtalens virkemidler vektlegge hvordan
dette kan gjøres slik at man oppnår et lavest
mulig klimautslipp fra norsk jordbruk, sett i lys
av jordbrukspolitiske og klimapolitiske mål.

I meldingen ble det varslet at Regjeringen
vil:
– i lys av Norges 2030-forpliktelse arbeide for å

redusere jordbrukets utslipp av klimagasser
og gradvis legge om jordbrukspolitikken i en
mer klimavennlig retning

– tillegge klimahensyn større vekt i jordbruks-
oppgjørene

– etter dialog med næringen, utvikle en plan
med konkrete tiltak og virkemidler for reduk-
sjon av klimautslipp fra jordbruket, hvor
ambisjonene for utslippsreduksjoner tallfes-
tes. Planen må stå i forhold til våre klimafor-
pliktelser

– i løpet av våren 2017 komme tilbake med kon-
krete tiltak for å redusere landbrukets kli-
mautslipp og hvordan landbruket kan kom-
penseres innenfor sektoren. Arbeidet skal
blant annet baseres på rapporten Landbruk og
klimaendringer og Grønn skattekommisjon

– legge til rette for økt produksjon av biogass
basert på husdyrgjødsel og avfallsressurser i
jordbruket

– prioritere kunnskapsoppbygging og forsk-
ning knyttet til jordbrukets muligheter til å
redusere sine utslipp, om potensialet til lag-
ring av karbon i jord og hvordan jordbruket
kan tilpasse seg et klima i endring

– etablere et effektivt system for klimarådgiv-
ning på gårdsnivå for å bidra til at kunnskap
om klimatiltak blir satt ut i praksis så raskt
som mulig.

– innlemme klimatiltak på gårdsnivå som en
del av Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL)

– ved behandling av søknader om investerings-
støtte skal energi, miljø- og klimavennlig tek-
nologi inngå som en del av vurderingene

– arbeide for å ferdigstille en bransjeavtale med
matvarebransjen om reduksjon i matsvinnet.

– klimatiltak skal ikke innebære økte subsidier
til jordbruket

24 Helsedirektoratet (2016). Samfunnsgevinster av å følge
Helsedirektoratets kostråd.
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Prosjektet «Klimasmart landbruk» har som
formål å redusere klimaavtrykket til norsk land-
bruk ved å sikre bedre informasjon og gode verk-
tøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk. Pro-
sjektet eies av Norges Bondelag, Norsk Land-
bruksrådgiving, TINE, Nortura og Felleskjøpet
Agri og fikk tildelt 20 millioner kroner over stats-
budsjettet for 2017. Oppstart av rådgivningstilbud
i enkelte pilotområder er planlagt mot slutten av
2017, og et landsdekkende tilbud om klimarådgi-
ving på gårdsnivå kan startes opp i 2018.

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi
i landbruket (Bioenergiprogrammet) kan finansi-
ere investeringer blant annet i produksjon av bio-
energi og biogass. Ordningen har næringshensyn
som hovedformål, men kan i større grad innrettes
for å bidra mer effektivt til reduksjon av klima-
gassutslipp. Fra 2017 har Innovasjon Norge åpnet
for å gi investeringsstøtte til anlegg som kombine-
rer biovarmeproduksjon med strømproduksjon
fra solceller. Det er også interesse for å etablere
kombinerte el-/varmeanlegg basert på biobren-

sel, såkalte CHP-anlegg, og det er derfor også
åpnet for å gi støtte til slike. Dette forutsetter at
det stilles de samme kravene til lønnsomhet som
for rene bioenergianlegg. En slik kombinasjon gir
muligheter for at et gårdsbruk kan bli selvforsynt
med energi. Et annet utviklingsområde er produk-
sjon av biokull som sideprodukt til bioenergi. Det
er særlig interessant å høste erfaringer fra slike
prosjekter, fordi dette vil kunne styrke muligheten
for å nytte programmet i en klimasatsing i jord-
bruket.

Biogass er en viktig klimaløsning, og produk-
sjon og bruk er økende. Biogass bygger opp
under prinsippene om sirkulær økonomi. Gjen-
nom en pilotordning for biogassanlegg som for-
valtes av Innovasjon Norge, testes teknologi for å
lage biogass basert på andre råstoff enn avfall,
som for eksempel husdyrgjødsel. Støtten for å
levere husdyrgjødsel til biogassanlegg er 60 kro-
ner per tonn. Enova tilbyr støtte til virksomheter
som vil etablere produksjonsanlegg for biogass.

Satsing på biogass fra husdyrgjødsel kan ifølge
NIBIO-rapport nr. 2, 2017 gi bærekraftig erstat-
ning av fossil energi. En del av potensialet er knyt-
tet til småskala gårdsanlegg der biogassen produ-
seres og utnyttes lokalt til oppvarming. Det stør-
ste potensialet er knyttet til større anlegg for sam-
behandling med matavfall. Gårdsanlegg og sam-
behandlingsanlegg har ulike egenskaper med
tanke på utnyttelse av biogassen og kostnadspro-
fil. Samlet sett er det beregnet en årlig samfunns-
økonomisk tiltakskostnad tilsvarende ca. 500 kro-
ner pr. tonn utslippsreduksjon regnet i CO2-
ekvivalenter. Denne kostnaden er lavere enn tidli-
gere anslag, blant annet fordi det er regnet med
en positiv verdi av anleggene også etter 2030. Til
sammenlikning er den generelle CO2-avgiften i
2017 på 450 kroner per tonn CO2. Potensielt
utslippskutt er beregnet til vel 58 000 tonn CO2-
ekvivalenter i 2030, om 20 prosent av husdyr-
gjødsla utnyttes til biogassproduksjon. Om lag en
tredjedel av det identifiserte potensialet er knyttet
til gårdsbaserte anlegg. I tillegg reduseres utslip-
pene når biogass erstatter fossilt drivstoff. Men
det er få slike anlegg i drift i dag, blant annet på
grunn av høye investeringskostnader.

Annen teknologi som kan bidra til utslippsre-
duksjon på gårdsnivå kan for eksempel være
utstyr for klimavennlig lagring og spredning av
gjødsel, eller lavutslippsteknologier for traktorer
og annen redskap. Utslipp av klimagasser fra bruk
av redskap er i dag om lag 350 000 tonn CO2 årlig.
Bondelaget har satt mål om fossilfritt jordbruk i
2030. En ny rapport om ulike lavutslippsløsninger
for traktorer viser et reduksjonspotensial i størrel-

Boks 5.21 Helsedirektoratets 
kostråd

1. Ha et variert kosthold med mye grønnsa-
ker, frukt og bær, grove kornprodukter og
fisk, og begrensede mengder bearbeidet
kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

2. Ha en god balanse mellom hvor mye energi
du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor
mye du forbruker gjennom aktivitet.

3. Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt
og bær hver dag.

4. Spis grove kornprodukter hver dag.
5. Spis fisk til middag to til tre ganger i uken.

Bruk også gjerne fisk som pålegg.
6. Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter.

Begrens mengden bearbeidet kjøtt og t
kjøtt.

7. La magre meieriprodukter være en del av
det daglige kostholdet.

8. Velg matoljer, flytende margarin og myk
margarin, fremfor hard margarin og smør.

9. Velg matvarer med lite salt, og begrens
bruken av salt i matlaging og på maten.

10. Unngå mat og drikke med mye sukker til
hverdags.

11. Velg vann som tørstedrikk.
12. Vær fysisk aktiv i minst 30 minutter hver

dag.
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sesorden 76 000 tonn CO2 frem mot 2030, sam-
menliknet med referansebanen. Potensialet er
størst knyttet til at nysalget av traktorer med stor
motorstørrelse går over til biogass eller annet
biodrivstoff.

Investeringer i utstyr for reduserte utslipp fra
arealbruk eller økt opptak av karbon i jordsmonn
er også aktuelt i denne sammenhengen. Slike
investeringer vil også kunne bidra til å oppfylle
andre miljømål. Gjødseltiltak vil for eksempel i
mange tilfeller også bidra til målene i vannforvalt-
ningsplanene.

Strengere krav til lagring og spredning av
gjødsel er et annet virkemiddel som vil bli vurdert
i forbindelse med revisjon av gjødselvareforskrif-
ten. NIBIO og NMBU har på oppdrag fra Miljødi-
rektoratet vurdert ulike forslag til krav i gjødsel-
vareforskriften for å redusere klimagassutslipp,
ammoniakktap og nitrogenavrenning fra jordbru-
ket, jf. NIBIO-rapport nr. 2 (133), 2016.

Fokus på klimatiltak på gårdsnivå er nytt, og
det finnes få utredninger eller annen kunnskap
om hvilke praktiske løsninger som mest effektivt
kan bidra til utslippskutt. Det nedsettes derfor en
arbeidsgruppe som frem til jordbruksforhandlin-
gene 2018 skal gjennomgå eksisterende ordnin-
ger for støtte til klimatiltak på gårdsnivå, med
sikte på å styrke og målrette innsatsen for redu-
serte utslipp.

Nær halvparten av utslippene fra jordbruket
skyldes metan fra husdyrenes fordøyelse. Fôrkva-
litet har stor betydning for utslippsnivå, og flere
studier viser at bedre fôrkvalitet også vil kunne
bidra til å redusere metanutslippene fra husdyr. I
denne sammenhengen er det aktuelt å vurdere til-
tak for eksempel over jordbruksavtalen for å bidra
til at kvalitetshensyn tillegges større vekt i grov-
fôrproduksjonen. Slik utslippsregnskapet utarbei-
des i dag vil ikke effekten av slike tiltak kunne
bokføres direkte og rapporteres i det offisielle
norske utslippsregnskapet. Klimaeffekten av en
mer effektiv matproduksjon som kommer til
uttrykk for eksempel gjennom redusert antall
husdyr vil imidlertid bli speilet i utslippsregnska-
pet.

Det er stor usikkerhet omkring klimagass-
regnskapet for jordbruket, og det er betydelig
behov for kunnskap om jordbrukets samlede
utslipp og muligheter til utslippsreduksjoner, samt
kostnader og konsekvenser av mulige tiltak. Dette
presiserer også Stortinget i sin behandling av
Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling. En
fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Utslipp fra
jordbruk er krevende å måle, da det er stor usik-
kerhet forbundet med utslippstall fra biologiske

prosesser. Det er behov for betydelig kunnskaps-
utvikling på dette området. Regjeringen vil derfor
opprette et teknisk beregningsutvalg som skal se
nærmere på metoder for hvordan jordbrukets
samlede utslippsregnskap kan videreutvikles og
synliggjøres bedre. Utvalget skal settes sammen
av eksperter foreslått av jordbruksavtalepartene.

I forbindelse med avtalen om statsbudsjettet
for 2017 har Stortinget bedt regjeringen om å inn-
føre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor i
2018, med foreløpig unntak for landbruket og fis-
kerinæringen. For landbruket og fiskerinæringen
skal det nedsettes partssammensatte utvalg som
får i oppdrag å vurdere muligheten for å innføre
gradvis økt CO2 avgift for disse sektorene og fore-
slå andre klimatiltak, under forutsetning av at dis-
triktspolitiske, landbrukspolitiske og fiskeripoli-
tiske målsettinger ivaretas. Status for arbeidet pre-
senteres i forbindelse med statsbudsjettet for
2018.

Det blir arbeidet videre med utvikling av kunn-
skapsgrunnlag, virkemidler og tiltak for å redu-
sere jordbrukets utslipp av klimagasser. Tiltakene
skal være kunnskapsbaserte og kunne måles med
relativt sikre metoder. Jordbrukets organisasjoner
inviteres til et partssammensatt arbeid der det
overordnede målet er å kunne inngå en politisk
avtale om hvor mye jordbrukssektoren skal redu-
sere sine utslipp frem mot 2030. Oppfølging av
Stortingets vedtak om å vurdere muligheten for å
innføre gradvis økt CO2-avgift for landbrukssekto-
ren og foreslå andre klimatiltak skal inngå i det
partssammensatte arbeidet. Dersom det ikke lyk-
kes å oppnå enighet med landbruket om hvordan
sektorens kostnadseffektive andel kan utløses, vil
regjeringen ta initiativ til at nødvendige tiltak kom-
mer på plass.

5.5 Industri

Regjeringen vil

– vurdere avgift på generelt nivå for alle ikke-
kvotepliktige utslipp. Dersom avgift ikke vur-
deres å være et tilstrekkelig eller hensiktsmes-
sig virkemiddel, skal andre virkemidler som
gir tilsvarende sterke insentiver vurderes

Det meste av utslippene fra industri og bergverk
er omfattet av EUs kvotesystem. Av sektorens
samlede CO2-utslipp i 2015 på 11,9 millioner tonn,
var 1,1 millioner tonn ikke omfattet av kvote-
systemet. De kvotepliktige utslippene er frem-
skrevet til 11 millioner tonn i 2030, og de ikke-kvo-
tepliktige til 1,1 millioner tonn i 2030. 
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Industrivirksomhetene som ikke er underlagt
kvoteplikt er for det meste mindre virksomheter,
som næringsmiddelindustri, vareproduksjon,
asfaltverk og lignende. Utslipp fra disse virksom-
hetene kommer i hovedsak fra stasjonær forbren-
ning eller fra produksjonsprosessen (prosessut-
slipp). Ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien
kan imidlertid også komme fra virksomheter som
er kvotepliktige, men som har enkelte aktiviteter
med utslipp som ikke er kvotepliktige (for eksem-
pel diffuse utslipp av nmVOC og metan fra raffine-
rier og lystgass fra fullgjødselsproduksjon).

Industrien har redusert utslippene med 40
prosent siden 1990. Det finnes i dag få kommersi-
elt tilgjengelige teknologier for å vesentlig redu-
sere prosessutslipp fra industrien videre. Utvik-
ling av lavutslippsteknologi i industrien er derfor
et av de prioriterte innsatsområdene i regjerin-
gens klimapolitikk. Regjeringen varslet i industri-
meldingen at det skal opprettes et strategiforum
kalt Prosess 21 med deltakere fra industrien, aka-
demia, forvaltningen og virkemiddelapparatet.
Forumet skal gi innspill til hvordan vi best kan få
til en utvikling i retning av minimale utslipp fra
prosessindustrien i 2050 og samtidig ha en bære-
kraftig vekst i industrisektoren. 

For de fleste virksomheter med utslipp fra sta-
sjonær forbrenning finnes det i dag gode mulighe-
ter for både energieffektivisering, elektrifisering
eller konvertering til alternative brensler. Ifølge
Miljødirektoratets beregninger kan slike tiltak i
mange tilfeller være lønnsomme. Miljødirektora-
tet har utredet tiltak som kan gi en samlet reduk-
sjon av ikke-kvotepliktige CO2-utslipp fra indus-
trien i perioden 2021-2030 på 3,6 millioner tonn.
Miljødirektoratet vurderer at de fleste av disse til-
takene har en samfunnsøkonomisk tiltakskostnad
under 500 kroner per tonn CO2- ekvivalenter.
Anslagene er usikre og følsomme for hvilke forut-
setninger som legges til grunn.

Utslipp fra stasjonær forbrenning i ikke-kvote-
pliktig industri er i utgangspunktet priset gjen-

nom CO2-avgiften på mineralske produkter. Mine-
ralolje ilegges generell sats med 450 kroner per
tonn CO2, med unntak av treforedlings-, fiskemel-
og sildemelindustrien som er ilagt redusert sats.
Det er også redusert avgiftssats for naturgass og
LPG som leveres til industri og bergverk og
benyttes i forbindelse med selve industriproses-
sen. Enkelte utslipp i industrien er verken omfat-
tet av avgift eller kvoteplikt. Omfanget av slike
utslipp må vurderes nærmere.  

Regjeringen vil vurdere avgift på generelt nivå
for alle ikke-kvotepliktige utslipp. Likt avgiftsnivå
for ikke-kvotepliktige utslipp vil sikre at de kost-
nadseffektive tiltakene utløses på tvers av sekto-
rer. Det vises til omtale av CO2-avgiften i kapittel
5.2.2  

Dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et
tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel
skal andre virkemidler vurderes, som gir tilsva-
rende sterke insentiver, herunder direkte regule-
ring gjennom forurensningsloven eller frivillige
avtaler. 

Forurensningsloven kan bidra til en bransjetil-
passet virkemiddelbruk, som i samspill med virke-
middelapparatet for forskning og innovasjon og
eventuelle andre generelle virkemidler kan bidra
til teknologiutvikling og reduserte utslipp. I noen
tilfeller vil det kunne være aktuelt for forurens-
ningsmyndighetene å bidra til at aktører som
søker om utslippstillatelse undersøker hvordan
virksomheten kan innrettes for å redusere klima-
gassutslipp. Krav om energieffektivisering og om
bruk av utslippsreduserende teknologi, kan også
stilles til kvotepliktig industri. 

Enova støtter prosjekter i ikke-kvotepliktig
industri med mål om blant annet å redusere
utslipp av klimagasser. Gjennom sine program-
mer for ny teknologi, energi- og klimatiltak og
energiledelse støtter Enova innovative, energief-
fektive og miljøvennlige løsninger som også kan
ha spredningspotensial utenfor Norge.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Tabell 5.10 Utslipp av klimagasser fra industri 2015, 2030 og i perioden 2021–2030. 
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp 2015 Fremskrevet utslipp 2030
Fremskrevet 2021–2030

(samlet over perioden)

Utslipp totalt 11,9 12,1 120

Kvotepliktig 10,8 11 110

Ikke-kvotepliktig 1,1 1,1 11
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I tillegg til å redusere egne utslipp har indus-
trien også flere viktige roller å spille i overgangen
til lavutslippssamfunnet. Et viktig bidrag er dens
rolle som leverandør av klimavennlige løsninger
for andre deler av næringslivet og til andre sekto-
rer, både i Norge og internasjonalt. Overgangen
til lavutslippssamfunnet krever utvikling av nye
produkter, tjenester og løsninger som kan erstatte
aktivitet som medfører utslipp. Gjennom industri-
ens kompetanse om forhold som teknologi, mate-
rialer og energibruk, er resten av samfunnet i stor
grad avhengig av at industrien klarer å utvikle mil-
jøvennlige løsninger for andre sektorer.

5.6 Petroleum

Regjeringen vil

– vurdere avgift på generelt nivå for alle ikke-
kvotepliktige utslipp. Dersom avgift ikke vur-
deres å være et tilstrekkelig eller hensiktsmes-
sig virkemiddel, skal andre virkemidler som
gir tilsvarende sterke insentiver vurderes

Totale utslipp fra olje- og gassutvinning var 15,1
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2015. Størstede-
len av utslippene er omfattet av EUs kvotesystem
og er også CO2-avgiftspliktig. Sammen med andre
virkemidler25 har dette bidratt til at utslippene ved
utvinning per produsert enhet i gjennomsnitt er
lave i et internasjonalt perspektiv. Den samlede
virkemiddelbruken er anslått å ha redusert de
årlige utslippene fra petroleumsvirksomheten
med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Ikke-kvotepliktige utslipp sto i 2015 for
omkring 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter og vil
ifølge fremskrivningene holde seg omtrent på
dette nivået frem til 2030 ved en videreføring av

eksisterende virkemidler. Dette gir akkumulerte
utslipp på 11,4 millioner tonn over perioden 2021-
2030. Utslippstallene for landanleggene er hoved-
sakelig basert på målinger. Tallene for utslipp fra
sokkelen er derimot i stor grad basert på bereg-
ninger, og det er knyttet betydelig usikkerhet til
de beregnede utslippstallene som foreligger i dag.
Beregningsmetodene for kaldventilering og dif-
fuse utslipp fra sokkelen vil oppdateres i løpet av
året, og tall basert på nye metoder vil rapporteres
fra og med 2018. Det vurderes som sannsynlig at
disse utslippstallene fra sokkelen vil være lavere
med bruk av nye metoder. Fremskrivningen av de
ikke-kvotepliktige utslippene fra sektoren vil tro-
lig også endre seg, ettersom kaldventilerte og dif-
fuse utslipp fra sokkelen utgjør en stor del av de
samlede ikke-kvotepliktige utslippene i sektoren. 

De ikke-kvotepliktige utslippene kommer i
hovedsak fra følgende aktiviteter:
– kaldventilering offshore og på landanleggene

(planlagte operasjonelle utslipp av hensyn til
sikkerhet)

– diffuse utslipp offshore og på landanleggene
(eksempelvis lekkasjer fra flenser og ventiler)

– avdamping ved lasting og lagring av råolje og
andre petroleumsprodukter

– energibruk ved leteboring utenom eksis-
terende felt

– energibruk ved produksjonsboring når mobile
rigger med mindre enn 20 MW effekt benyttes

Utslippene består i stor grad av metan og
nmVOC26-forbindelser, og det er kaldventilering
og diffuse utslipp som utgjør størsteparten av
utslippene. 

Eksisterende virkemidler 

Generelle økonomiske virkemidler, som kvote-
plikt eller CO2-avgift, legger til rette for desentrali-25 Både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp på sokke-

len reguleres i tillegg med direkte reguleringer som blant
annet forbud mot fakling og krav om vurdering av kraftfor-
syning fra land ved alle nye feltutbygginger.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Tabell 5.11 Utslipp av klimagasser fra petroleum 2015, 2030 og i perioden 2021–2030. 
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp 2015 Fremskrevet utslipp 2030
Fremskrevet 2021–2030

(samlet over perioden)

Utslipp totalt 15,1 13,9 147

Kvotepliktig 14 12,8 136

Ikke-kvotepliktig 1,1 1,0 11

26 Non-Methane Volatile Organic Compounds.
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serte, kostnadseffektive og informerte tiltak, der
forurenser betaler. Slike virkemidler egner seg
godt i tilfeller der utslipp kan måles eller beregnes
med tilfredsstillende nøyaktighet. CO2-avgiften
omfatter ikke-kvotepliktige utslipp fra kaldventile-
ring som beregnes eller måles, samt enkelte
andre mindre ikke-kvotepliktige utslipp. Som en
del av oppfølgingen av forslagene til Grønn skatte-
kommisjon ble avgiftssatsen på naturgass som
slippes ut til luft på sokkelen økt fra 1,02 kroner til
7,16 kroner per Sm3 naturgass fra 1. januar 2017.

Avgiftsnivået per tonn CO2-ekvivalent er dermed
på samme nivå som avgiften per tonn CO2-ekviva-
lent for naturgass som forbrennes for disse utslip-
pene. Kaldventilering, diffuse utslipp og utslipp
fra lasting og lagring av råolje og andre petrole-
umsprodukter er underlagt direkte reguleringer i
tillatelser i medhold av forurensningsloven.
Denne reguleringen gjelder uavhengig av om
utslippene er ilagt avgift. Kravene skal som hoved-
regel være basert på hva som er beste tilgjenge-
lige teknikker (BAT).

Boks 5.22 Bøyelastere som med støtte fra Enova gjør bruk av VOC-gasser

Når bøyelastere laster råolje ved en plattform
dannes det klimagasser med høyt energiinn-
hold. Mange av bøyelasterne som opererer på
sokkelen har effektive anlegg for å fange opp og
kondensere denne gassen, og enkelte har også
utnyttet kondensatet til ulike formål om bord.
Teekay fikk i 2017 tilsagn om støtte fra Enova på
133 millioner kroner til bygging av 4 nye bøy-
elastere som tar i bruk denne VOC-gassen som
drivstoff. Teknologien som tas i bruk på disse
skipene blander VOC-gassen med LNG, før
blandingen benyttes direkte i skipets hovedmas-
kineri. I tillegg skal batterier om bord redusere

behovet for maskinkraft. Til sammen kutter
disse tiltakene LNG-forbruket med 34 prosent.
Dette er et klimaprosjekt hvor Teekay griper tak
i et avfallsproblem og gjør det til en ressurs. Pro-
sjektet vil kunne sette en ny standard for trans-
port av olje fra plattform og vil kunne ha betyde-
lig spredningseffekt både nasjonalt og interna-
sjonalt.

Prosjekter som dette er viktige fordi de veri-
fiserer ny teknologi og bidrar til å ta ned kostna-
der knyttet til risiko, utvikling, testing og pro-
duksjon. Dette gjør at flere aktører vil vurdere å
bygge skip med denne teknologien.

Figur 5.5

Foto: Teekay
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Utslipp av nmVOC fra råoljelasting reguleres
gjennom en utslippsgrense fastsatt i tillatelser
etter forurensningsloven. Reguleringen åpner for
at operatørene kan samarbeide om utslippsreduk-
sjoner, ved at utslippsgrensen anses å være opp-
fylt så fremt gjennomsnittlig utslipp ved alle laste-
punktene på sokkelen ligger under den fastsatte
grensen. Som følge av ny teknologi og myndig-
hetskrav, samt redusert oljeproduksjon, har
utslippene av nmVOC siden starten av 2000-tallet
blitt redusert fra over 200 000 tonn til under
50 000 tonn. Reguleringen bidrar også indirekte til
å begrense utslippene av metan. 

Videre stiller Miljødirektoratet utredningskrav
i medhold av forurensningsloven til virksomhe-
tene, for å fremme kunnskap og kompetanse om
mulige utslippsreduksjoner og tiltaksmuligheter.
Eksempelvis krevde Miljødirektoratet i 2016 at
alle operatører på norsk sokkel rapporterte om til-
taksmuligheter og -kostnader for å redusere meta-
nutslipp. 

Enova støtter prosjekter i petroleumssektoren
med mål om blant annet å redusere ikke-kvote-
pliktige utslipp av klimagasser. Gjennom sine pro-
grammer for ny teknologi, transport og energile-
delse støtter Enova innovative, energieffektive og

miljøvennlige løsninger som også kan ha spred-
ningspotensial utover petroleumssektoren.

Tiltaksvurderinger
Miljødirektoratet anslår at det kan være et

potensial for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp
med om lag 900 000 tonn CO2–ekvivalenter akku-
mulert i perioden 2021–2030 til en kostnad under
500 kroner per tonn. Anslaget knytter seg til las-
ting og lagring av råolje offshore, samt kaldventi-
lering. Det er betydelig usikkerhet knyttet til
anslagene for kostnad og potensial, blant annet
som følge av overgangen til nye beregningsmeto-
der. Det arbeides med å kartlegge muligheter for
utslippsreduksjoner fra landanleggene, som vil
kunne komme i tillegg. 

Økt gjenvinning av metan og nmVOC ved
råoljelasting offshore anslås ifølge Miljødirektora-
tet å kunne gi opptil 365 000 tonn CO2-ekvivalen-
ter i utslippsreduksjoner i perioden 2021–2030,
med en beregnet samfunnsøkonomisk kostnad
under 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.
Anslaget baserer seg på at alle skytteltankere på
norsk sokkel installerer VOC-håndteringstekno-
logi innen 2030, noe som vil øke gjenvinningsgra-
den fra i overkant av 60 prosent til 95 prosent for
nmVOC og til 75 prosent for metan. 

Miljødirektoratet anslår at utslippene fra kald-
ventilering og diffuse utslipp kan reduseres med
om lag 500 000 tonn CO2-ekvivalenter over perio-
den 2021–2030 til en kostnad under 500 kroner
per tonn, blant annet ved at det installeres utstyr
for å sende avgasser fra ulike kilder i retur til pro-
sessen (gjenvinning) eller til fakkel der de bren-
nes. Tiltakene forutsetter ombygginger av rør-
systemer og andre produksjonselementer, som av
sikkerhetsgrunner bare kan skje under drifts-
stans. Det er derfor noe usikkerhet om kostnads-
nivået ved slike tiltak på eksisterende innretnin-
ger, samtidig som det må antas at kostnadene vil
variere betydelig fra prosjekt til prosjekt. Nye inn-
retninger med prosessanlegg kan utformes for å
gi lavere utslipp av metan til lave tilleggskostna-
der, men det kan være innretningsspesifikke unn-
tak. 

Regjeringens hovedvirkemiddel mot ikke-kvo-
tepliktige utslipp er CO2-avgiften og andre avgifter
på utslipp av klimagasser. Avgiftsøkningen på
naturgass som slippes ut til luft, som ble gjennom-
ført 1. januar 2017, stiller operatørene overfor en
betydelig pris på utslipp og må forventes å bidra
til utslippsreduksjoner. Regjeringen vil vurdere
avgift på generelt nivå for alle ikke-kvotepliktige
utslipp. Regjeringen vil også vurdere om det er

Boks 5.23 VOC-industrisamarbeidet 
(VOCIC)

Utslippene av nmVOC fra lasting av råolje om
bord på skytteltankere på norsk sokkel har
blitt regulert gjennom krav i operatørenes til-
latelser etter forurensningsloven fra 2002. Kra-
vene åpner for at operatørene kan samarbeide
om å oppfylle utslippskravene (dvs. felles gjen-
nomføring), ved at utslippsgrensen anses for å
være oppfylt ved det enkelte felt så fremt gjen-
nomsnittlig utslipp ved alle lastepunktene på
sokkelen ligger under den fastsatte grensen.
For å sikre at kravene til nmVOC-utslipp
under lasting overholdes, etablerte operatø-
rene det såkalte VOC-Industrisamarbeidet
(VOCIC). Industrisamarbeidet har pågått
siden 2002. VOCIC finansierer de tiltakene
som vurderes som mest kostnadseffektive, og
besørger også felles årlig utslippsrapportering
til Miljødirektoratet. På denne måten reduse-
res de samlede kostnadene for bransjen som
helhet.
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hensiktsmessig å forsøke å inkludere flere av
utslippskildene i petroleumsvirksomheten i kvote-
systemet. Dersom økonomiske virkemidler ikke
vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmes-
sig virkemiddel, skal andre virkemidler som gir
tilsvarende sterke insentiver vurderes.

5.7 Energiforsyning

Regjeringen vil

– innføre prising av utslipp av klimagasser fra
avfallsforbrenningsanlegg

– vurdere å innføre CO2-avgift på det generelle
nivået for utslipp av klimagasser fra forbren-
ning av avfall fra 1.1.2018 og/eller vurdere å
inkludere utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg
i det europeiske kvotesystemet på bedriftsnivå.

– sette i gang en ekstern utredning av fremtidig
energiforsyning på Svalbard, i tråd med beskri-
velsen i revidert nasjonalbudsjett 2017

De ikke-kvotepliktige CO2-utslippene fra energi-
forsyning var på 1,0 millioner tonn i 2015 og er
fremskrevet til 1,0 millioner tonn i 2030. Utslip-
pene kommer hovedsakelig fra avfallsforbren-
ning, som utgjorde knapt 0,9 millioner tonn i 2015.
I tillegg er det utslipp fra fyring med fyringsolje og
naturgass i fjernvarmeanlegg som ikke er kvote-
pliktige, samt fra elektrisitets- og varmeproduk-
sjon på Svalbard.

EUs klimakvoteregelverk skiller mellom for-
brenning av avfall i avfallsforbrenningsanlegg og
samforbrenningsanlegg. Avfallsforbrenningsan-
legg er etter EUs kvotedirektiv unntatt fra kvote-
plikt. Begrunnelsen synes å være et ønske om å
ha lavest mulig terskel for bortskaffing av avfall.
Samforbrenningsanlegg er kvotepliktige. Samfor-
brenningsanlegg er anlegg som brenner avfall,
men hvor hovedformålet er et annet enn å bort-
skaffe avfall, for eksempel energiproduksjon til
industriformål. Skillet mellom avfallsforbren-
ningsanlegg og samforbrenningsanlegg medfører

en skjevhet på det norske avfallsmarkedet, der
noen anlegg som forbrenner avfall er kvoteplik-
tige mens andre anlegg ikke har kvoteplikt. De
ikke-kvotepliktige avfallsforbrenningsanleggene
står per i dag ikke overfor noen pris på utslipp av
klimagasser. Regjeringen vil innføre prising av
utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsan-
legg.

I forbindelse med avtalen om statsbudsjettet
for 2017 har Stortinget bedt regjeringen om å inn-
føre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor i
2018, med foreløpig unntak for landbruket og fis-
kerinæringen. Oppfølgingen av Stortingets
anmodningsvedtak om å innføre det generelle
nivået på CO2-avgiften i ikke-kvotepliktig sektor
vil kunne innebære at avfallsforbrenningsanleg-
gene som ikke er kvotepliktige får CO2-avgift på
det generelle nivået fra 2018. En alternativ måte å
prise disse utslippene på vil være å inkludere dem
i det europeiske kvotesystemet for virksomheter.
Kvoteplikt på avfallsforbrenning vil kunne bidra til
å oppheve dagens forskjellsbehandling innad på
avfallsmarkedet, der tre av femten anlegg er kvo-
tepliktige. Regjeringen vil vurdere å innføre CO2-
avgift på det generelle nivået for utslipp av klima-
gasser fra forbrenning av avfall fra 1.1.2018 og/
eller vurdere å inkludere utslipp fra avfallsforbren-
ningsanlegg i det europeiske kvotesystemet på
bedriftsnivå. Det vises for øvrig til omtale av CO2-
avgiften i kapittel 5.2.2.

I tillegg til utslipp fra forbrenning av avfall er
det utslipp fra annen stasjonær forbrenning i ikke-
kvotepliktige virksomheter. Disse utslippene er i
utgangspunktet priset gjennom CO2-avgiften på
mineralske produkter. Mineralolje ilegges gene-
rell sats med 450 kroner per tonn CO2. Det er
redusert avgiftssats for naturgass og LPG som
leveres til industri og bergverk og benyttes i for-
bindelse med selve industriprosessen.

Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake
til Stortinget med forslag til virkemidler for å fase
ut fossil olje i fjernvarme og gjøre fjernvarme
mest mulig ressurseffektiv, jf. vedtak 455 (2015).

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Tabell 5.12 Utslipp av klimagasser fra energiforsyning 2015, 2030 og i perioden 2021–2030. 
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp 2015 Fremskrevet utslipp 2030
Fremskrevet 2021–2030

(samlet over perioden)

Utslipp totalt 1,7 1,1 12

Kvotepliktig 0,7 0,2 2

Ikke-kvotepliktig 1,0 1,0 10

5655



2016–2017 Meld. St. 41 87
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om
dette i statsbudsjettet for 2018.

Det påløper ikke CO2-avgift ved produksjon på
eller innførsel av varer til Svalbard. Ved utførsel av
varer fra Norge til Svalbard beregnes det som
hovedregel ikke CO2-avgift, ev. kan beregnet
avgift refunderes. Bruk av mineralske produkter i
kraft- og varmeproduksjon på Svalbard er derfor
ikke ilagt CO2-avgift. Utslippene på Svalbard er
regulert av Miljødirektoratet i henhold til sval-
bardmiljøloven, hvor det blant annet er gitt tillatel-
ser til utslipp fra kullkraftproduksjon i Longyear-
byen og Barentsburg. I tillatelsen til det kullfyrte
kraftvarmeverket i Longyearbyen er det fastsatt
konkrete utslippsgrenser for utslipp til luft for CO,
CO2, NOx, SO2 og støv. Et nytt renseanlegg for
utslipp ved kraftvarmeanlegget ble satt i drift i
2016. Det har parallelt vært utført oppgraderinger
ved kraftvarmeverket som er ventet å forlenge
levetiden med 20–25 år fra oppgraderingen star-
tet i 2013.

I forbindelse med behandling av svalbardmel-
dingen (Meld. St. 32 (2015–2016)) ba Stortinget
Regjeringen om å sette i gang en bred utredning
av mulighetene for fremtidig energiforsyning på
Svalbard, basert på bærekraftige og fornybare løs-
ninger.27

5.8 Bygg

Regjeringen vil

– innføre forbud mot bruk av mineralolje til opp-
varming av bygninger fra 2020 for grunnlast
(hovedoppvarming) og for spisslast (tilleggs-
oppvarming) av næringsbygg (yrkesbygg)

– sende på høring et forslag til tilleggsregulering
som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming
av driftsbygninger i landbruket og midlertidige
bygninger

– utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra
bruk av mineralolje i fjernvarme til oppvarming
av bygninger

– utrede muligheten for reduksjon av bruk av
mineralolje til oppvarming og bygningstørking
ved bygge- og anleggsplasser

– utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra
bruk av gass til oppvarming av bygninger

Ikke-kvotepliktige utslipp fra oppvarming av bygg
var i 2015 på 1,2 millioner tonn CO2. Fremskrevne
utslipp i 2030 er på 0,5 millioner tonn. Mineralolje
og gass til oppvarming av bygg ilegges CO2-avgift
på mineralske produkter. CO2-avgiften på mineral-
olje og gass tilsvarer 450 kroner per tonn CO2 i
2017. Mineralolje er i tillegg ilagt grunnavgift på
mineralolje. Avgiftene gir insentiver til redusert
bruk av mineralolje og gass til oppvarming av
bygg. Enova og Innovasjon Norge har egne til-
skuddsordninger for overgang fra fossile til forny-
bare oppvarmingsløsninger i bygg. 

Et forslag til forskrift om forbud mot bruk av
mineralolje til oppvarming av bygninger er offent-
liggjort og notifisert til ESA. Forbudet vil formelt
vedtas etter at notifiseringen er gjennomført i tråd
med EØS-høringsloven. Dette vil ta minimum tre
måneder fra tidspunktet for notifiseringen. Forbu-
det omfatter bruk av mineralolje til både grunn-
last (hovedoppvarming) og spisslast (tilleggsopp-
varming). 

Det er fortsatt gjenstående utslipp fra fossil
oppvarming som ikke er omfattet av forbudet.
Regjeringen har sendt på høring et forslag til til-
leggsregulering som forbyr bruk av mineralolje til
oppvarming av driftsbygninger i landbruket og
midlertidige bygninger. 

Videre vil regjeringen utrede mulighetene for
reduksjon av utslipp fra gass til oppvarming av
bygninger. Regjeringen vil også utrede mulighe-
tene for reduksjon av utslipp fra bruk av mineral-
olje i fjernvarme til oppvarming av bygninger (se
omtale i kapittel 5.7 om energiforsyning). Utslipp
fra fyring med ved til oppvarming omtales i kapit-
tel 5.11.

Det er relativt betydelige utslipp fra bruk av
fossile brensler til oppvarming og bygningstør-
king på bygge- og anleggsplasser. Utslipp fra bruk
av mineralolje og gass til oppvarming i bygge- og
anleggsvirksomheten utgjorde henholdsvis 73 00027 Jf. Innst. 88 S (2016–2017)

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Tabell 5.13 Utslipp av klimagasser fra bygg 2015, 2030 og i perioden 2021–2030. 
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp 2015 Fremskrevet utslipp 2030
Fremskrevet 2021–2030

(samlet over perioden)

Utslipp totalt 1,2 0,5 5
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tonn og 62 000 tonn CO2 i 2015. I tillegg er det
utslipp fra transport og anleggsmaskiner. Det må
være et mål at bygge- og anleggsplassene er mest
mulig fossilfrie i fremtiden. Det er behov for mer
kunnskap om tilgjengeligheten av ikke-fossile
alternativer til oppvarming og bygningstørking,
og kostnadene ved å ta i bruk disse. Regjeringen
vil i løpet av 2017 utrede muligheten for reduksjon
av bruk av mineralolje til oppvarming og byg-
ningstørking ved bygge- og anleggsplasser. Fos-
sile brensler brukes i dag til ulike formål på byg-
geplassene, og utredningen bør belyse reduk-
sjonspotensial ved utfasing for ulike bruksområ-
der, herunder klimaeffekt og kostnader for sam-
funnet og enkeltaktører. Utredningen vil belyse
tilgjengeligheten av alternative energikilder, her-
under eventuelle geografiske forskjeller når det
gjelder tilgang på alternativer, samt hvordan
investeringene/kostnadene ved utfasing står i for-
hold til utslippsreduksjonene. I arbeidet legges
det opp til dialog med bygge- og anleggsnærin-
gen. Arbeidet vil sees i sammenheng med regje-
ringens utarbeidelse av en handlingsplan for fos-
silfrie bygge- og anleggsplasser innen transport-
sektoren, se kapittel 5.3.7.

Byggsektoren står i dag for om lag 40 prosent
av netto innenlands energibruk i Norge, men bare
om lag 2 prosent av de samlede klimagassutslip-
pene. I 2030 forventes utslippene å utgjøre 0,7 pro-
sent av klimagassutslippene. Dette står i sterk

kontrast til land der fossile energibærere fortsatt
dominerer varme- og kraftforsyningen. Energi-
effektivisering i bygg vil derfor ha liten effekt på
klimagassutslipp i Norge ettersom det meste av
det stasjonære energiforbruket i Norge dekkes av
fornybare kilder. Effektiv og klimavennlig bruk av
energi er imidlertid en sentral del av energipolitik-
ken frem mot 2030, som ble lagt frem i Meld. St.
25 (2015–2016).

5.9 F-gasser i produkter

Regjeringen vil

– Revidere produktforskriften for å implemen-
tere Kigali-endringene i Montrealprotokollen
om nedfasing av HFK, samt vurdere tiltak, her-
under økt tilsyn og oppfølging, for å styrke
etterlevelsen av eksisterende virkemidler med
mål om å redusere utslipp av HFK og andre f-
gasser ytterligere
Fluorerte klimagasser, eller f-gasser, omfatter

gassgruppene hydrofluorkarboner (HFK) og per-
fluorkarboner (PFK), samt svovelheksafluorid
(SF6). Bortsett fra utslipp av PFK fra aluminiums-
industri er disse industrielt fremstilte gasser med
høy GWP100-verdi28 som benyttes i teknisk utstyr
og forbruksprodukter, samt i noen prosesser. F-
gasser i produkter tilhører ikke-kvotepliktig sek-
tor. I 2015 utgjorde utslippene av f-gasser fra pro-

Boks 5.24 Mer effektiv energibruk i bygg

Effektiv bruk av energi kan bidra til et økono-
misk og miljømessig mer bærekraftig energisys-
tem. Nye bygg skal stå lenge, og de valgene som
gjøres i dag vil påvirke energibruken og hvilken
fleksibilitet vi har i energisystemet frem i tid.

Energieffektivisering i bygg påvirkes av
energipriser og teknologiutvikling, men også av
aktiv virkemiddelbruk fra myndighetene gjen-
nom blant annet byggeforskrifter, energiavgifter
og krav til energieffektive apparater. Ved utfor-
ming av virkemidler som påvirker energibruk i
bygg er det viktig å ta hensyn til blant annet
bygge- og driftskostnader, byggekvalitet og
hvordan byggsektoren samspiller med energi-
sektoren.

Enova har et bredt støttetilbud til både eksis-
terende og nye bygg. Fra støtte til konseptutred-
ninger og ny teknologi i fremtidens bygg til kart-
leggingsstøtte og energitiltak i eksisterende

bygg. Enova har også utformet en rettighetsba-
sert støtteordning for enøk-tiltak i boliger med
en årlig ramme på 250 millioner kroner. Gjen-
nom ordningen gis det økonomisk støtte til
enøk-tiltak som reduserer energibruken i eksis-
terende boliger.

Regjeringen har skjerpet energikravene i
byggteknisk forskrift (TEK 10) til passivhus-
nivå, i tråd med klimaforliket. Med nye ener-
gikrav fra 1. januar 2016 er det ventet at nye
bygg blir om lag 20–25 prosent mer energieffek-
tive enn ved tidligere byggeforskrifter.

Stortinget har bedt regjeringen fastsette et
mål om 10 TWh redusert energibruk i eksis-
terende bygg innen 2030, jf. anmodningsvedtak
nr. 870 (2016). Regjeringen vil komme tilbake
med en oppfølging av vedtaket i statsbudsjettet
for 2018.

5657



2016–2017 Meld. St. 41 89
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

dukter 2,4 prosent av de totale norske klimagass-
utslippene.

HFK-gasser

HFK-gasser står for hoveddelen av Norges utslipp
av f-gasser. Utslipp av HFK har økt kraftig i Norge
siden 1990-tallet, og utgjorde i 2015 1,23 millioner
tonn CO2-ekvivalenter. Det vil si 2,3 prosent av
norske klimagassutslipp. Fremskrivningene viser
at HFK-utslippene vil gå ned i tiden fremover som
følge av eksisterende og planlagte reguleringer.
Utslippene er forventet å være kun 0,6 millioner
tonn CO2-ekvivalenter i 2030. HFK benyttes i
hovedsak som kuldemedium i kjøle-/fryseutstyr,
luftkondisjonering og varmepumper, og har i
økende grad blitt tatt i bruk som erstatning for
ozonnedbrytende gasser.

I 2003 ble det innført en særavgift på HFK.
Avgiften ilegges ved innførsel eller innenlandsk
produksjon av HFK. Avgiftsplikten omfatter alle
blandinger av HFK, både innbyrdes blandinger og
blandinger med andre stoffer, samt HFK som inn-
går som bestanddel i andre varer. Det er ikke pro-
duksjon av HFK i Norge, og avgiften omfatter der-
for i praksis kun import. Avgiftsnivået er økt
vesentlig de siste årene fra om lag 230 kroner per
tonn CO2-ekvivalenter i 2013 til 450 kroner per
tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Avgiften på HFK er
på samme nivå som den generelle CO2-avgiften i
ikke-kvotepliktig sektor, regnet i kroner per tonn
CO2-ekvivalenter (mer om dette i kapittel 5.2.2).

HFK-gassene er også regulert i forskrifter
under forurensingsloven, veitrafikkloven og pro-
duktkontrolloven. I forskrift om gjenvinning og
behandling av avfall (avfallsforskriften) er HFK-
gassene definert som farlig avfall. Tilsiktede
utslipp er derfor forbudt, og det er krav til forsvar-
lig håndtering av gassene når produkter med
gassen tas ut av bruk. For gass som leveres inn til
destruksjon utbetales en refusjon tilsvarende

avgiftssatsen. Bruk av HFK-gasser i luftkondisjo-
nering i kjøretøy er regulert i forskrift om tek-
niske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og
utstyr (kjøretøyforskriften). I forskrift om
begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemi-
kalier og andre produkter (produktforskriften)
stilles det krav til forsvarlig håndtering av HFK-
gasser, lekkasjekontroller, sertifisering for perso-
nell og bedrifter som håndterer gassen samt for-
bud mot bruk i enkelte produkter. Forskriften
implementerer EUs forordning om fluorholdige
gasser fra 2006.

De overnevnte virkemidlene har bidratt til at
veksten i utslipp av HFK er dempet og nå har fla-
tet ut på omtrent to prosent av de totale klimagass-
utslippene. Utslippene av HFK gikk ned i 2015 for
første gang siden disse gassene ble tatt i bruk.
Foreløpige tall viser at utslippene gikk opp igjen i
2016. Avgiften og refusjonsordningen har gitt
betydelige insentiver til å velge løsninger som
bruker gasser med lav GWP100-verdi ved nyin-
vesteringer, samt prioritere vedlikehold av anlegg.
Fremskrivningene viser som nevnt at utslippene
av HFK vil reduseres frem mot 2030. EUs revi-
derte forordning om fluorholdige gasser fra 2014
er tatt inn i fremskrivningene og bidrar særlig til
dette. Forordningen inneholder blant annet flere
forbud mot bruk av HFK-gasser med høy
GWP100-verdi. Den reviderte forordningen er
ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå, men utkast til
revidert produktforskrift for å gjennomføre for-
ordningen i norsk rett har vært på høring høsten
2016.

Norge skal implementere Kigali-endringene i
Montrealprotokollen. I 2016 vedtok partene til
protokollen endringer i avtalen som sørger for en
global nedfasing av forbruk og produksjon av
HFK-gasser. Siden Norge ikke har produksjon av
HFK vil Kigali-endringene utelukkende ha betyd-
ning for import. For videre redegjørelse av Nor-
ges forpliktelser i henhold til Kigali-endringene
vises det til Prop. 103 S (2016–2017) om samtykke
til ratifikasjon.

Det er potensiale for å redusere utslippene av
HFK utover det som ligger i fremskrivningene. Å

28 GWP100 angir akkumulerte oppvarmingseffekt i forhold til
CO2 over en periode på 100 år, og gjør at gassenes klima-
effekt kan uttrykkes i CO2-ekvivalenter.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Tabell 5.14 Utslipp av klimagasser fra f-gasser i produkter 2015, 2030 og i perioden 2021–2030. 
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp 2015 Fremskrevet utslipp 2030
Fremskrevet 2021–2030

(samlet over perioden)

Utslipp totalt 1,3 0,7 8
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styrke etterlevelsen av de delene av regelverket
som er rettet mot å minimere lekkasje fra utstyr
kan bidra til å redusere utslipp. Dette innebærer
økt etterlevelse av EU-forordningens krav til
regelmessig lekkasjetesting av større anlegg,
samt kontroll av at personell og bedrifter som
utfører arbeid på utstyr innehar de nødvendige
sertifikater. Dersom næringen i større grad etter-
lever regelverket, viser et anslag fra Miljødirekto-
ratet at de akkumulerte utslippene fra 2021 til
2030 kan reduseres med 500 000 tonn CO2-ekviva-
lenter. Regjeringen vil legge til rette for styrket til-
syn- og informasjonsarbeid knyttet til lekkasje-
testing av større anlegg.

Mengden av HFK-gasser som årlig importeres
er omtrent ti ganger så høy som den mengden
som samles inn. Svært lite eksporteres. Gassen
går inn i utstyr og slippes ikke ut direkte, men det
vil alltid være en del naturlige lekkasjer. Oppsam-
ling av gass er lovpålagt og for større utstyr gir
refusjonsordningen et sterkt incentiv til å samle
opp gass. Det er imidlertid grunn til å anta at det
er et betydelig potensiale for økt innsamling av
gass. Dette gjelder særlig gass fra små enheter
som kjøretøy og private varmepumper, hvor incen-
tivene fra refusjonen alene ikke er sterke nok til å
sikre en forskriftsmessig behandling av gassen.
Regjeringen vil se nærmere på hvordan systemet
for innlevering og destruksjon kan forbedres.

HFK-gassene har varierende levetid i atmosfæ-
ren, men de fleste HFK-gassene har kort levetid i
atmosfæren sammenliknet med CO2. Tiltak som

reduserer disse kortlevde klimagassene gir dermed
en tilleggsgevinst i form av redusert klimaeffekt på
kort sikt, noe som bidrar til å bremse oppvarmings-
hastigheten. Dette er beregnet i Miljødirektoratets
rapport fra 2015 med tittel «Klimatiltak mot 2030 –
Klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter».

SF6

SF6 stod i 2015 for 0,1 prosent av de norske klima-
gassutslippene. Lekkasjeutslipp fra gassisolerte
høyspentbrytere er i dag den dominerende kilden
til disse utslippene. En frivillig avtale mellom Miljø-
verndepartementet og elektrobransjen om reduk-
sjoner i utslipp var effektiv mellom 2002 og 2010.
Effekten av denne avtalen antas å gjelde også i dag
og har sammen med regulering i EU-forordningen
om fluorholdige gasser ført til at disse utslippene
er redusert med 75 prosent siden 2002.

Det antas at det ikke er ytterligere potensial
for å redusere lekkasjer i denne sektoren og fokus
fremover bør derfor være på å redusere økningen
av installert mengde gass i utstyr. Dette kan opp-
nås gjennom alternative isolatorgasser til SF6
(kun tilgjengelig for mindre brytere) og gjennom
å bruke mer arealkrevende luftisolerte anlegg
(relevant for store brytere). Særlig fokus bør være
på de planlagte store utbyggingene av stamnettet
for høyspenning. Regjeringen vil vurdere virke-
midler og tiltak som reduserer utslipp av SF6 fra
høyspentanlegg.

Boks 5.25 Global nedfasing av HFK gjennom regulering i Montrealprotokollen

På det 28. partsmøtet under Montrealprotokol-
len i oktober 2016, i Kigali, Rwanda, vedtok par-
tene å regulere HFK under Montrealprotokol-
len. Norge hadde en aktiv rolle i forhandlingene.
Vedtaket, som har fått navnet Kigali-endringene
(Kigali Amendment), vil ifølge FNs miljøpro-
gram bidra til at vi unngår opp til 0,5 grader cel-
sius oppvarming innen 2100.

Norge og flere andre land har lenge ansett
regulering av HFK under Montrealprotokollen
som det mest effektive virkemidlet for å stanse
den raskt økende globale veksten i bruken av
disse gassene. Det globale forbruket av HFK
har siden midten av 1990-årene økt raskt som
følge av at HFK-gasser har blitt tatt i bruk som
erstatning for ozonnedbrytende gasser, samt på
grunn av generell velstandsutvikling. Frem-

skrivninger fra det tekniske og økonomiske
panelet under Montrealprotokollen viser at uten
iverksatte tiltak ville økningen ha ført til årlig
forbruk tilsvarende seks milliarder tonn CO2-
ekvivalenter innen 2050. Utviklingslandene har
allerede et høyere forbruk av HFK-gasser enn
de industrialiserte landene, og det meste av vek-
sten i forbruk er forespeilet å finne sted i disse
landene.

Montrealprotokollen har global oppslutning
og alle land har påtatt seg forpliktelser. Kigali-
endringene innebærer at partene forplikter seg
til gradvis å redusere forbruk og produksjon av
HFK. Nedfasingstakten er ulik for utviklings-
land og industriland, og visse land har fått unn-
tak blant annet i form av en forsinket nedfasing.
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PFK

Utslippene av PFK fra produkter er i dag ubetyde-
lige og forventes å forbli det. PFK-gasser er omfat-
tet av samme særavgift og refusjonsordning som
HFK-gassene.

5.10 Andre kilder

Det er også en del utslipp fra andre ikke-kvoteplik-
tige kilder enn de som er beskrevet så langt.
Avfallsdeponering er den klart viktigste kilden
med 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2015.
Disse utslippene er ventet å gå ned mot 500 000
tonn CO2-ekvivalenter i 2030 på grunn av regule-
ring av deponering. Utslippene fra avløp- og
avløpsrensing var i 2015 på over 100 000 tonn
CO2-ekvivalenter. I tillegg kommer utslipp fra lyst-
gass til sykehus, spraybokser, CO2 fra bruk av
smøreoljer i motorer og CO2 fra kalking av jord-
bruksareal, løsemidler, gass- og bensindistribu-
sjon, kalking av industriavfall og kompostering
mv. Vi har i dag lite kunnskap om mange av disse
kildene, og om hvordan utslippene kan reduseres.

5.11 Virkemidler spesifikt rettet mot 
svart karbon og andre kortlevde 
klimaforurensere

Kortlevde klimaforurensere er gasser og partikler
som primært har innvirkning på klima de første 10
årene etter at de er sluppet ut og som har oppvar-
mende eller avkjølende klimaeffekt. Dette omfat-
ter de oppvarmende komponentene metan (CH4),
svart karbon (BC), troposfærisk ozon (ozon nær
bakken), og noen hydrofluorkarboner (HFKer),
samt avkjølende komponenter som organisk kar-
bon (OC) og svoveldioksid (SO2). Siden kortlevde
klimaforurensere har kort levetid i atmosfæren
gir reduksjon rask effekt og kan derfor redusere
den globale oppvarmingshastigheten. Ifølge FNs
miljøprogram kan tiltak for å redusere kortlevde
klimaforurensere redusere den globale oppvar-
mingen med omlag 0,5 grader innen 2050.29 Inn-

satsen på kortlevde klimaforurensere må likevel
komme i tillegg til økt innsats på å redusere lan-
glevde klimagasser som CO2. Økt innats på kort-
levde vil bidra til å utfylle innsatsen på langlevde,
samtidig som en også høster andre fordeler ved
bedre luftkvalitet, helse og jordbruksproduktivi-
tet. 

Svart karbon er en partikkel og ikke en klima-
gass. Den inngår ikke i utslippsregnskapet for kli-
magasser og dermed heller ikke i utslippsforplik-
telsen for 2030. Utslipp av svart karbon kan likevel
ha en klimaeffekt. Svart karbon er en bestanddel
av fine partikler (PM) og dannes hovedsakelig
gjennom ufullstendig forbrenning av fossilt brenn-
stoff, biobrensler og biomasse, i tillegg til slitasje
på vei og dekk. Mange bruker begrepet sot om
svart karbon, selv om sot inneholder mer enn kar-
bon. Levetiden i atmosfæren er kun få dager til få
uker og svart karbon rekker derfor ikke å bli
transportert over store avstander. Svart karbon
har en særskilt oppvarmende effekt når det slip-
pes ut i nærheten av de arktiske områdene. I til-
legg til at svart karbon absorberer solstråling i
atmosfæren, vil de svarte partiklene som avsettes
på snø- og isflater også absorbere solvarme. Dette
vil påskynde snø- og issmelting og dermed bidra
til å redusere refleksjonen av varmestråler og øke
varmeopptaket på jordoverflaten, noe som kalles
albedoeffekt. Det finnes ingen omforent metode
for å regne oppvarmingspotensialet av svart kar-
bon. Nærhet til polområdene tilsier imidlertid at
norske utslipp av svart karbon har høyere klimaef-
fekt per tonn sammenlignet med utslipp i resten
av verden (Miljødirektoratet 2013).30

Norske utslipp av svart karbon var i 2013 på
om lag 3,8 kilotonn, en reduksjon på 20 prosent
fra 1990. De største utslippskildene er vedfyring,
innenriks sjøfart og fiske og veitrafikk (diesel-
drevne kjøretøy). Utslipp av partikler består av
ulike andeler svart karbon og organisk karbon
(OC) avhengig av utslippskilden. Ved utarbeidelse

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Tabell 5.15 Utslipp av klimagasser fra andre kilder 2015, 2030 og i perioden 2021–2030. 
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp 2015 Fremskrevet utslipp 2030
Fremskrevet 2021–2030

(samlet over perioden)

Utslipp totalt 1,5 1,0 11

29 UNEP/WMO (2011). Integrated assessment of black carbon
and tropospheric ozone. Summary for decision makers.
Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme.

30 Miljødirektoratet (2013). Forslag til handlingsplan for nor-
ske utslipp av kortlevde klimadrivere. Rapport M-89.
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av klimatiltak er det viktig å fokusere på utslipp
hvor andelen svart karbon er høy. For tiltak rettet
mot en kilde med en høy andel av organisk kar-
bon, som eksempelvis utslipp fra vedfyring, vil kli-
magevinsten bli vesentlig mindre og potensielt
negativ på hundre års tidshorisont (dvs. avkjø-
lende effekt). Implikasjonen er at vedfyringstiltak
vil kunne ha positiv klima- og helseeffekt på kort
sikt mens tiltakene primært er helsetiltak i et lang-
siktig perspektiv.

På utenriksministermøtet i Arktisk råd 11. mai
2017 ble det enighet om et felles mål for å redu-
sere utslipp av svart karbon. Sammen skal de ark-
tiske landene redusere sine utslipp av svart kar-
bon med mellom 25 og 33 prosent innen 2030,
sammenlignet med 2013.

Utslipp av svart karbon er i dag ikke avgiftsbe-
lagt. Grønn skattekommisjon (NOU 2015: 15 Sett
pris på miljøet) viste til at utslippet av sot prinsi-
pielt sett bør avgiftsbelegges. Utvalget presiserte
at sot ikke inngår i den norske utslippsforpliktel-
sen og at en klimaavgift på sot derfor bare er rele-
vant dersom Norge ønsker å bidra til utslippsre-
duksjoner utover utslippsforpliktelsen. Utvalget la
likevel til grunn at Norge har et ansvar for utslipp
som finner sted på norsk territorium. De viste til
at det er usikkerhet ved størrelsen på oppvar-
mingspotensialet og at det kan stilles spørsmål
ved treffsikkerheten til en avgift. Utvalget anbe-
falte likevel at det det innføres et sotelement i
CO2-avgiften på mineralolje, men at avgiftsnivået
må vurderes nærmere. Det kan være argumenter
for å vurdere muligheten for å innføre et sotele-
ment i CO2-avgiften på mineralolje slik grønn skat-
tekommisjon anbefaler. Dette bør gjøres i lys av
ytterligere kunnskap om klimaeffekten av svart
karbon.

En utredning foretatt på oppdrag av Miljødi-
rektoratet31 viser at tiltak rettet mot å redusere
utslipp fra vedfyring i gamle ovner med ufullsten-
dig forbrenning vil kunne ha betydelig helseeffekt
og dermed være samfunnsøkonomisk lønn-
somme. Slike tiltak vil kunne bidra til å oppnå for-
urensningsforskriftens grenseverdier og de nasjo-
nale målene på lokal luftkvalitet (PM10 og PM2,5).
Rapporten beskriver noen eksisterende virkemid-
ler for å få redusert utslippene fra vedfyring. Støt-
teordninger for å bytte ut gamle ovner finnes i
enkelte kommuner og disse kan ifølge rapporten
utvides og styrkes. I tillegg kan det gis støtte for å
iverksette tiltak som bedre vedlikehold, elektro-

statisk partikkelrensing og bedret trekkregule-
ring. Kommunen kan regulere utslipp fra vedfy-
ring hvis det er fare for brudd på forurensnings-
forskriftens minstekrav til svevestøv. I rapporten
pekes det på at forbud mot bruk av eldre ovner
med høye utslipp kan vurderes enten på perma-
nent basis eller i perioder og/eller områder med
høye svevestøvnivåer. Sett i lys av at tiltakene er
svært samfunnsøkonomiske lønnsomme, kan det
være grunnlag for å vurdere statlige tilskudds-/
belønningsordninger som kan støtte opp under
kommunenes arbeid med å redusere utslipp fra
vedfyring, med særlig prioritet til områder hvor en
kan oppnå betydelige helsegevinster.

5.12 Skog og annen arealbruk (LULUCF) 

Regjeringen vil

– videreføre og vurdere styrking av satsingene
på gjødsling av skog, skogplanteforedling og
økt plantetetthet

– fortsette arbeidet med å forbedre oppfølgings-
rutinene for plikten til å forynge skogen etter
hogst

– bidra til økt bruk av tre i bygg, og vurdere tiltak
som kan bidra til å øke lageret av karbon i lang-
levde treprodukter

– utrede konsekvenser og tiltakskostnader ved
ulike innretninger av et forbud mot hogst av
ungskog. Utredningen skal baseres på hva som
er det optimale tidspunktet for avvirkning av
skog henholdsvis ut fra klimahensyn og ver-
dien på tømmeret

5.12.1 Utslipp og opptak

Ifølge rapporteringen til FNs klimakonvensjon
hadde sektoren skog og annen arealbruk
(LULUCF – Land Use, Land Use Change and
Forestry) i 2015 et netto opptak på totalt 24,3 milli-
oner tonn CO2-ekvivalenter. Skogarealene stod for
et nettoopptak på 29 millioner tonn CO2-ekvivalen-
ter. Det høye karbonopptaket i norsk skog er et
resultat av omfattende skogplanting og aktiv
skogskjøtsel i andre halvdel av 1900-tallet, samt at
hogstnivået har vært betydelig lavere enn til-
veksten. I tiårene fremover vil skogen som ble
plantet på 1950- og 1960-tallet nå hogstmoden
alder, slik at tilveksten og CO2-opptaket avtar.
Samtidig har det vært lavere investeringer i skog
de siste tiårene. Fremskrivningene viser derfor en
nedadgående trend for karbonopptaket i norske
skoger.

31 Sintef og Norsk Energi (2017). Tiltaksutredning vedrø-
rende utslipp av klimadrivere fra vedfyring, Rapport nr. M-
691/2017.
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Utslippet fra sektoren skog og annen areal-
bruk utgjorde om lag 4,5 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i 2015. Alle arealkategorier utenom
skog bidrar til utslipp, og den største kilden er
arealbruksendringer fra skog og myr til bebyg-
gelse og jordbruksarealer. Utslipp fra avskoging
stod for snaut 2,3 millioner tonn CO2 i 2015. Euro-
pakommisjonen har foreslått et eget regelverk for
skog- og arealbrukssektoren som innebærer at
sektoren blir en tredje pilar i EUs klimaregime.
Kommisjonens forslag til regelverk er nærmere
omtalt i meldingens kapittel 4. 

5.12.2 Klimatiltak i sektoren skog og annen 
arealbruk (LULUCF)

5.12.2.1 Innledning

Ifølge FNs klimapanel spiller sektoren skog og
annen arealbruk en viktig rolle i klimapolitikken.
Skogressursene tar opp CO2, lagrer store meng-
der karbon, og er i tillegg en viktig kilde til forny-
bar energi og trematerialer som kan erstatte mer
klimabelastende materialer. Det lagres også store
mengder karbon i andre landøkosystemer og i
organisk jord. Menneskelig påvirkning kan skape
store klimagassutslipp gjennom bruk og omdispo-
nering av arealer og økosystemer. For å nå Paris-
avtalens målsetting om å balansere menneske-
skapte utslipp og opptak av klimagasser i andre
halvdel av århundret, er det viktig å redusere
utslipp og øke opptak i sektoren. 

Regjeringen ønsker å sikre skogens viktige
rolle i klimasammenheng gjennom tiltak som kan
ivareta eller styrke skogens karbonlager og samti-
dig legge til rette for økt bruk av biomasse til sub-
stitusjon av fossile utslipp. I etterkant av klimafor-
liket er det igangsatt flere tiltak med formål å øke
opptaket av karbon i skogen i forhold til en situa-
sjon uten tiltak. Tiltakene bidrar også til nærings-
aktivitet og til å sikre et fortsatt høyt ressurs-
grunnlag for skog- og trenæringene. Som en styr-
king av klimaforliket har Regjeringen iverksatt til-
tak for å redusere utslipp fra tidligere drenert
myr. Regjeringen vil arbeide med å videreutvikle
og vurdere styrking av disse tiltakene, og vil også
utrede og videreutvikle andre mulige tiltak for
reduserte utslipp og økt opptak i sektoren. Regje-
ringen vil også bidra til økt bruk av tre i bygg og
vurdere andre tiltak som kan bidra til å øke lage-
ret av karbon i langlevde treprodukter. Økt bruk
av tre i bygg gir også substitusjonseffekter i andre
sektorer. De fleste tiltakene i sektoren gir først og
fremst effekt på lengre sikt, ut over 2030. Det er
likevel viktig å gjennomføre tiltak også i skog og

arealbrukssektoren frem mot 2030, for å legge til
rette for økt opptak og reduserte utslipp på lengre
sikt.

Enkelte av tiltakene i sektoren vil kunne med-
føre konsekvenser for naturmangfold og andre
miljøhensyn, gjennom mer intensiv bruk av area-
ler. Det må derfor legges opp til å styrke kunn-
skapen om de samlede miljøkonsekvensene av kli-
mamotiverte tiltak. Klimamotiverte tiltak bør inn-
rettes slik at en tar hensyn til områder som er sær-
lig viktige for naturmangfold. Gode avveininger
mellom klimatiltak og miljøhensyn er viktig. Der
det er mulig vil man satse på vinn-vinn-tiltak med
positiv effekt for både klima og naturmangfold.
Restaurering av myr er et eksempel på dette. 

5.12.2.2 Tiltak som berører avskoging og 
påskoging

Avskoging

I perioden 1990 til 2013 har om lag 1,4 millioner
dekar norsk skog blitt avskoget, det vil si at skoga-
realer har blitt omdisponert til annen bruk, for
eksempel veier og bygg, dyrket mark og kultur-
beite. I gjennomsnitt er dette en avskoging på om
lag 60 000 dekar årlig. I motsetning til utslipp fra
ordinær hogst, som på lang sikt balanseres når
skogen forynges og vokser til igjen, er utslipp fra
avskoging som skyldes utbygging av infrastruktur
eller bebyggelse permanente, hvilket vil si at
omdisponeringen i tillegg vil gi et redusert fremti-
dig opptak av klimagasser. Skogarealer som blir
omdisponert til dyrket mark eller beite, kan i prin-
sippet gjenplantes til skog igjen. 

Utslipp fra avskoging tilsvarer isolert sett ca. 4-
5 prosent av Norges klimagassutslipp.32 Årlige
utslipp fra avskoging varierer fra år til år, og var
ifølge rapporteringen under Klimakonvensjonen i
størrelsesordenen 2,3-2,5 millioner tonn CO2 i
perioden 2010–2015. Arealbruk endres over tid.
Arealet som avskoges må derfor også sees i sam-
menheng med nye arealer som tilplantes med
skog eller gror til og blir skog naturlig. Utslipp fra
avskoging er en av hovedårsakene til at Norge vil
kunne få et netto utslipp fra sektoren skog og
annen arealbruk dersom det foreslåtte regelver-
ket fra Europakommisjonen blir vedtatt, jf. kapittel
4. I tillegg til å redusere utslippene vil redusert
avskoging også kunne bidra til å hindre forrin-
gelse av naturmangfold, såfremt den reduserte

32 Norges klimagassutslipp i 2015 var 53,9 millioner tonn
CO2-ekvivalenter. Opptak og utslipp fra skog og annen are-
albruk er ikke inkludert i dette tallet.
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avskogingen ikke skjer på bekostning av forrin-
gelse av andre naturtyper.

Mulige tiltak og virkemidler for å redusere
avskogingen bør vurderes i lys av årsakene og dri-
verne til avskogingen. Avskoging vil ofte skyldes
behov for areal til andre formål. Offentlig og privat
utbygging av infrastruktur står for 55 prosent av
arealovergangene (herav vei, jernbane og bebyg-
gelse 33 prosent, kraftlinjer og skiløype/alpinan-
legg 11 prosent og annet (grustak, golfbaner o.l.)
11 prosent). Innenfor landbrukssektoren fører
omdisponering til kulturbeite og dyrka mark til ca.
31 prosent av avskogingen, mens skogs- og trak-
torveier står for 14 prosent. Hvis behovet for disse
arealene ikke kan dekkes med fortetting i eksis-
terende byggesone eller ved mer bygging på
mark som ikke egner seg til jordbruks- eller skog-
produksjon, vil tiltak mot redusert avskoging
kunne gå ut over andre verdifulle areal- eller
naturtyper (eksempelvis våtmark, dyrket mark,
eller annet kulturlandskap). Det vil derfor kunne
oppstå interessekonflikter ved gjennomføring av
ulike tiltak mot avskoging. Regjeringen har satt i
gang en utredning for å styrke kunnskapen om
årsakene til avskogingen i Norge. Utredningen
skal også beskrive mulige tiltak og virkemidler for
å redusere avskogingen.  

Skogplanting på nye arealer (påskoging) 

Etablering av skog på nye arealer vil i et langsiktig
perspektiv øke skogens karbonlager, gi økt CO2-
opptak og økt tilgang på miljøvennlig råstoff, og
gjennom dette helt eller delvis veie opp utslippene
fra avskoging. Planting av skog på nye arealer
som klimatiltak, og utvikling av miljøkriterier for
dette, er ett av oppfølgingspunktene fra klimaforli-
ket. I 2013 konkluderte Miljødirektoratet, Land-
bruksdirektoratet (daværende Statens landbruks-
forvaltning) og NIBIO (daværende Norsk institutt
for skog og landskap) i rapporten Planting av skog
på nye arealer som klimatiltak (M26-2013) med at
minst én million dekar kan tilplantes over en 20-
årsperiode med akseptable effekter for naturm-
angfold og andre miljøverdier. Tilplanting av et
areal i dette omfanget er beregnet å kunne gi et
årlig meropptak på om lag 1,8 millioner tonn CO2 i
2050 og nær 1 million tonn CO2 i 2100. Tiltaket ble
i Klimakur 2020 beregnet å koste 50 kr/tonn
CO2.33 

Planting på nye arealer må være tuftet på grun-
dige faglige avveininger mellom klima-, miljø- og
næringshensyn. Regjeringen gjennomfører derfor
en treårig pilotfase, med mål om å høste erfarin-
ger med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og
gjennomføring før oppskalering og utvidet imple-
mentering av tiltaket. For å sikre god klimaeffekt,
naturhensyn og lavt konfliktnivå omfatter pilotfa-
sen bare (i) planting av norske treslag, (ii) plan-
ting på åpne arealer og arealer i tidlig gjengroings-
fase, (iii) planting på arealer med høy produk-
sjonsevne og der det er ventet lav negativ endring
i albedoeffekten34 og (iv) planting på areal som
ikke er viktig for naturmangfoldet (dvs. ikke plan-
ting blant annet i truede naturtyper, viktige kart-
lagte naturtyper og leveområder for rødlistede
arter), friluftslivsinteresser, viktige kulturhisto-
riske verdier eller verdifulle kulturlandskap.

Etter at pilotfasen er gjennomført, skal det
være en grundig evalueringsprosess der man ser
på om målsettingene er oppnådd. Evalueringen,
som ventes å foreligge i 2018, skal blant annet vise
om miljøkriteriene som er brukt i pilotfasen er til-
strekkelige, og på riktig nivå, for å sikre aksepta-
ble effekter på naturmangfold og andre miljøver-
dier, inkludert ved bruk av norsk gran på Vestlan-
det og nord for Saltfjellet. Evalueringsprosessen
avsluttes med utarbeidelse av veiledningsmateri-
ale for oppskalering og utvidet implementering av
tiltaket.

Det videre arbeidet med planting av skog på
nye arealer som klimatiltak, vil avgjøres på bak-
grunn av evalueringen av pilotordningen.

5.12.2.3 Tiltak på eksisterende skogarealer og 
karbonlagring i treprodukter (HWP)

Økt plantetetthet på eksisterende skogarealer

Økt plantetetthet ved foryngelse gir økt skogvo-
lum og økt CO2-opptak i skogen. I 2016 ble det
innført en tilskuddsordning for å øke antall skog-
planter per dekar ved foryngelse etter hogst. Tilta-
ket er en del av ordinær skogplanting etter hogst,
og innebærer således ingen endring i bruken av
arealene. Økt plantetetthet har beskjeden effekt
på kort sikt, estimert til rett i overkant av 100 000
tonn CO2 akkumulert for perioden 2021–2030. På
lengre sikt har imidlertid tiltaket potensial til å
øke opptaket med i underkant av 700 000 tonn

33 Dette er plantekostnaden. Øvrige kostnader som vil til-
komme er ikke inkludert i denne kostnaden. Det vises til
rapport M26-2013. 

34 Albedo angir hvor stor andel av den innkommende solstrå-
lingen som treffer en overflate som blir reflektert tilbake.
Et skogkledd landskap vil typisk reflektere mindre (ha
lavere albedo) enn et åpent landskap, spesielt i områder
med langvarig snødekke.
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CO2 per år i 2050, og høyeste årlig opptak vil
kunne være i underkant av 2 millioner tonn CO2.
Dette forutsetter at hele tilplantingsarealet har
optimal tetthet. Tiltaket ble i Klimakur 2020
beregnet å koste 190 kr/tonn CO2.35 

Tiltaket følger krav til bærekraftig skogbruk
etter skogbruksloven, berekraftforskriften og
skogbrukets sertifiseringsstandard. Dette sikrer
blant annet et minimum av lauvtrær i barskogen.
Miljøverdiene som blir registrert i forbindelse
med hogst, skal ivaretas ved planting. Tiltaket føl-
ges opp med kartfesting for å dokumentere virk-
ninger på klima og naturmiljø. Dagens bevilg-
ningsnivå på om lag 18 millioner kroner gir støtte
til økt plantetetthet på om lag 1/3 av det totale
årlige tilplantingsarealet. Regjeringen vil videre-
føre og vurdere styrking av satsingen. En eventu-
ell opptrapping må ta hensyn til at det er tilgjenge-
lig plantemateriale i tilstrekkelig omfang og skje
innenfor bærekraftige rammer.

Skogplanteforedling 

Skogplanteforedling innebærer å utnytte genetisk
variasjon hos skogstrær for å avle frem skogsfrø
for produksjon av skogplanter som er mer robuste
og gir høyere produksjon enn ikke-foredlet frø fra
vanlige skogbestand. Det er i hovedsak treslaget
gran som omfattes av skogplanteforedlingen i
Norge. I frøplantasjene er det foredlet frem kvali-
tetsfrø som gir grunnlag for skog med høy overle-
velse, bedre virkeskvalitet og 10-15 prosent ras-
kere volumtilvekst. Det er et potensial for å øke
volumtilveksten med 20 prosent eller mer, ved å
styrke foredlingsaktiviteten blant annet ved å ta i
bruk mer effektive foredlingsmetoder. Skogplante-
foredling er således et tiltak for å øke skogens CO2-
opptak. Det er i tillegg mulig å sikre at foryngelses-
materialet kan tåle en fremtidig endring i klimaet. 

Foredlet frø er i dag basisen for 75 prosent av
plantene som brukes ved foryngelse av gran i
Norge, og det er et mål å etablere skogfrøplanta-
sjer i nye områder for å få en landsdekkende til-
gang på foredlet frø. Tiltaket ble i Klimakur 2020
beregnet til å ha et beskjedent opptakspotensial
mot 2030. På lengre sikt er imidlertid potensialet,
gitt at andelen foredlet materiale økes til 100 pro-
sent med 15 prosent foredlingsgrad, betydelig:
232 000 tonn CO2 årlig i 2050 og nesten 1,5 millio-
ner tonn CO2 årlig i 2100. Hensynet til klimatilpas-

ning og det fremtidige opptaket i skogen tilsier et
fortsatt fokus på skogplanteforedling. Tiltaket er
beregnet å koste 2-4 kroner per tonn økt opptak av
CO2. Regjeringen har økt bevilgningene til skog-
planteforedling i tråd med klimaforliket. Regjerin-
gen vil fremover videreføre og vurdere ytterligere
styrking av satsingen på skogplanteforedling, og
vil arbeide for at plantematerialet som brukes ved
foryngelse, i hovedsak er foredlet.

Gjødsling av skog som klimatiltak

På skogarealer hvor mangel på nitrogen begren-
ser veksten, vil gjødsling med nitrogen gi økt dia-
meter- og høydevekst, og øke det årlige CO2-opp-
taket over en tiårsperiode. En tilskuddsordning
for gjødsling av skog som klimatiltak ble iverksatt
i 2016. Ordningen er innrettet i tråd med anbefalte
miljøkriterier, for å unngå uakseptable effekter på
naturmangfold og andre miljøverdier.36 

I 2017 er det bevilget 15 millioner kroner til
gjødsling av skog. Det er anslått at dette vil utløse
gjødsling av 100 000 dekar, hvilket gir et årlig mer-
opptak på 27 000 tonn CO2 frem til 2026. Dersom
det legges til grunn gjødsling av 100 000 dekar
hvert år fra 2018, vil det årlige meropptaket fra og
med år 2027 være 270 000 tonn CO2. Akkumulert
kan det anslås at gjødsling av skog kan bidra med
om lag 2,3 millioner tonn økt CO2-opptak i perio-
den 2021–2030.37 Tiltaket er beregnet å koste 36
kr/tonn CO2.38 Regjeringen vil opprettholde
gjødsling av skog på et høyt nivå innenfor de anbe-
falte miljøkriteriene.

På grøftet torvmark er veksten i skog begren-
set av andre næringsstoffer enn nitrogen. Gjøds-
ling med aske fra biobrenselsanlegg på disse area-
lene kan imidlertid øke skogens tilvekst betyde-
lig. Askegjødsling på slike arealer er vanlig i Fin-
land og Sverige, men er ikke tillatt i Norge i dag. I
etatsrapporten om gjødsling av skog som klimatil-
tak er det vurdert at en dose på 0,3-0,6 tonn aske
per dekar og omløp vil gi god tilveksteffekt og

35 Gjennomsnittlig tiltakskostnad er anslått til 240 kr/tonn
CO2-ekvivalent (merinntekter fra tømmer er ekskludert fra
beregningen). Ved å inkludere merinntekter fra tømmer-
produksjon vil tiltakskostnaden være 190 kr/tonn.

36 Miljøkriteriene er formulert i rapporten Målrettet gjødsling
av skog som klimatiltak (M174-2014). Rapporten ble utar-
beidet av Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet (davæ-
rende Statens landbruksforvaltning) og NIBIO (davæ-
rende Norsk institutt for skog og landskap). Når det tas
hensyn til de anbefalte miljøkriteriene, anslås potensielt
arealomfang å ligge i størrelsesorden 50 000–100 000 dekar
per år de nærmeste 10 årene.  

37 Det er imidlertid usikkert om hele dette opptaket kan god-
skrives i forpliktelsen.  

38 Den totale kostnaden ved tiltaket vil være 109 kroner per
tonn bundet CO2, dersom vi ikke inkluderer skogeiers
merinntekter fra tømmersalget. Det offentlige bidraget av
kostnadene vil utgjøre vel 36 kroner per tonn CO2.   

5664



96 Meld. St. 41 2016–2017
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

begrensede miljøeffekter, og er i tråd med anbefa-
linger i Finland og Sverige. Etatene har vurdert at
en produksjon på 6 000 tonn ren treaske per år og
en dose på 0,3 tonn per dekar gir mulighet til å
askegjødsle om lag 20 000 dekar årlig. Regjerin-
gen arbeider med revisjon av gjødselvareforskrif-
ten og vil vurdere om det skal åpnes for gjødsling
av produktiv skog på grøftet torvmark med aske
fra biobrenselsanlegg. Dersom askegjødsling i
skog blir tillatt, må det samtidig utvikles miljøkri-
terier som er spisset mot askegjødsling. 

Oppfølging av foryngelsesplikten

Foryngelse etter hogst er viktig for å ivareta eller
styrke skogens karbonlager og for å sikre den
fremtidige tilgangen på miljøvennlig råstoff og
byggematerialer. Etter hogst skal skogeiere sørge
for tilfredsstillende foryngelse innen tre år. Foryn-
gelse skal ikke være i strid med andre miljøhen-
syn, og eventuell bruk av utenlandske treslag må
være i tråd med «Forskrift om utsetting av uten-
landske treslag til skogbruksformål». Landbruks-
og matdepartementet har de siste årene lagt vekt
på å etablere systemer for styring, overvåking og
kontroll av foryngelsesarbeidet. 

Ifølge NIBIO39 (daværende Skog og landskap)
viste resultatkontrollen for 2013 at til sammen 14
prosent av det totale foryngelsesarealet hadde et
planteantall under det som er satt som minste lov-
lige planteantall per dekar, mens 29 prosent hadde
et planteantall under anbefalt nivå for optimal
skogproduksjon i berekraftforskriften. Dette gjør
at opptaket i skogen er lavere enn det kunne vært.
NIBIO sine beregninger viser at de arealene som
ikke er forynget i tråd med berekraftforskriften
medfører et tap på hhv. 28 og 83,5 millioner tonn
CO2 akkumulert i perioden 2015–2100, sammen-
lignet med om planteantall hadde vært på nivå
med minste lovlige planteantall eller anbefalt plan-
teantall i berekraftforskriften.

Problemet med manglende foryngelse er i stor
grad regionalt betinget, og særlig knyttet til områ-
der utenfor sentrale skogstrøk. Etter 2014 har
Landbruksdirektoratet styrket kontrollen med
oppfølging av foryngelsesplikten og utviklet pro-
sessbeskrivelse og veiledning til de som skal gjen-
nomføre kontrollen. Det er også utviklet retnings-
linjer for omdisponering av skogarealer til beite
for å unngå omgåelse av foryngelsesplikten ved å

føre arealer utenfor skogbrukslovens virkeom-
råde. Dette har trolig medvirket til at planteantallet
har økt de siste årene, men det vil ta noen år før
dette slår ut i resultatkontrollen, som bygger på
tre år gamle foryngelsesfelter. Regjeringen vil fort-
sette arbeidet med å forbedre oppfølgingsrutinene
for plikten til å forynge skogen etter hogst, for å
sikre et fortsatt høyt CO2-opptak i norsk skog.

Hogst av ungskog

I klimasammenheng innebærer «bærekraftig
skogbruk» at skogens produktivitet og evne til å
lagre karbon ikke forringes, og at karbonlageret
ikke reduseres permanent. Registrering gjennom
resultatkontrollen viser at fra 2009 til 2013 ble 21
prosent av avvirket skog, avvirket før hogstmo-
denhetsalder (dvs. hogstklasse I-IV).40 Av dette
var 17 prosentpoeng i sen hogstklasse IV (eldre
produksjonsskog), mens andelen var betydelig
lavere (4 prosentpoeng) i tidlig hogstklasse IV.
Avvirkning i yngre skog (hogstklasse III og
lavere) slik grensen for ungskog ble praktisert i
tidligere lovverk, utgjorde 1 prosentpoeng. Siden
boreal barskog vokser raskt mot slutten av
omløpstiden, er det mulig å øke CO2-opptaket på
skogarealene betydelig ved å unngå for tidlig
avvirkning. For skogeier er det viktig å optimali-
sere den økonomiske verdien av skogen, og da
må skogen ikke avvirkes for tidlig eller for sent.

Stortinget har i klimaforliket vedtatt gjeninnfø-
ring av forbudet mot hogst av ungskog fra 1965,
som ble fjernet ved revisjon av skogloven i 2006. I
etterkant av klimaforliket er den frivillige, private
sertifiseringsordningen Norsk PEFC Skogstan-
dard revidert og inneholder nå et kravpunkt om at
flatehogst og frøtrestillingshogst normalt ikke skal
skje i yngre tilfredsstillende bartredominert skog.
Miljødirektoratet og NIBIO har, på oppdrag fra
KLD og LMD, vurdert at gjeninnføring av forbudet
mot hogst av ungskog kan gi ulike konsekvenser,
avhengig av hvordan forbudet fra 1965 blir fortol-
ket og praktisert. Potensielt kan et forbud mot
hogst av ungskog som går ut over sertifiserings-
kravene i PEFC, forhindre et betydelig tapt CO2-
opptak på skogarealene i perioden 2020 til 2030. Et
forbud mot hogst av ungskog må imidlertid avveies
mot andre samfunnshensyn, som blant annet tøm-
merverdi og industriens behov, og det er derfor
ikke gitt hvordan et forbud bør innrettes i dag.

39 En vurdering av utvalgte skogtiltak (Skog og landskap, rap-
port 02/2015). Tallene er basert på data fra perioden 2009–
2012, altså før Landbruksdirektoratet styrket kontrollen
med foryngelsene.

40 Det kan være skogfaglige grunner til at skog hogges før
hogstmoden alder, for eksempel på grunn av dårlig sunn-
hetstilstand eller utilfredsstillende tetthet. I slike tilfeller kan
det være hensiktsmessig å hogge skogen tidligere. Meng-
den slike arealer er ikke hensyntatt i denne undersøkelsen.
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De norske skogressursene har økt betydelig
og markedet for norsk tømmer har gjennomgått
store forandringer i perioden etter at forbudet mot
hogst av ungskog først ble innført. I tillegg har kli-
maendringene kommet til som et nytt miljøhen-
syn. Dette påvirker hvilket hogsttidspunkt som er
optimalt, og gjør det viktigere å sikre et høyt CO2-
opptak og god skogproduksjon til trematerialer og
fornybar energi som erstatning for mer klimabe-
lastende materialer. 

Regjeringen ønsker derfor å utsette beslutnin-
gen om gjeninnføring av forbudet mot hogst av
ungskog inntil det foreligger en utredning av kon-
sekvenser og tiltakskostnader (inkludert adminis-
trative kostnader) ved ulike innretninger av forbu-
det, basert på hva som er det optimale tidspunktet
for avvirkning av skog ut fra henholdsvis klima-
hensyn og verdien på tømmeret. 

Karbonlagring i treprodukter

Byggematerialer av tre, samt papir- og kartong-
produkter, lagrer karbon gjennom sin levetid. I
klimagassregnskapet under FNs klimakonvensjon
tar en høyde for dette gjennom en egen kategori,
kalt «harvested wood products» (HWP). I regn-
skapet vil produksjon av treprodukter, både for
innenlands bruk og til eksport, føre til økning i
HWP-lageret og dermed rapporteres som et CO2-
opptak, mens produktene fremkommer som
utslipp ved endt levetid. I hht. rapporteringen til
FN har Norge lenge hatt netto lagring i denne
kategorien. De siste årene har imidlertid trenden
snudd. Dette har sammenheng med nedleggelse
av norsk treforedlingsindustri, og med det økt
eksport av uforedlet tømmer. Som det går frem av
kapittel 4, er det sannsynlig at vi med Europa-
kommisjonens forslag kan få bokført et utslipp fra
HWP i perioden 2021–2030. 

Hvis produksjonen av treprodukter i Norge
øker, vil det gi et positivt utslag i klimagassregn-
skapet, selv om produktene eksporteres. I dag
kommer det største bidraget til karbonlagring i
varige treprodukter i Norge fra bruk av trelast i
byggenæringen. Basert på beregninger og forut-
setninger fra Klimakur 2020 kan byggematerialer
fra 0,75 millioner kubikkmeter trelast teoretisk
sett lagre opp mot 0,5 millioner tonn CO2 årlig
frem til karbonet i lageret ikke lenger er i bruk. I
tillegg kan substitusjonseffekter41 og effekter av
bruk av bi- og restprodukter gi reduserte utslipp i
andre sektorer. 

Norge har lange tradisjoner for bruk av tre-
virke i eneboliger og andre mindre bygg, som
mindre næringsbygg og driftsbygninger. De siste
årene har utvikling av ny teknologi også gjort det
mulig å bruke trevirke i større bygg og konstruk-
sjoner. Ved bruk av massivtrekonstruksjoner eller
limtrekonstruksjoner er det blitt mulig å bygge i
høyden, også i urbane strøk. Utfordringene ved
brannsikkerhet, holdbarhet og bæreevne, som
tidligere har begrenset trebruken, er nå i hoved-
sak løst. Likevel viser studier at barrierer som
blant annet manglende standardisering og indus-
trialisering, manglende kompetanse hos aktører i
næringen og mangel på preaksepterte løsninger
er til hinder for en omlegging til økt bruk av tre i
større og urbane bygg og konstruksjoner. Dette
er forhold som også Skog 22 og Ekspertutvalget
for grønn konkurransekraft har pekt på.

Selv om trebruk ofte ikke er dyrere enn alter-
nativene, blir tradisjonelle og utslippsintensive
byggematerialer ofte valgt. Regjeringen vil bidra
til økt bruk av tre i bygg og vurdere tiltak som kan
bidra til å øke lageret av karbon i langlevde trepro-
dukter i klimarapporteringen.

5.12.2.4 Tiltak på andre arealkategorier

Utslippsreduksjoner på jordbruksarealene

Det er store mengder karbon lagret i jordsmonn og
vegetasjon, og karboninnholdet påvirkes av hvor-
dan jordsmonnet forvaltes. Pløying og jordbearbei-
ding frigjør karbon, mens plantevekst tar opp og
lagrer karbon. Tiltak for redusert jordarbeiding kan
gi reduserte utslipp, og ved tilførsel av organisk
materiale eller biokull kan lageret av karbon i jorda
økes. Kunnskapsgrunnlaget om potensialet for å
øke opptaket og redusere utslippene, og aktuelle til-
tak for økt lagring av karbon i jordbruksarealer (bei-
temark og dyrket mark) er mangelfullt. Å synligjøre
effekten av tiltak på disse arealbrukskategoriene i
utslippsregnskapet er generelt utfordrende. Regje-
ringen vil fremover ha høy prioritet på å utrede
mulighetene for økt lagring og reduserte utslipp av
karbon fra jord, samt styrke kunnskapsgrunnlaget
om aktuelle tiltak og virkemidler. Det vil også bli
igangsatt et prosjekt for å bedre modellen for bereg-
ning og rapportering av utslipp, med mål om å
inkludere reelle endringer i utslipp og opptak.

41 0,75 millioner m3 trelast ble i Klimakur 2020 også estimert
til å kunne gi substitusjon av byggematerialer laget av stål
og betong tilsvarende 0,6 millioner tonn CO2-ekv. årlig.
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Redusert uttak av torv

Intakte torvmyrer lagrer store mengder karbon,
er viktig for naturmangfoldet og har en viktig
funksjon i å demme opp for flom. Tiltak for å
stanse uttak av torv fra intakt myr vil derfor ha
mange positive effekter i tillegg til at en hindrer
utslipp av CO2. I perioden 1990–2015 var det gjen-
nomsnittlige årlige utslippet knyttet til uttak av
torv fra torvmyrer om lag 63 000 tonn CO2-ekviva-
lenter. Utslippene er fordelt mellom utslipp for-
bundet med det høstede volumet og utslipp fra
arealet der uttaket har skjedd. Gjennomsnittlig
årlig utslipp fra høstet volum er 40 000 tonn CO2-
ekvivalenter, og utslipp fra arealet er gjennom-
snittlig 23 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. 

Det største bruksområdet for torv i Norge i
dag er til jordforbedring i ulike typer vekstmedier
og jordblandinger. Ved å benytte alternativer til
torv, for eksempel kompost basert på park- og
hageavfall, kan uttaket av torv reduseres. Reduk-
sjon eller stans i uttak av torv fra arealer i produk-
sjon vil redusere eller stanse utslippene forbundet
med høstet volum. Etterbehandling av arealet ved
restaurering vil redusere, men ikke stanse, utslipp
fra arealet der det har pågått torvuttak. 

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet
skal Miljødirektoratet i 2017 gjøre en konsekvens-
utredning av fullstendig eller delvis utfasing av
bruken av torv i Norge. 

Stans i nydyrking av myr

Stans i nydyrking av myr reduserer fremtidige
utslipp sammenlignet med hva som ligger i for-
ventet referansebane, det vil si hvor mye myr som
antas å ville bli nydyrket uten restriksjoner. Der-
som man antar et årlig nydyrket areal på rundt
4 000 dekar, vil klimagasseffekten ved et forbud
på usikkert grunnlag anslås til å være om lag 0,9
millioner tonn CO2 akkumulert i sektoren skog og
annen arealbruk for perioden 2021–2030, forut-
satt at tiltaket iverksettes i 2018. Tiltaket vil for
samme periode gi en utslippsreduksjon av lyst-
gass tilsvarende 192 000 tonn CO2-ekvivalenter
som bokføres i jordbrukssektoren.  Nye anslag fra
NIBIO i mai 2017 tilsier at omfanget på nydyrking
av myr kan være ned mot 2 000 dekar årlig, og i så
fall halveres beregnede utslippsreduksjoner sam-
menliknet med anslaget over. Grøfting og oppdyr-
king har vært en av de viktigste påvirkningsfakto-
rene for truet naturmangfold i myr.

I budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskritts-
partiet, Venstre og Kristelig Folkeparti for stats-
budsjettet 2017 heter det i pkt 17 «Stortinget ber

regjeringen fremme forslag om forbud mot
nydyrking av myr». Det følger av Næringskomi-
teens behandling av jordbruksmeldingen, Innst.
251 S (2016–2017) kapittel 15.4, at komiteens fler-
tall understreker behovet for at et forbud mot
nydyrking av myr blir grundig utredet og sendt
på høring slik at nødvendige avgrensninger av
forslaget kan gjøres. Komiteens flertall mener
også at det er viktig å skille mellom dyp myr og
grunnere myr.  Regjeringen kommer tilbake til
Stortinget med et forslag til forbud mot nydyr-
king av myr.

Restaurering av myr og annen våtmark

Intakte norske myrer har et stort karbonlager og
et rikt naturmangfold. Andre typer våtmark, som
elvedeltaer, kan dempe flomtopper og være viktig
for klimatilpasning. Norge har store utslipp fra tid-
ligere drenert organisk jord (myr) og restaure-
ring av myr kan være aktuelt på jordbruks- og tor-
vuttaksarealer som ikke holdes i hevd, eller er
mislykket drenert til skogproduksjon. Restaure-
ring av myr vil generelt sett redusere nettoutslip-
pene fra arealet (CO2, lystgass og metan) sam-
menlignet med drenert tilstand, men ytterligere
kunnskapsinnhenting er nødvendig for å kunne si
mer om størrelsesforholdet gitt ulike myrtyper og
ulik tilstand før restaurering. Nettoopptak av kar-
bon i restaurert myr kan være mulig på veldig
lang sikt. 

Regjeringen har iverksatt en plan for restaure-
ring av våtmark for perioden 2016–2020. Det er i
2017 bevilget 26 millioner kroner til dette formå-
let. Målsettingene for restaureringen er reduserte
klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringer og
bedring i våtmarkenes økologiske tilstand.
Restaureringen går blant annet ut på å tette grøf-
ter i myr som ikke lenger brukes til jordbruksfor-
mål eller der tidligere grøfting ikke har gitt pro-
duktivt skogbruksareal, på en slik måte at en ikke
kommer i konflikt med jord- og skogbruksinteres-
ser. Muligheten for måloppnåelse av delmålet om
reduserte klimagassutslipp avhenger av de lokale
egenskapene til restaureringsobjektet. Kostnads-
effektive tiltak prioriteres, og restaurering skal
skje etter avtale med grunneiere og rettshavere.
Tiltakets potensial for uslippsreduksjoner og kost-
nadsestimat må oppdateres basert på erfaringer
fra planperioden.

Minst en tredjedel av myrene under skoggren-
sen har blitt drenert de siste hundre årene. Det vil
derfor være areal tilgjengelig for restaurering
både innenfor og utenfor verneområder, også
etter 2020. Når planperioden utløper i 2020 vil

5667



2016–2017 Meld. St. 41 99
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

Regjeringen be Miljødirektoratet og Landbruks-
direktoratet om en evaluering av måloppnåelse og
tilrådning med tanke på eventuell videre opptrap-

ping av restaureringsarbeidet i perioden 2021–
2030.
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6  Økonomiske og administrative konsekvenser

Å nå klimamålene for 2030 og 2050 vil innebære
kostnader. Kostnadene ved å nå 2030-målet er tid-
ligere omtalt i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny forplik-
telse for 2030 – en felles løsning med EU, samt i
Prop. 77 L (2016–2017) Lov om klimamål (klima-
loven).

Omstillingen vi skal gjennom fremover må
gjennomføres under stor usikkerhet, både når det
gjelder kostnader og samfunnsmessige virknin-
ger, og når det gjelder hvor raskt teknologiutvik-
lingen på ulike områder vil skje. Norge kan bidra
til teknologiutviklingen, men er samtidig avhen-
gig av teknologi som utvikles i verden rundt oss.
Norsk alenegang kan ikke oppfattes som et aktu-
elt alternativ, fordi det beskriver en situasjon der
den globale dugnaden er uteblitt, med derav føl-
gende skadekostnader nasjonalt og globalt.

2030-målet er en betinget forpliktelse om
minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sam-
menlignet med 1990. Regjeringen arbeider for at
forpliktelsen skal oppfylles i fellesskap med EU.
EUs klimarammeverk består av tre pilarer: det
europeiske kvotesystemet, innsatsfordelingsfor-
ordningen og regelverk om bokføring av utslipp
og opptak i skog og andre landarealer. Prinsippet
om lik behandling basert på samme rammevilkår
er sentralt for regjeringen i dialogen med EU,
ikke minst når det gjelder fastsettelse av nasjonale
måltall og tilgang til fleksibilitet og samarbeid i
gjennomføringen.

Dersom det ikke oppnås en avtale med EU, vil
regjeringen opprettholde ambisjonsnivået på
minst 40 prosent reduksjon i 2030 sammenlignet
med 1990. Målet vil være betinget av tilgang på
fleksible mekanismer i den nye klimaavtalen og
en godskriving av vår deltakelse i EUs kvote-
system, som bidrag til å oppfylle forpliktelsen.

I Perspektivmeldingen 2017 ble ikke-kvote-
pliktige utslipp anslått å gå ned fra 27,3 millioner
tonn CO2-ekvivalenter i 2015 til 23,1 millioner tonn
i 2030. Fremskrivningen viderefører dagens inn-
retning av klimapolitikken. Det innebærer blant
annet at omfang og satser for CO2-avgiften og
andre avgifter holdes på dagens nivå og at satsin-
gen på teknologiutvikling, for eksempel gjennom
Enova, videreføres. Beregningene av hvordan

dagens politikk påvirker fremtidige utslipp er
beheftet med usikkerhet, og usikkerheten øker
desto lengre utover i tid fremskrivningene strek-
ker seg. Usikkerheten gjelder ikke bare de økono-
miske utsiktene og den fremtidige utviklingen i
befolkningen, men også utvikling og tilgang på
lav- og nullutslippsteknologi og kostnadene ved å
ta slik teknologi i bruk.

Miljødirektoratet har utført tekniske analyser
av potensialet for utslippsreduksjoner med
utgangspunkt i utslippsfremskrivningen i Per-
spektivmeldingen og oppgir også anslag på kost-
nader for samfunnet ved å gjennomføre de enkelte
tiltakene. Kostnadsanslagene er usikre og vil blant
annet være avhengig av teknologisk og økono-
misk utvikling. Analysene er gjort med utgangs-
punkt i mulige tiltak og vurderer ikke hvilke virke-
midler som kan innføres for å utløse tiltakene.

Som vist i kapittel 3 er det anslått at utslipps-
gapet på om lag 20–25 millioner tonn CO2-ekviva-
lenter kan dekkes med nasjonale utslippsreduk-
sjoner. Dersom Europakommisjonens forslag til
regelverk blir vedtatt, vil felles gjennomføring
med EU innebære at vi også får et mål om at bok-
førte utslipp fra sektoren for skog og annen areal-
bruk (LULUCF) ikke skal være større enn oppta-
ket. Dette betyr at Norges utslippsforpliktelse kan
øke utover forpliktelsen vi får under innsatsforde-
lingen.

Miljødirektoratet har anslått at oppfølging av
de politiske målsetningene og ambisjonene omtalt
i kapittel 3 kan utløse utslippsreduksjoner i stør-
relsesorden 16 millioner tonn CO2-ekvivalenter
over perioden 2021–2030. Kostnadsanslagene
varierer betydelig mellom tiltak. Miljødirektoratet
har i sine analyser delt inn tiltak i ulike kost-
nadskategorier og anslått et reduksjonspotensial
på om lag 18 millioner tonn med samfunnsøkono-
miske kostnader under 500 kroner per tonn CO2-
ekvivalenter utover potensialet omtalt over. Se
kapittel 5 for nærmere omtale av kostnadsanslag.

Anslagene for potensialer og kostnader er usi-
kre og følsomme for hvilke forutsetninger som
legges til grunn. Miljødirektoratets analyse viser
at mange av tiltakene som kan bidra til å fylle det
anslåtte utslippsgapet på om lag 20–25 millioner
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tonn er vurdert å ligge under 500 kroner per tonn
(samfunnsøkonomisk tiltakskostnad, årlig gjen-
nomsnittlig frem mot 2030). For de øvrige tilta-
kene varierer tiltakskostnaden, både opp mot
1 500 kroner per tonn og tiltak over 1 500 kroner
per tonn. Kostnaden for flere tiltak er anslått å
være vesentlig høyere i begynnelsen av analyse-
perioden. For eksempel er det anslått at avansert
biodrivstoff i dag har en kostnad fra 2 000 kroner
per tonn og oppover. Kostnaden for elbiler i per-
sonbilklassen er anslått til om lag 7 000 kroner per
tonn CO2-ekvivalenter i 2016 for små personbiler
og 15 000 kroner per tonn CO2-ekvivalenter for
større personbiler. For tyngre kjøretøy og fartøy
er nullutslippsløsninger foreløpig i en tidlig fase
og kostnadene høye. Miljødirektoratet legger til
grunn at kostnaden på nullutslippskjøretøy vil
falle kraftig fram mot 2030. For små personbiler
antas kostnaden for elbil å være negativ (samfunn-
søkonomisk lønnsomt) fra ca. 2025 og utover. I til-
legg er det enkelte ikke-kvotepliktige utslipp som
i dag ikke er pålagt avgift eller andre klimavirke-
midler og hvor innføring av klimavirkemidler på
nivå med den generelle CO2-avgiften vil kunne gi
utslippsreduksjoner av en viss størrelse.

Prop. 77 L (2016–2017) Lov om klimamål
(klimaloven) omtaler kostnader ved å nå 2030-
målet. Her fremgår det blant annet at gjennom-
snittskostnaden per tonn for å oppfylle forpliktel-
sen må forventes å øke jo større reduksjon som
tas i ikke-kvotepliktige utslipp i Norge. Det vises
her til Meld. St. 13 (2014–2015) om felles gjen-
nomføring med EU som gjennomgår makroanaly-
ser fra Statistisk Sentralbyrå1 hvor det antydes
utslippsreduksjoner i 2030 i området 1 ½–4 ½ mil-
lioner tonn med en karbonpris i tråd med togra-
dersmålet. I Nasjonalbudsjettet 2017 drøftes også
kostnadene ved utslippsreduksjoner i ikke-kvote-
pliktig sektor. Omtalen bygger på en studie fra
Statistisk sentralbyrå2 som ved hjelp av endringer
i CO2-avgiften analyserer hvor høye kostnadene
kan bli dersom ikke-kvotepliktige utslipp i Norge
skal reduseres med rundt 40 prosent i 2030 i for-
hold til 2005. Beregningene viser at avgiften på
alle kilder gradvis vil måtte økes til 4 800 kroner
per tonn CO2-ekvivalenter for at ikke-kvotepliktige
utslipp skal kunne reduseres med rundt 10 millio-
ner tonn i 2030, som tilsvarer en reduksjon fra
2005 på om lag 40 prosent. Beregningene fra SSB

ble utført før fremleggelsen av Kommisjonens for-
slag til innsatsfordelingsforordning fra 20. juli
2016.

Anslag for reduksjonspotensiale og kostnader
er beheftet med betydelig usikkerhet, og avhen-
ger i stor grad av den videre utviklingen av lav- og

1 Statistisk sentralbyrå (2013). Kostnadseffektive tilpasnin-
ger til togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050, Rap-
porter 39/2013.

2 Finn Roar Aune og Taran Fæhn (2016). Makroøkonomisk
analyse for Norge av klimapolitikken i EU og Norge mot
2030, SSB Rapporter 2016/25.

Boks 6.1 Forventet utslippsutvikling 
i Norge og EU frem mot 2030

Fastsettelsen av 2030-mål for de enkelte lan-
dene som deltar i innsatsfordelingen gjøres
blant annet på grunnlag av modellkjøringer
som sier noe om forventet utslippsnivå i 2030.
Modellkjøringene viser at de ikke-kvoteplik-
tige utslippene for EU-landene samlet uten ny
politikk vil være om lag 24 prosent lavere i
2030 enn i 2005. Det er store variasjoner mel-
lom EU-landene. Europakommisjonen har
foreløpig ikke gjennomført slike beregninger
for Norge, men fremskrivningene i Perspek-
tivmeldingen tyder på at våre utslipp vil avta
med rundt 16 prosent i samme periode.

Det er forskjeller mellom Norge og EU-lan-
dene når det gjelder hvilke deler av økono-
mien som betyr mest for utviklingen i ikke-
kvotepliktige utslipp. Mens mange EU-land
varmer opp sine bygg med fossile brensler,
bruker vi hovedsakelig strøm og biobrensel.
Mot 2030 vil reduksjoner i utslipp fra bygg
fortsatt være viktig for de fleste EU-land.
Norge har derimot en høy andel utslipp fra
transport. Også regnet per person er utslip-
pene fra transport høyere i Norge enn for EU
sett under ett. Dette henger blant annet
sammen med spredt bosetting, en stor fiske-
flåte og betydelig transportbehov knyttet til
petroleumsvirksomhet. Samtidig er det store
variasjoner mellom landene også i EU.

Forskjellen mellom Norge og EU må også
ses i lys av at vi har hatt høyere økonomisk
vekst og høyere befolkningsvekst enn EU-lan-
dene som gruppe. Siden 2005 har veksten i
BNP vært om lag 17 prosentpoeng høyere i
vår fastlandsøkonomi enn i EU-landene. I
samme periode har befolkningsveksten vært
rundt 9 prosentpoeng høyere i Norge enn i
EU. Disse utviklingstrekkene har bidratt til at
ikke-kvotepliktig utslipp har vært om lag uen-
dret siden 2005 i Norge, mens de er redusert
med om lag 12 prosent i EU. Det er samtidig
stor variasjon mellom landene i EU.
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nullutslippsteknologi til bruk i transportsektoren.
Hva en legger til grunn både om innretningen av
klimapolitikken internasjonalt og om utviklingen
av klimavennlig teknologi er avgjørende. For ikke-
kvotepliktige utslipp, hvor transport er den domi-
nerende utslippskilden, er Norge helt avhengig av
den teknologiutviklingen som skjer i andre land
og kostnadene ved slik teknologi vil være avgjø-
rende for kostnadene også i Norge. Det kan for
eksempel vise seg at innfasingen av nye nullut-
slippskjøretøy ikke går så fort som Miljødirektora-
tet har forutsatt, eller at det er mer utfordrende å
realisere potensialet for reduksjoner i ikke-kvote-
pliktige utslipp fra petroleumsnæringen enn lagt
til grunn. Miljødirektoratet har heller ikke utredet
virkemidler eller doseringen av slike. Dette utgjør
også en usikkerhet.

Potensialet for utslippsreduksjoner og tilhø-
rende kostnader vil kunne avhenge av valget av
virkemidler. En generell CO2-avgift på tvers av
sektorer eller bruk av omsettelige kvoter er antatt
å være de mest kostnadseffektive virkemidlene,
ved at de gir insentiver til å redusere utslippene
der hvor kostnadene er lavest. CO2-avgiften vil, i
tillegg til å redusere klimagassutslippene, gi et
proveny til staten som kan benyttes til andre for-
mål. Enkelte virkemidler kan gi vridninger i kon-
sum og produksjon som ikke var tilsiktet og ikke
er til samfunnets beste. For eksempel kan en støt-
teordning eller en subsidie mot bestemte teknolo-
giske løsninger medføre at det produseres og
konsumeres for mye av varen. Dette vil være en
kostnad for samfunnet. I tillegg må støtteordnin-
ger finansieres. Finansdepartementet regner i dag
med at økt beskatning gir et samfunnsøkonomisk
tap på tyve øre for hver krone som hentes inn.
Videre kan støtteordninger og subsidier ha andre
fordelingsmessige virkninger enn avgifter og
omsettelige kvoter. Det er også usikkerhet knyttet
til effekten av et virkemiddel. Potensialet for
utslippsreduksjoner kan være mindre enn hva
som er beregnet dersom det viser seg å ikke
eksistere hensiktsmessige virkemidler som kan
utløse hele tiltaket.

Prinsippet om at forurenser skal betale inne-
bærer at det i hovedsak vil være næringslivet i
ikke-kvotepliktig sektor og private aktører som
må bære kostnadene knyttet til utslippsreduksjo-
nene som skal gjennomføres. Fordelingen av kost-

nadene mellom privatpersoner, privat næringsliv
og offentlig sektor vil avhenge av hvilke virkemid-
ler som brukes for å nå utslippsmålene.

Valg av virkemidler har også betydning for
størrelsen på administrative kostnader. Slike kost-
nader vil i hovedsak påløpe for staten, eventuelt
for kommunene eller fylkeskommunene, avhen-
gig av valget av virkemiddel. Forslagene i denne
stortingsmeldingen har begrensede administra-
tive konsekvenser. Vurderinger av virkemiddel-
bruk gjøres i de årlige budsjettprosessene.

Flere tiltak og virkemidler vil også ha nytte-
effekter utover å redusere klimagassutslippene.
Dette gjelder for eksempel virkemidler som
bidrar til reduksjoner i lokale utslipp til luft som
medfører positive helsegevinster. Trafikkbegren-
sende tiltak vil bidra til færre ulykker, mindre kø
og veislitasje. Restaurering av myr og andre
såkalte økosystembaserte tiltak er eksempler på
tiltak som gir vinn-vinn-effekt for klima og natur-
mangfold. Virkemidler for å begrense klimagass-
utslipp i jordbruket kan også gi mindre avrenning,
bedre vannkvaliteten i nærliggende vassdrag og
redusere ammoniakkutslipp til luft. Å følge myn-
dighetenes kostråd kan også medføre helsegevin-
ster for samfunnet.

Selv med en kostnadseffektiv tilnærming for å
følge opp 2030-målet, vil nødvendige tiltak for å
redusere utslippene innebære kostnader både for
staten, lokale myndigheter og private aktører.

For verden som helhet vil kostnaden ved at
landene ikke gjennomfører en klimapolitikk i tråd
med målene i Parisavtalen potensielt være svært
store. Økt oppvarming øker for eksempel risikoen
for negative irreversible konsekvenser, som tap av
naturmangfold og havnivåstigning. Denne type
kostnader vil mest sannsynlig langt overstige
kostnadene ved nødvendige tiltak for å nå det
langsiktige målet nedfelt i Parisavtalen.

Klima- og miljødepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Klima- og miljødepartementet
16. juni 2017 om Klimastrategi for 2030 – norsk
omstilling i europeisk samarbeid blir sendt Stor-
tinget.
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Innstilling til Stortinget 
fra energi- og miljøkomiteen

Meld. St. 41 (2016–2017) og Dokument 8:16 S (2017–2018)

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Kli-
mastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk
samarbeid og Representantforslag 16 S (2017–
2018) om å gjennomføre Stortingets mål i klima-
forliket om å kutte norske klimagassutslipp fram
mot 2020

Til Stortinget

Sammendrag
Regjeringen arbeider for at Paris-forpliktelsen for

2030 skal oppfylles i fellesskap med EU. Regjeringen
legger i meldingen frem en strategi for hvordan dette
kan skje. Norge samarbeider allerede med EU om å
redusere utslippene i kvotepliktig sektor. Med felles
oppfyllelse av 2030-målet vil Norge i tillegg samarbeide
med EU om å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene
under innsatsfordelingen, og vi vil få et mål for slike
utslipp. Dette er i hovedsak utslipp fra transport, jord-
bruk, bygg og avfall, men også ikke-kvotepliktige utslipp
fra industrien og petroleumsvirksomheten.

Norge er i kommisjonens forslag omtalt med et
foreløpig mål om å redusere ikke-kvotepliktige utslipp
med 40 pst. fra 2005 til 2030. Dette målet vil gjøres om til
et budsjett for ikke-kvotepliktige utslipp for perioden
2021–2030. Forskjellen mellom fremskrevne utslipp i
Norge og Norges utslippsbudsjett er anslått til i størrel-
sesorden 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perio-
den 2021–2030 sett under ett. Anslaget er usikkert. Ba-
sert på forslaget til regelverk vil vi sannsynligvis få ad-
gang til å bruke 5,5–11 millioner klimakvoter fra det eu-
ropeiske kvotesystemet til å dekke utslippsbudsjettet, se

nærmere omtale i kapittel 4.5. Regjeringen vil benytte
seg av denne fleksibiliteten. Det gjenstående reduk-
sjonsbehovet for perioden ligger da i størrelsesorden
20–25 millioner tonn.

Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med hovedvekt
på innenlandske utslippsreduksjoner og med nødven-
dig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer.
Regjeringen vil legge til rette for at utslippsforpliktelsen
for 2030 nås gjennom kostnadseffektive tiltak. Regjerin-
gens strategi for 2030 legger til rette for betydelige ut-
slippsreduksjoner nasjonalt. 

I meldingen redegjøres det for EUs klimaramme-
verk og betydningen av dette for Norge. Ved en avtale
om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030 vil
både EUs innsatsfordelingsforordning og EUs regelverk
for bokføring av utslipp og opptak i skog og andre area-
ler bli relevante for Norge. 

Sektorovergripende økonomiske virkemidler i
form av avgifter og omsettbare kvoter er hovedvirke-
midlene i norsk klimapolitikk. Regjeringen vil legge til
rette for at utslippsforpliktelsen for 2030 nås gjennom
kostnadseffektive tiltak. Dersom CO2-avgiften ikke vur-
deres å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virke-
middel, skal andre virkemidler vurderes, som gir tilsva-
rende sterke insentiver, herunder direkte regulering
gjennom forurensningsloven eller frivillige avtaler. 

Regjeringen vil legge til rette for et effektivt og koor-
dinert virkemiddelapparat. Det er etablert en rekke of-
fentlige støtteordninger som fremmer null- og lavut-
slippsløsninger, for eksempel Enova, Klimasats og ord-
ninger under Innovasjon Norge. Regjeringen vil i tillegg
videreføre satsingen på forskning og utvikling, imple-
mentering og spredning av lavutslippsteknologi og sør-
ge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk
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og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og
løsninger.

Potensialet for utslippsreduksjoner og mulige tiltak
og virkemidler for å redusere utslippene i de ulike sekto-
rene omtales i meldingen. Det vises til analyser fra Mil-
jødirektoratet som anslår at utslippene i perioden
2021–2030 kan reduseres med i størrelsesorden 35 mil-
lioner tonn CO2-ekvivalenter ved å følge opp politiske
beslutninger og målsettinger samt ved å utløse tiltak
med en samfunnsøkonomisk kostnad på under 500
kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

Transportsektoren står for om lag 60 pst. av de ikke-
kvotepliktige utslippene i Norge, og store deler av de
innenlandske utslippsreduksjonene i ikke-kvotepliktig
sektor må tas her. Regjeringen setter et arbeidsmål for
utslippsreduksjoner i transportsektorene på 35–40 pst. i
2030 sammenlignet med 2005. Forbedringer av tekno-
logisk modenhet i transportsegmentene slik at nullut-
slippsløsninger blir konkurransedyktige med fossile
transportløsninger, ligger til grunn for arbeidsmålet om
utslipp i transportsektoren.

Norges klimamål
Norges klimamål er forankret gjennom klimaforli-

ket fra 2008. Under Kyotoprotokollen har Norge tatt på
seg en utslippsforpliktelse som innebærer at Norge skal
sørge for at de årlige utslippene av klimagasser i perio-
den 2013–2020 i gjennomsnitt er 16 pst. lavere enn Nor-
ges utslipp i 1990. Kyotoprotokollen etablerer på denne
måten et utslippsbudsjett for perioden 2013–2020 som
er i tråd med 2020-målet om å kutte de globale utslippe-
ne av klimagasser i 2020 tilsvarende 30 pst. av norske
1990-utslipp.

Klimaforliket gir en ambisjon om å redusere de
innenlandske utslippene i 2020 fra et anslått nivå på
60,6 millioner tonn og ned til 46,6–48,6 millioner tonn.

Minst 40 pst. utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet 
med 1990

2030-målet er lovfestet i klimaloven og er en betin-
get forpliktelse om minst 40 pst. utslippsreduksjon i
2030 sammenlignet med 1990. Regjeringen arbeider for
at forpliktelsen skal oppfylles i fellesskap med EU.

Dersom en felles løsning med EU likevel ikke fører
frem, vil målet om minst 40 pst. utslippsreduksjon i
2030 sammenlignet med 1990 fortsatt være Norges na-
sjonalt fastsatte bidrag under Paris-avtalen. Dersom det
ikke blir en avtale med EU, vil regjeringen senere kon-
sultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt ut-
slippsmål for ikke-kvotepliktig sektor. Norge vil arbeide
for at skog- og arealbrukssektoren etter det internasjo-
nale regelverket bokføres i tråd med prinsippene i Paris-
avtalen og de prinsippene som er skissert i Norges na-
sjonalt fastsatte bidrag til klimaavtalen.

Norge skal være klimanøytralt i 2030
Stortinget har vedtatt at regjeringen skal legge til

grunn at Norge skal være klimanøytralt fra og med 2030,
jf. Innst. 407 S (2015–2016) om samtykke til ratifikasjon
av Paris-avtalen. Fra 2030 skal norske utslipp av klima-
gasser motsvares av klimatiltak i andre land gjennom
EUs kvotemarked, internasjonalt samarbeid om ut-
slippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert sam-
arbeid.

Oppfølgingen av anmodningsvedtaket fra Stortin-
get om at Norge skal være klimanøytralt i 2030, er tett
knyttet til prosessene om felles gjennomføring med EU
og forhandlingene under Paris-avtalens artikkel 6 om
internasjonalt samarbeid. Regjeringen tar sikte på å
komme tilbake til Stortinget med en omtale av oppføl-
gingen av Stortingets anmodningsvedtak på et egnet
tidspunkt etter at regelverket rundt EUs innsatsforde-
lingsforordning er klart.

Norge har lovfestet et mål om å bli et 
lavutslippssamfunn i 2050

Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050, slik
det er lovfestet i klimaloven. Målet skal være at klimag-
assutslippene reduseres i størrelsesorden 80–95 pst. fra
utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering av
måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av norsk
deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virk-
somheter. Intervallet over er det samme som EUs betin-
gede mål for reduksjon av de samlede klimagassutslip-
pene i unionen i 2050.

Reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging og 
skogdegradering i utviklingsland i samsvar med 
bærekraftig utvikling

Det globale målet om å begrense klodens oppvar-
ming til godt under 2 grader, og å tilstrebe å begrense
temperaturøkningen til 1,5 grader, kan ikke nås uten at
utslipp fra tropisk skog reduseres. Et av målene for Nor-
ges internasjonale klima- og skoginitiativ er at tropisk
skog skal være en del av den internasjonale klimaavta-
len. Målet ble nådd gjennom klimaavtalen som ble ved-
tatt i Paris i 2015. Fra klimaforliket i 2012 har reduserte
utslipp fra tropisk skog også vært et av de nasjonale må-
lene for norsk klimapolitikk.

Politisk mål om at samfunnet skal forberedes på – og 
tilpasses til – klimaendringene

Det er et politisk mål at samfunnet skal forberedes
på og tilpasses til klimaendringene. Nye klimafrem-
skrivninger presentert i rapporten Klima i Norge 2100,
tar utgangspunkt i ulike utslippsscenarioer og viser at vi
med en fortsatt rask økning i de globale klimagassut-
slippene blant annet må forvente en markant økning i
temperaturen, at styrtregn kommer oftere og kraftigere,
og at flommønstre endres. Rapporten viser også at med
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reduserte globale klimagassutslipp vil endringene bli
betydelig mindre. 

Samarbeid med EU om 2030-forpliktelsen
Norge skal ha felles gjennomføring av klimamål for

2030 sammen med EU, noe som betyr at man skal sam-
arbeide om å redusere utslippene med minst 40 pst. fra
1990 til 2030. EUs klimarammeverk består av tre pilarer:
det europeiske kvotesystemet, innsatsfordelingsforord-
ningen og regelverk om bokføring av utslipp og opptak
i skog og annen arealbruk. Et samarbeid med EU betyr
at regelverket i både innsatsfordelingsforordningen (EU
Effort Sharing Regulation), som dekker utslippene fra
transport, jordbruk, bygg og avfall samt ikke-kvoteplik-
tige utslipp fra industrien og petroleumsvirksomheten,
og EUs regelverk for bokføring av utslipp og opptak i
skog og annen arealbruk (EU Land Use, Land Use Chan-
ge and Forestry Regulation) vil bli relevante for Norge.
Dette regelverket vil danne et viktig grunnlag for norsk
klimapolitikk fremover. 

Norge er allerede omfattet av ulike typer EU-regel-
verk som berører de ikke-kvotepliktige utslippene, men
med felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 utvider vi
dette samarbeidet og underlegger klimapolitikken en
strengere kontroll enn tidligere. Under innsatsfordelin-
gen har Europakommisjonen foreslått flere former for
fleksibilitet for å hjelpe landene å oppfylle de nasjonale
utslippsbudsjettene. De viktigste formene for fleksibili-
tet for Norge er muligheten til å konvertere et begrenset
antall kvoter fra det europeiske kvotesystemet og sam-
arbeid med andre land gjennom handel med utslipps-
enheter.

EUs interne regelverk som er under utarbeidelse,
må ferdigstilles før Norge vil kunne inngå en avtale med
EU om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030.
Arbeidet med å påvirke EU-beslutninger vil pågå løpen-
de frem til 2030-politikken er ferdigstilt.

Norge har siden 2008 vært en del av det europeiske
kvotesystemet på linje med EU-landene. Kvotesystemet
setter et samlet tak på utslippene som omfattes, og sam-
let antall kvoter reduseres hvert år. De reduksjonene
som vil måtte utløses innenfor kvotesystemet frem mot
2030, vil bli håndtert samlet av EU og Norge gjennom
stadige reduksjoner i utslippstaket i kvotesystemet.

Langsiktig omstilling til et lavutslipps-Europa inne-
bærer at utslippene i kvotepliktige sektorer i Europa må
reduseres kraftig frem mot 2050. Med kommisjonens
forslag til årlig nedtrapping av kvotemengden vil det
samlede antall kvoter som gjøres tilgjengelig for bedrif-
tene i 2050, være 86 pst. lavere enn 1990-utslippet. Et
stadig strammere europeisk kvotesystem vil tvinge frem
omstilling der klimavennlige løsninger tas i bruk i større
omfang, og norske kvotepliktige virksomheter må være
forberedt på å betale langt mer for sine gjenværende ut-
slipp. 

I henhold til EUs klimakvotedirektiv kan medlems-
land frem mot 2020 kompensere nærmere spesifiserte
karbonlekkasjeutsatte sektorer for økning i kraftprisen
som skyldes EUs kvotehandelssystem. Regjeringens am-
bisjon er at det fortsatt skal være en CO2-kompensa-
sjonsordning etter 2020. 

Regjeringens klimapolitikk
Regjeringen har pekt ut fem satsingsområder for å

kutte utslipp: transport, styrking av Norges rolle som le-
verandør av fornybar energi, utvikling av lavutslippstek-
nologiindustrien og ren produksjonsteknologi, et grønt
skifte i skipsfarten samt CO2-håndtering. Målet er også
å legge grunnlaget for ny næringsutvikling og fremtids-
rettet næringsliv.

Det overordnede målet for regjeringens arbeid med
CO2-håndtering er å bidra til at CO2-håndtering blir et
kostnadseffektivt tiltak i arbeidet mot globale klima-
endringer. Tiltakene i regjeringens strategi omfatter
forskning, utvikling og demonstrasjon og arbeidet med
å realisere fullskalaprosjekt med spredningspotensial.
Strategien omfatter også internasjonalt arbeid for å
fremme CO2-håndtering som et viktig klimatiltak.

Norges viktigste bidrag internasjonalt er klima- og
skoginitiativet, som betaler for reduserte utslipp fra av-
skoging og skogdegradering i utviklingsland. Gjennom
klima- og skoginitiativet har Norge inngått partnerskap
med blant andre Brasil og Indonesia med mål om bære-
kraftig forvaltning av regnskogen. Innsatsen bidrar til
reduserte utslipp av CO2 ved å la skogen stå, til å ta vare
på verdifullt biologisk mangfold og til bærekraftig ut-
vikling for folkene som lever i og av skogen.

Regjeringen vil fortsette den internasjonale innsat-
sen gjennom klima- og skoginitiativet og annet interna-
sjonalt arbeid som bidrar til oppfølging av utviklings-
landenes egne planer for lavutslippsutvikling og klima-
tilpasning.

Det vil være avgjørende for å nå målene i Paris-avta-
len at utviklingsland har tilgang på finansiering, og
mange av landenes nasjonale bidrag er også betinget av
tilgang på internasjonal finansiering. Norge vil ta sikte
på å øke nivået på norsk klimafinansiering fremover.

Paris-avtalens artikkel 6 legger opp til at land kan
samarbeide gjennom bruk av markeder for å realisere
mer ambisiøse utslippsreduksjoner. Norge bidrar alle-
rede gjennom Den grønne utviklingsmekanismen
(CDM) til å finansiere klimatiltak i utviklingsland. 

Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med hovedvekt
på innenlandske utslippsreduksjoner og med nødven-
dig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer.
Regjeringens strategi for 2030 legger til rette for betyde-
lige utslippsreduksjoner nasjonalt.

Ved samarbeid med EU vil Norges utslippsforplik-
telse gjøres om til et budsjett for ikke-kvotepliktige ut-
slipp for perioden 2021–2030. Regjeringens strategi er
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utformet for å håndtere forholdet mellom et utslipps-
budsjett med mål som må overholdes årlig, og klima-
gassutslipp som påvirkes av handlingene til noen hun-
dre tusen bedrifter og flere millioner personer.

Utslippsbudsjettet Norge vil få gjennom en avtale
med EU, er ikke endelig avklart og vil avhenge av hvor-
dan regelverket i EU blir. 

EUs rammeverk
Det europeiske kvotesystemet

Det europeiske kvotesystemet dekker utslipp fra
over 11 000 virksomheter som står for noe under halv-
parten av EUs samlede utslipp. Mesteparten av klima-
gassutslippene fra energiforsyning, industri og petrole-
umsvirksomhet er omfattet. I tillegg reguleres utslipp
fra luftfart innad i EØS-området. Om lag halvparten av
norske utslipp er inkludert i dette kvotesystemet.

Om lag halvparten av norske utslipp er omfattet av
systemet. Utslippene innenfor dette systemet skal redu-
seres med 43 pst. innen 2030 sammenlignet med nivået
i 2005. Norske kvotepliktige virksomheter bidrar på lin-
je med kvotepliktige virksomheter i de andre europeis-
ke landene til at målet nås. Kvotesystemet fungerer slik
at en utslippsøkning i Norge over tid vil motsvares av en
tilsvarende reduksjon et annet sted i Europa. Motsatt vil
en utslippsreduksjon i Norge åpne for økte utslipp
innenfor andre deler av systemet over tid.

En sentral mekanisme i kvotesystemet er den årlige
nedjusteringen i samlet antall kvoter som utstedes. Den
årlige reduksjonen i kvotemengden utgjør et fast antall
kvoter, for inneværende periode 1,74 pst. av en beregnet
kvotemengde for 2010. 

Utslipp av klimagasser i EU som ikke omfattes av
kvotesystemet, reguleres i dag gjennom innsatsforde-
lingsbeslutningen. Dette regelverket er foreslått som en
forordning for perioden 2021–2030. Innsatsfordelingen
omfatter i hovedsak utslipp fra transport og jordbruk,
men også utslipp fra bygg, avfall, deler av petroleums-
sektoren og deler av industrien. 

Regelverk for skog og annen arealbruk
Europakommisjonen har foreslått et eget regelverk

for skog- og arealbrukssektoren. Forslaget innebærer en
forpliktelse for landene til å sikre at CO2-utslippene fra
sektoren ikke overstiger opptaket som kan telle med et-
ter forslagets regneregler. Forslaget gir regler for hvor
mye av det faktiske opptaket og utslippene fra skog- og
annen arealbruk som skal telle med i vurderingen av om
utslippsforpliktelsen for sektoren er oppfylt (bokfø-
ring). Det er også foreslått egne regler for rapportering
og kontroll.

Foreløpige beregninger viser at Norge med Europa-
kommisjonens forslag til regelverk for skog og annen
arealbruk ligger an til å måtte bokføre et netto utslipp
på 15 millioner tonn for perioden 2021–2030, før kate-

gorien forvaltet skog er regnet med, selv om Norge har
et stort nettoopptak i skog. 

Norge vil arbeide med andre europeiske skogland
for å fremme en alternativ modell for EU. Det endelig
vedtatte regelverket kan avvike på flere punkter sam-
menlignet med kommisjonens forslag, noe som også vil
påvirke beregningene av konsekvenser for Norge.

Rapportering under klimaloven
I henhold til klimaloven skal regjeringen hvert år

redegjøre for Stortinget om utviklingen i utslipp og opp-
tak av klimagasser, framskrivinger av utslipp og opptak
og gjennomføring av de lovfestede klimamålene for
2030 og 2050 og om hvordan Norge forberedes på og til-
passes klimaendringene. Det skal gis en oversikt som
synliggjør sektorvise utslippsbaner innenfor ikke-kvo-
tepliktig sektor og hvilke typer tiltak som vil være nød-
vendig for å realisere disse, samt status for Norges kar-
bonbudsjett, også innenfor et klimasamarbeid med EU
om oppfyllelse av klimamål. I den årlige budsjettpropo-
sisjonen skal regjeringen redegjøre for hvordan Norge
kan nå klimamålene for 2030 og 2050 og klimaeffekten
av fremlagt budsjett. Rapporteringens form og innhold
vil måtte tilpasses over tid.

Ikke-kvotepliktige utslipp i Norge
Nasjonal virkemiddelbruk

Regjeringen vil:
– bruke CO2-avgiften og andre avgifter på utslipp av

klimagasser som hovedvirkemiddel mot ikke-kvo-
tepliktige utslipp

– følge opp anmodningsvedtaket om innføring av lik
CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor ved å vur-
dere avgift for alle ikke-kvotepliktige utslipp på
generelt nivå, alternativt andre virkemidler dersom
avgift ikke er tilstrekkelig eller egnet

– vurdere avgiftsnivået i ikke-kvotepliktig sektor
regelmessig for å bidra til kostnadseffektiv oppnå-
else av 2030-målet

– dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et til-
strekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel, vur-
dere andre virkemidler som gir tilsvarende sterke
insentiver, herunder direkte regulering gjennom
forurensningsloven eller frivillige avtaler. Virke-
middelbruken fremover må vurderes justert etter
hvert som ny kunnskap kommer til

– legge til rette for et fortsatt effektivt og koordinert
virkemiddelapparat

– videreføre satsingen på forskning og utvikling,
implementering og spredning av lavutslippstekno-
logi

– sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta
i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige tekno-
logier og løsninger
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– bidra til utvikling av nye miljø- og klimavennlige
teknologier og løsninger gjennom blant annet den
nye satsingen på offentlig-privat innovasjon i Inno-
vasjon Norge

– med utgangspunkt i Financial Stability Boards
anbefalinger, bidra til økt åpenhet om selskaper og
finansforetaks medvirkning til klimagassutslipp.

Klimapolitikk for transportsektoren
Transportsektoren står for nesten 60 pst. av de ikke-

kvotepliktige utslippene i Norge. Sektoren omfatter vei-
trafikk, jernbane, anleggsmaskiner/motorredskaper,
sjøfart og fiske og luftfart. Mesteparten av transportsek-
toren ligger utenfor kvotesystemet. Kommersiell luftfart
er i hovedsak inkludert i kvotesystemet.

Regjeringen vil:
– ha som et arbeidsmål at klimagassutslippene i

transportsektoren skal reduseres med 35–40 pst. i
2030 fra 2005. Arbeidsmålet støtter opp under
arbeidet med utslippsreduksjoner i transportsekto-
ren.

– at transporten i 2050 skal være tilnærmet utslipps-
fri/klimanøytral.

– utarbeide en nasjonal plan for infrastruktur for
alternative drivstoff for transportsektoren. Planen
skal blant annet berøre ladeinfrastruktur for el- og
fyllestasjoner for hydrogen og biogass som samsva-
rer med måltallene om nullutslippskjøretøy frem
mot 2030, samt klimavennlig drivstoff innenfor
innenriks sjøfart. Det legges til grunn at utbygging
av infrastruktur for nullutslippsdrivstoff skal være
markedsdrevet og på et tidligst mulig stadium skje
uten støtte. Myndighetenes virkemidler, herunder
Enova, skal i en tidlig fase bygge opp under mar-
kedsutviklingen

– se på hvordan forventet etterspørsel etter alterna-
tive drivstoff hensyntas i planleggingen av kraftnett,
vei og annen infrastruktur

– innlede arbeidet med en klimaavtale for næringsli-
vet, med tilhørende CO2-fond.

Veitrafikk
Regjeringen vil bidra til oppfyllelse av måltallene

for nullutslippskjøretøy ved:
– at det bygges videre på dagens virkemidler, slik at

disse bidrar til at måltallene fra NTP 2018–2029 nås
– at det legges frem årlige oversikter over utviklingen

i innfasingen av nullutslippsteknologi i de kjøretøy-
segmentene som omfattes av måltallene.  Regjerin-
gen vil vurdere behovet for endringer i virkemidler
i lys av utslippsutviklingen

– å ha en forutsigbar og langsiktig politikk for fordeler
for nullutslippstransport, hvor virkemidlene tilpas-
ses til markedsutviklingen

– at det fremover vurderes ulike virkemidler som kan
bidra til økt bruk av nullutslippsløsninger for dro-
sjer, motorsykler og mopeder, varebiler og tyngre
kjøretøy.

– legge til rette for at det alltid skal lønne seg å velge
biler med nullutslipp. Innretningen av virkemidler
skal støtte opp under dette.

Sjøfart og fiske
Regjeringen vil:

– støtte videreutvikling og kommersialisering av løs-
ninger for mer klimavennlige fartøy

– evaluere tilskuddsordningen for heving av fylkes-
kommunal miljøkompetanse for bedre innkjøp av
ferge- og hurtigbåttjenester og videreføre, eventuelt
styrke, ordningen dersom den vurderes å ha god
effekt

– oppfordre havnene til å miljødifferensiere sine
vederlag og avgifter.

Biodrivstoff
Regjeringen vil:

– vektlegge bruk av avansert biodrivstoff
– ikke legge opp til å øke omsetningskravet for

biodrivstoff til veitransport etter 2020. Bruk av
biodrivstoff etter 2020 må sees opp mot kostnadene
ved ulike alternativer for å redusere ikke-kvoteplik-
tige utslipp

– frem mot 2030 arbeide for økt bruk av biodrivstoff
til luftfarten og vurdere et eventuelt omsetnings-
krav for skipsfarten

– bidra til å videreutvikle EUs bærekraftskriterier for
biodrivstoff for å sikre global klimaeffekt og andre
viktige miljøhensyn, som bevaring av naturmang-
fold globalt og nasjonalt

– følge med på pris og volum i markedet for biodriv-
stoff parallelt med at opptrappingsplanen for
omsetningskrav for biodrivstoff i veitrafikken
implementeres.

Regjeringen vil sørge for at transportsektoren tar en
stor nok andel av utslippskuttene til at vi oppfyller Pa-
ris-avtalen og Norges klimamål i 2030. Regjeringen vil
at transporten i 2050 skal være tilnærmet utslippsfri/
klimanøytral. Regjeringen vil bygge videre på dagens
virkemidler, slik at disse bidrar til at måltallene fra NTP
2018–2029 nås. 

Regjeringen vil legge frem årlige oversikter over ut-
viklingen i innfasingen av nullutslippsteknologi i de
kjøretøyssegmentene som omfattes av måltallene. Re-
gjeringen vil vurdere ulike virkemidler som kan bidra til
økt bruk av nullutslippsløsninger for drosjer, motorsy-
kler og mopeder, varebiler og tyngre kjøretøy.
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Bruk av biodrivstoff
Regjeringen stimulerer til bruk av biodrivstoff gjen-

nom omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk. De
som omsetter drivstoff, skal sørge for at minimum 7,0
volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til vei-
trafikk per år består av biodrivstoff. 

Biodrivstoff er fritatt for CO2-avgift, og biodrivstoff
som omsettes ut over omsetningskravet, ilegges heller
ikke veibruksavgift. For biodiesel som omsettes ut over
omsetningskravet, er avgiftsfordelen i forhold til vanlig
autodiesel 5,00 kroner per liter (veibruksavgift og CO2-
avgift). 

Regjeringen vil vektlegge bruk av avansert biodriv-
stoff. Biodrivstoff gir høye samfunnsøkonomiske til-
takskostnader sammenliknet med andre klimatiltak.
For veitrafikk har Miljødirektoratet anslått kostnader i
størrelsesorden 1 500 kroner/tonn CO2-ekvivalenter.
Regjeringen legger ikke opp til å øke omsetningskravet
for biodrivstoff til veitransport etter 2020. 

Regjeringen varslet i NTP 2018–2029 at den vil inn-
føre et omsetningskrav på 1 pst. bærekraftig biodrivstoff
i luftfart fra 2019, med mål om 30 pst. i 2030, i tråd med
tilgangen på sertifisert biojetdrivstoff innenfor de tek-
niske mulighetene som er tilstede. 

Jordbruk
Regjeringen vil nedsette en arbeidsgruppe som frem

til jordbruksforhandlingene 2018 skal gjennomgå eksis-
terende ordninger for støtte til klimatiltak på gårdsnivå,
med sikte på å styrke og målrette innsatsen for reduserte
utslipp. Regjeringen vil også forhandle med jordbruket
om en frivillig avtale med en plan for reduksjon av kli-
mautslipp, der ambisjonsnivået for utslippsreduksjoner
i jordbruket frem mot 2030 tallfestes. CO2-utslipp fra ny-
dyrking av myr er ikke priset. Stortinget har i forbindelse
med statsbudsjettet 2017 bedt regjeringen legge frem
forslag om forbud mot nydyrking av myr. 

Dersom jordbruket ikke reduserer sine utslipp i tråd
med sin kostnadseffektive andel, blir det mer krevende
å oppfylle klimamål. Utslipp fra jordbruk økte med 1,0
pst. i 2015 sammenlignet med 2014, noe som hovedsa-
kelig skyldes en økning i antall sauer, samt en økning i
bruk av kunstgjødsel. Foreløpige beregninger tyder på
at utslippsveksten fortsatte i 2016.

Biogass er en viktig klimaløsning, og produksjon og
bruk er økende. Gjennom en pilotordning for biogass-
anlegg som forvaltes av Innovasjon Norge, testes tekno-
logi for å lage biogass basert på andre råstoff enn avfall,
som for eksempel husdyrgjødsel. Støtten for å levere
husdyrgjødsel til biogassanlegg er 60 kroner per tonn.
Enova tilbyr støtte til virksomheter som vil etablere
produksjonsanlegg for biogass.

Industri
Regjeringen vil:

– vurdere avgift på generelt nivå for alle ikke-kvote-
pliktige utslipp. Dersom avgift ikke vurderes å være
et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel,
skal andre virkemidler som gir tilsvarende sterke
insentiver, vurderes.

Det meste av utslippene fra industri og bergverk er
omfattet av EUs kvotesystem. Av sektorens samlede
CO2-utslipp i 2015 på 11,9 millioner tonn var 1,1 millio-
ner tonn ikke omfattet av kvotesystemet. De kvoteplikti-
ge utslippene er fremskrevet til 11 millioner tonn i 2030,
og de ikke-kvotepliktige til 1,1 millioner tonn i 2030. 

Regjeringen vil vurdere avgift på generelt nivå for
alle ikke-kvotepliktige utslipp. Likt avgiftsnivå for ikke-
kvotepliktige utslipp vil sikre at de kostnadseffektive til-
takene utløses på tvers av sektorer. Dersom CO2-avgif-
ten ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensikts-
messig virkemiddel, skal andre virkemidler vurderes,
som gir tilsvarende sterke insentiver, herunder direkte
regulering gjennom forurensningsloven eller frivillige
avtaler. 

Petroleum
Regjeringen vil: 

– vurdere avgift på generelt nivå for alle ikke-kvote-
pliktige utslipp. Dersom avgift ikke vurderes å være
et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel,
skal andre virkemidler som gir tilsvarende sterke
insentiver, vurderes.

Regjeringens hovedvirkemiddel mot ikke-kvote-
pliktige utslipp er CO2-avgiften og andre avgifter på ut-
slipp av klimagasser. Regjeringen vil vurdere avgift på
generelt nivå for alle ikke-kvotepliktige utslipp. Regjerin-
gen vil også vurdere om det er hensiktsmessig å forsøke å
inkludere flere av utslippskildene i petroleumsvirksom-
heten i kvotesystemet. Dersom økonomiske virkemidler
ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig
virkemiddel, skal andre virkemidler som gir tilsvarende
sterke insentiver, vurderes.

Energiforsyning
Regjeringen vil:

– innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfalls-
forbrenningsanlegg

– vurdere å innføre CO2-avgift på det generelle nivået
for utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall
fra 1. januar 2018 og/eller vurdere å inkludere
utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg i det euro-
peiske kvotesystemet på bedriftsnivå.

– sette i gang en ekstern utredning av fremtidig ener-
giforsyning på Svalbard, i tråd med beskrivelsen i
revidert nasjonalbudsjett 2017.
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Bygg
Regjeringen vil:

– innføre forbud mot bruk av mineralolje til oppvar-
ming av bygninger fra 2020 for grunnlast (hoved-
oppvarming) og for spisslast (tilleggsoppvarming)
av næringsbygg (yrkesbygg)

– sende på høring et forslag til tilleggsregulering som
forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av drifts-
bygninger i landbruket og midlertidige bygninger

– utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra
bruk av mineralolje i fjernvarme til oppvarming av
bygninger

– utrede muligheten for reduksjon av bruk av mine-
ralolje til oppvarming og bygningstørking ved
bygge- og anleggsplasser

– utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra
bruk av gass til oppvarming av bygninger.

Regjeringen vil utrede mulighetene for reduksjon
av utslipp fra gass til oppvarming av bygninger. Regje-
ringen vil også utrede mulighetene for reduksjon av ut-
slipp fra bruk av mineralolje i fjernvarme til
oppvarming av bygninger. 

Energieffektivisering i bygg vil ha liten effekt på kli-
magassutslipp i Norge ettersom det meste av det stasjo-
nære energiforbruket i Norge dekkes av fornybare kil-
der. 

Skog og annen arealbruk (LULUCF) 
Regjeringen vil:

– videreføre og vurdere styrking av satsingene på
gjødsling av skog, skogplanteforedling og økt plan-
tetetthet

– fortsette arbeidet med å forbedre oppfølgingsruti-
nene for plikten til å forynge skogen etter hogst

– bidra til økt bruk av tre i bygg, og vurdere tiltak som
kan bidra til å øke lageret av karbon i langlevde tre-
produkter

– utrede konsekvenser og tiltakskostnader ved ulike
innretninger av et forbud mot hogst av ungskog.
Utredningen skal baseres på hva som er det opti-
male tidspunktet for avvirkning av skog henholds-
vis ut fra klimahensyn og verdien på tømmeret.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Å nå klimamålene for 2030 og 2050 vil innebære

kostnader. 
Miljødirektoratet har anslått at oppfølging av de

politiske målsettingene og ambisjonene kan utløse ut-
slippsreduksjoner i størrelsesorden 16 millioner tonn
CO2-ekvivalenter over perioden 2021–2030. Kost-
nadsanslagene varierer betydelig mellom tiltak. Miljø-
direktoratet har i sine analyser delt inn tiltak i ulike
kostnadskategorier og anslått et reduksjonspotensial på
om lag 18 millioner tonn, med samfunnsøkonomiske

kostnader under 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter
ut over potensialet omtalt over. 

Prop. 77 L (2016–2017) Lov om klimamål (klimalo-
ven) omtaler kostnader ved å nå 2030-målet. Her frem-
går det blant annet at gjennomsnittskostnaden per
tonn for å oppfylle forpliktelsen må forventes å øke jo
større reduksjon som tas i ikke-kvotepliktige utslipp i
Norge. I Nasjonalbudsjettet 2017 drøftes også kostna-
dene ved utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor,
og beregninger viser at avgiften på alle kilder gradvis vil
måtte økes til 4 800 kroner per tonn CO2-ekvivalenter
for at ikke-kvotepliktige utslipp skal kunne reduseres
med rundt 10 millioner tonn i 2030, som tilsvarer en re-
duksjon fra 2005 på om lag 40 pst. 

Dokument 8:16 (2017–2018) Representantforslag fra 
stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars 
Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra og 
Torgeir Knag Fylkesnes om å gjennomføre Stortingets 
mål i klimaforliket om å kutte norske 
klimagassutslipp fram mot 2020

Følgende forslag fremmes i representantforslaget:
«1. Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov

om offentlige anskaffelser slå fast at anbud om all
kollektivtrafikk skal basere seg på nullutslippstek-
nologi eller fornybart drivstoff der dette er teknisk
mulig. Dersom det ikke er mulig, skal det stilles kon-
krete energi- og utslippskrav. Samme vilkår skal
gjelde for tjenester utført i egenregi.

2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til Stor-
tinget, senest i vårsesjonen 2018, om at en av strek-
ningene som i dag trafikkeres med diesellokomotiv,
skal drives med hydrogen.

3. Stortinget ber regjeringen stille krav til kommuner
og næringsaktører om å følge Miljødirektoratets
anbefaling om å sortere ut matavfall fra hushold-
ninger og husholdningslignende avfall fra næringer
med sikte på at det utsorterte avfallet går til gjen-
bruk og gjenvinning, som for eksempel produksjon
av biogass/biodrivstoff og gjødsel, samt legge en
plan for infrastruktur og utrullingsprosjekter for
biogassforsyning og -kjøretøy slik at biogassen tas i
bruk.

4. Stortinget ber regjeringen stille krav om at alt klo-
akkslam skal behandles fortrinnsvis gjennom pro-
duksjon av biogass og biogjødsel eller kompost. For
større anlegg skal hovedregelen være at biogassen
oppgraderes til transportformål. Et slikt krav skal
fremmes innen utgangen av 2018.

5. Stortinget ber regjeringen årlig utforme kjøpsavgif-
tene på nye personbiler ut fra et mål om at ni av ti
nye biler som selges i 2021, skal være nullutslippsbi-
ler.

6. Stortinget ber regjeringen foreslå å innføre full CO2-
komponent i engangsavgiften for lette varebiler
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(grønne skilter) og legge dette fram senest i forbin-
delse med revidert nasjonalbudsjett 2018.

7. Stortinget ber regjeringen foreslå en engangsavgift
for tyngre kjøretøy som fremmer energieffektivise-
ring og nullutslippsteknologi og legge dette fram se-
nest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett
2018.

8. Stortinget ber regjeringen skjerpe målsettingen
med bymiljøavtalene slik at målet blir å redusere
samlet biltrafikk.

9. Stortinget ber regjeringen sikre at staten støtter sto-
re kollektivinvesteringer i de store byene med opp-
til 70 pst. av totalkostnaden mot at byene forplikter
seg til å redusere biltrafikken, en overgang til forny-
bar og utslippsfri kollektivtrafikk og sørger for en
miljøvennlig byutvikling.

10. Stortinget ber regjeringen utvide tilbudet om by-
miljøavtaler til flere byer i tråd med fagetatenes an-
befaling.

11. Stortinget ber regjeringen innfase krav til alle cuise-
skip som skal seile i norsk farvann, om å kunne bru-
ke landstrøm fra 1. januar 2021.

12. Stortinget ber regjeringen sørge for at alle fartøyene
på kystruten Bergen–Kirkenes kan seile utslipps-
fritt minimum én time inn og ut av havnen, i det ut-
lyste anbudet.

13. Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir til-
gang til landstrøm i alle havner på kystruten innen
oppstart av neste kontraktsperiode fra 2020/2021.

14. Stortinget ber regjeringen stille krav til nullutslipp
fra cruiseskip, hurtigruta og øvrige skip som brukes
i turistsammenheng, i viktige turistfjorder, som
f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden.

15. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en
ordning med en avgift på gods som fraktes med bil,
til belønning for frakt av gods på bane eller kjøl, i
tråd med anbefalingene fra utvalget for godsstrate-
gi.

16. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om grad-
vis å endre CO2-avgiften for hele maritim sektor og
fremme forslag om innføring av en CO2-avgift uten
refusjonsordning for fiskeflåten, med mulighet for
næringen til å inngå avtale etter modell fra NOx-
fondet for å gjennomføre reduksjoner i utslippene.
Innbetalingen differensieres etter fartøystørrelse,
og den minste delen av fiskeflåten favoriseres ved å
øke fiskerfradraget.

17. Stortinget ber regjeringen sørge for at alle nye opp-
drettsanlegg og driftsfartøy for disse anleggene skal
drives med nullutslippsteknologi eller fornybart
drivstoff senest fra 2020.

18. Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen av
en tredje rullebane på Gardermoen.

19. Stortinget ber regjeringen utrede en palmeoljeav-
gift fram mot forslag til revidert statsbudsjett for

2018, med sikte på å innføre det i løpet av 2018.
20. Stortinget ber regjeringen utarbeide en forskrift

som varsler et forbud mot bruk av fossil olje til var-
meformål i industrien fra senest 2023. Forskriften
må legges fram av regjeringen i stortingsperioden
2017–2021.

21. Stortinget ber regjeringen endre utslippstillatelse-
ne for ikke-kvotepliktig industri slik at fossil energi
til varmeformål fases ut innen utgangen av 2021.

22. Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 legge fram
et forslag om forbud mot å installere ny fossil var-
mekapasitet som ikke har CO2-fangst og -lagring, i
industrien.

23. Stortinget ber regjeringen senest våren 2018 legge
fram en stortingsmelding som avklarer finansier-
ingsmodellen for fangst og lagring av CO2 i Norge,
slik at man sikrer investeringsbeslutning for pro-
sjektene innen 2019.

24. Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimule-
re til økt bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala
demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for
norsk produksjon av trekull.

25. Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimule-
re til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala
demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt.

26. Stortinget ber regjeringen om at forbud mot fossil
gass til oppvarming av bygninger gjeldene fra 2020,
vedtas i løpet av 2018 slik at bransjen kan forberede
innføringen.

27. Stortinget ber regjeringen om at forbud mot fossil
oppvarming i veksthus og i bygninger der det tør-
kes korn, gjeldende fra 2020, vedtas i løpet av 2018
slik at bransjen kan forberede innføringen.

28. Stortinget ber regjeringen utvide forbudet mot fos-
sil oppvarming fra 2020 til å gjelde forbud mot opp-
varming i midlertidige bygg, og at endringen vedtas
i løpet av 2018 slik at bransjen kan forberede innfø-
ringen.

29. Stortinget ber regjeringen innlemme innendørs
byggvarme under byggefasen, inkludert betongher-
ding og fasadetørk, som en del av forbudet mot fos-
sil oppvarming fra 2020 og vedta denne endringen i
løpet av 2018 slik at bransjen kan forberede innfø-
ringen.

30. Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 varsle for-
bud mot både fossil olje og gass i fjernvarmeanlegg
fra senest 1. januar 2020.

31. Stortinget ber regjeringen endre regelverket for of-
fentlige anskaffelser slik at det i alle byggeprosjekter
som lyses ut på offentlig anbud, stilles krav om null-
utslippsteknologi der dette er teknisk mulig. Der-
som det ikke er mulig, skal det stilles konkrete
energi- og utslippskrav.
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32. Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme
forslag om et norsk regelverk for jevnlig energikart-
legging i større virksomheter – med tanke på at
kartleggingen skal utløse kostnadseffektive energi-
effektiviseringstiltak.

33. Stortinget ber regjeringen legge fram en utredning
om hvordan det offentlige som leietaker kan stille
krav om minst energiklasse A i alle nye leiekontrak-
ter.

34. Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i
oppdrag å endre utslippstillatelsen til Hammerfest
LNG slik at gasskraftverket erstattes med kraft fra
nettet, og gi Statnett i oppdrag å forsterke kraftin-
frastrukturen ut til Melkøya.

35. Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i
oppdrag å vurdere endret utslippstillatelse til
Kårstø-terminalen med sikte på elektrifisering av
terminalen med kraft fra nettet, og legge fram en
egen sak til Stortinget om dette.

36. Stortinget ber regjeringen stanse 24. konsesjons-
runde og tildeling i forhåndsdefinerte områder.

37. Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet og
Oljedirektoratet pålegg om å stille krav til nullut-
slipp av klimagasser i forbindelse med forsyning av
energi til alle nye oljeinstallasjoner og stille dette
som vilkår i alle pågående konsesjonsrunder.

38. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
hel- eller delelektrifisering av eksisterende felt for å
nå klimamålene fram mot 2030 og 2050. Stortinget
ber regjeringen særlig vurdere elektrifisering av sør-
lige Nordsjøen og inkludere mulighetene for å
kombinere elektrifiseringen med en demonstra-
sjonspark for havvind.

39. Stortinget ber regjeringen innfase krav til alle sup-
plyskip som skal seile i norsk farvann, om å kunne
motta landstrøm fra 1. januar 2019.

40. Stortinget ber regjeringen utvide omsetningspåbu-
det av bærekraftig biodrivstoff, herunder andre ge-
nerasjons biodrivstoff fra tre og restavfall, til å
omfatte avgiftsfri diesel.

41. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette
bransjefond for all plastbruk for å få til en omleg-
ging til fossilfri plast, med utvidelse av eller etter
modell av Handelens miljøfond for plastposer og
med iverksetting fra 1. januar 2019.

42. Stortinget ber regjeringen innføre krav til og miljø-
vekting av fossilfri (plast- og) materialbruk for alle
offentlige anskaffelser.»

Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i d e r -

p a r t i e t ,  Z a i n e b  A l - S a m a r a i ,  Å s m u n d
A u k r u s t ,  E l s e - M a y  B o t t e n ,  H e g e  H a u k e l a n d
L i a d a l  o g  R u n a r  S j å s t a d ,  f r a  H ø y r e ,  T i n a

B r u ,  L i v  K a r i  E s k e l a n d ,  S t e f a n  H e g g e l u n d
o g  L e n e  We s t g a a r d - H a l l e ,  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  Te r j e  H a l l e l a n d  o g  G i s l e  M e i n i n g e r
S a u d l a n d ,  f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  S a n d r a  B o r c h
o g  O l e  A n d r é  M y h r v o l d ,  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i ,  L a r s  H a l t b r e k k e n ,  f r a
Ve n s t r e ,  l e d e r e n  K e t i l  K j e n s e t h ,  f r a  K r i s -
t e l i g  F o l k e p a r t i ,  To r e  S t o r e h a u g ,  o g  f r a
M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,  P e r  E s p e n
S t o k n e s , viser til Meld St. 41 (2016–2017).

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,
viser til at Norge har store forpliktelser, mål og ambisjo-
ner i klimapolitikken. Disse er stadfestet gjennom flere
klimaforlik i Stortinget, klimaloven, samarbeidet med
EU om utslippsreduksjoner fram mot 2030 samt ratifi-
seringen av Paris-avtalen i 2017. Paris-avtalen stadfester
et ambisiøst mål om å holde den globale temperaturøk-
ningen godt under 2 grader og tilstrebe å begrense den
til under 1,5 grader.

K o m i t e e n  viser til at Norges nasjonale bidrag et-
ter Paris-avtalen er et innmeldt mål om å redusere ut-
slippene med minst 40 pst. innen 2030, som vi vil
gjennomføre sammen med EU. Samtidig har Norge lov-
festet, gjennom klimaloven, at vi skal være et lavut-
slippssamfunn i 2050. Det er viktig at Norge arbeider
både nasjonalt og internasjonalt for at verden skal lyk-
kes med målsettingene i Paris-avtalen. 

K o m i t e e n  mener Norge har et svært godt ut-
gangspunkt for å være blant landene som går foran og
viser at det er mulig å kombinere lavere klimagassut-
slipp med fortsatt vekst og velstand. Vi har kunnskapen,
menneskene, den fornybare energien og en økonomi til
å bære omstillingen. Skal vi lykkes, må vi likevel ha folk
og næringslivet med oss, og vi må gjøre det både lønn-
somt og enkelt å velge grønt i hverdagen. 

K o m i t e e n  viser til at regjeringen i Meld. St. 41
(2016–2017) redegjør for hvordan Norge kan nå klima-
målene for 2030 gjennom norsk omstilling i et euro-
peisk samarbeid. K o m i t e e n  viser til at norske klima-
gassutslipp i 2016 var på 53,3 millioner tonn CO2-
ekvivalenter. 

K o m i t e e n  viser til at Norge allerede samarbeider
med EU om å redusere utslippene i kvotepliktig sektor.
Med felles oppfyllelse av 2030-målet vil Norge i tillegg
samarbeide med EU om å redusere de ikke-kvoteplikti-
ge utslippene under innsatsfordelingen. Norge vil trolig
få et mål fra EU om reduksjoner i ikke-kvotepliktige ut-
slipp på 40 pst. i 2030 sammenlignet med 2005. Denne
utslippsforpliktelsen vil gjøres om til et utslippsbudsjett
for ikke-kvotepliktige utslipp for perioden 2021–2030.
Ikke-kvotepliktig sektor omfatter i hovedsak utslipp fra
transport, jordbruk, bygg og avfall. 
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K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,
Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i , viser til at re-
gjeringen viser til at i et samarbeid med EU kan 2030-
målet for ikke-kvotepliktige utslipp nås hovedsakelig
gjennom innenlandske utslippsreduksjoner, i tillegg til
bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer.
F l e r t a l l e t  viser til at det er betydelige muligheter for
innenlandske utslippsreduksjoner, og mener dette er
en viktig prioritering da det vil sørge for nødvendig om-
stilling i Norge på veien mot lavutslippssamfunnet.
Samtidig er det viktig at utslippskuttene gjennomføres
på mest mulig kostnadseffektiv måte, for å få mest mu-
lig utslippskutt for pengene. Dette har vært, og er, et vik-
tig prinsipp i norsk klimapolitikk. 

F l e r t a l l e t  mener strategien for å kutte utslipp
med 40 pst. innen 2030 må ha et høyt ambisjonsnivå og
samtidig være fleksibel. Usikkerheten knyttet til ut-
slippsutvikling, effekten av klimapolitikken og ikke
minst den teknologiske utviklingen og kostnadene ved
utslippsreduksjoner, vil være betydelig også langt inn i
forpliktelsesperioden 2021–2030.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  har merket seg at regjeringen tar høyde
for denne usikkerheten gjennom å legge en strategi ba-
sert på tiltak som summerer seg til vesentlig mer enn
nødvendig utslippsreduksjon, samtidig som man vil
bruke fleksibilitet fra det europeiske bedriftskvote-
systemet fullt ut. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Meld St. 41 (2016–
2017) inneholder en strategi for hvordan Norge kan
oppfylle utslippsbudsjettet vårt fra EU for 2021–2030,
og at regjeringen viser at utslippsbudsjettet i hovedsak
kan oppfylles gjennom nasjonale utslippsreduksjoner.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen peker
på at Norges anslåtte utslippsgap (forskjellen mellom
fremskrevne utslipp i Norge og Norges utslippsbud-
sjett) frem mot 2030 er på 30 millioner tonn CO2-
ekvivalenter. D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at
regjeringen påpeker at dette anslaget er usikkert, at
Norge sannsynligvis får adgang til å benytte 5,5–11 mil-
lioner klimakvoter fra det europeiske kvotesystemet til
å møte utslippsbudsjettet, og at regjeringen ønsker å be-
nytte seg av denne fleksibiliteten. De resterende 20–25
millioner tonn i reduksjonsbehov viser regjeringen til at
kan dekkes av innenlandske utslippsreduksjoner. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  viser til at selv om EU på den
internasjonale arenaen har vært en av aktørene som har
redusert sine utslipp, så er heller ikke EUs politikk til-
strekkelig for å nå målsettingene i Paris-avtalen. D i s s e

m e d l e m m e r  viser til at klimabudsjettene i innsats-
fordelingsforordningen for perioden 2021–2030 for
noen av landene i EU er så romslige at budsjettene over-
oppfylles med allerede vedtatt politikk. Ifølge klimaten-
ketanken Sandbag vil utslippsbudsjettet kunne nås ved
å redusere kun om lag 140 millioner av 22 milliarder
tonn CO2-utslipp i tiårsperioden. Det er etter fratrekk
for CO2-opptak i skog og overføringer fra kvote-
systemet, samt salg av overskuddskvoter. D i s s e  m e d -
l e m m e r  påpeker at dersom Norge kjøper
utslippsenheter fra disse landene gjennom bilaterale
avtaler, vil det ikke bidra til omstilling eller utslippskutt
i disse landene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener Norge ikke skal ta i
bruk bilaterale avtaler om kjøp av utslippsenheter for
ikke-kvotepliktig sektor i EU-land som erstatning for ut-
slippsreduksjoner i Norge.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil også fremheve at innsats-
fordelingsforordningen inneholder fleksibilitetsord-
ninger som bidrar til å senke ambisjonsnivået i EUs kli-
mamål, deriblant en overføring fra kvotepliktig til ikke-
kvotepliktig sektor. Denne overføringen vil etter d i s s e
m e d l e m m e r s  mening kunne redusere insentivene
for omstilling og innovasjon i de ikke-kvotepliktige sek-
torene, fordi den kan komme i stedet for nye teknologis-
ke satsinger for utslippskutt som også kan styrke Norges
konkurranseevne.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor Norge ikke
skal benytte muligheten til å overføre kvoter mellom
ETS og ikke-kvotepliktig sektor.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , på-
peker at det ikke vil være nødvendig å vente på en ferdig-
stilt avtale med EU om Innsatsfordelingsforordningen
for å lage en plan for hvordan vi skal nå målene for 2030,
og at man bør komme i gang med å gjennomføre tiltak
som gir utslippsreduksjoner nasjonalt mot 2030. Dette
også fordi innfasingstakten er av stor betydning for sam-
let utslippsreduksjon.

F l e r t a l l e t  viser til at regjeringen forhandler med
EU om tilknytningsform og vilkårene for samarbeid,
blant annet knyttet til innsatsfordelingsforordningen
og LULUCF-forordningen. F l e r t a l l e t  legger til grunn
at regjeringen, etter at forhandlinger er gjennomført og
det foreligger et samlet sluttresultat, legger fram avtalen
til godkjenning i Stortinget. F l e r t a l l e t  viser til klima-
minister Ola Elvestuens svar av 15. mars 2018 på spørs-
mål fra komiteen om hvordan regjeringen legger opp
prosessen etter at forhandlingsresultatet med EU fore-
ligger. Statsråden svarer at:

«Regjeringen vil etter at forhandlingsresultatet fore-
ligger legge frem en stortingsproposisjon for å innhente
Stortingets samtykke til inngåelse av en avtale med EU
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om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030, jf.
Grunnloven § 26 annet ledd.»

F l e r t a l l e t  vil understreke at det etter dette forut-
settes at saken legges frem for Stortinget for en helhetlig
og grundig behandling.

F l e r t a l l e t  mener at Norge trenger sektorvise
handlingsplaner for hvordan utslippene skal reduseres.
Planene bør inneholde jevnlige målepunkter underveis
i perioden og vise fram målsettingen for kutt i sektorene,
tiltak som skal utløses, og virkemiddelbruken for å få
det til. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  støtter hovedlinjene i Meld. St. 41 (2016–
2017). 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at meldingen inne-
holder en strategi for å nå utslippsmålene for ikke-kvo-
tepliktig sektor, som er vårt største nasjonale ansvar, og
at regjeringen vil koble Norge opp til EUs klimapolitikk.
Det gjør oss mer offensive, fordi det forplikter
oss. Videre viser d i s s e  m e d l e m m e r  til at Norge
gjennom EØS-avtalen siden 2008 har deltatt i EUs kvo-
tehandelssystem (Emissions Trading System – ETS), som
omfatter ca. halvparten av norske klimagassutslipp, på
lik linje med EU-landene. D i s s e  m e d l e m m e r  påpe-
ker at forslaget om reform av ETS post-2021 ble lagt fram
av Kommisjonen i 2015. Rådet, Parlamentet og Kommi-
sjonen kom til enighet 9. november 2017. Antallet kvo-
ter som midlertidig tas ut av markedet i en markedssta-
biliseringsreserve, økes betydelig. Norge rapporterer år-
lig om utslippene i kvotepliktig sektor. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det er et betydelig
overskudd av klimakvoter i EUs kvotemarked. Dette
skyldes at utslippene har blitt kuttet raskere enn reduk-
sjonen i antall tilgjengelige kvoter. Overskuddet kunne
ha vært håndtert gjennom vedtak om økte mål eller ved
å permanent slette kvoter. Det har ikke vært politisk
flertall i EU for slike grep. EU har i stedet etablert en mar-
kedsreserve som tar kvoter midlertidig ut av markedet.
Fra og med 2019 skal 24 prosent av det akkumulerte
overskuddet av kvoter overføres til markedsreserven.
Når overskuddet er borte, vil kvotene i denne reserven
gradvis bli ført tilbake til markedet. Markedsreserven
påvirker ikke i seg selv samlet utslipp over tid. I 2017 ble
EU imidlertid enige om et nytt grep for å gjøre noe med
overskuddet av kvoter. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at fra 2023 skal deler
av kvotene i markedsreserven slettes permanent. Slet-
tingen gjelder den delen av reserven som overstiger ni-
vået på samlet auksjonering året før. Hvis vi antar at re-
serven inneholder 2 milliarder kvoter i 2023, og det ble
auksjonert 1 milliard kvoter i 2022, så skal 1 milliard av
kvotene i reserven slettes permanent. Ifølge analyser fra
Point Carbon vil det bli slettet om lag 2,4 milliarder kvo-

ter i perioden frem til 2030 gjennom denne nye ordnin-
gen. Den tillatte utslippsmengden i kvotesystemet blir
redusert tilsvarende, noe som vil bidra til å øke ambi-
sjonsnivået og størrelsen på samlede utslippskutt frem
mot 2030. Ordningen fører til at EU sannsynligvis vil
overoppfylle sitt 2030-mål om å kutte utslippene med
minst 40 prosent fra 1990 til 2030.

Klimautfordringen må løses gjennom et globalt
samarbeid samtidig som enkeltland kutter sine utslipp.
Det gjelder også Norge. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til
målet om 40 prosent kutt av norske klimagassutslipp i
ikke-kvotepliktig sektor, i samarbeid med EU. Gjennom
samarbeidet med EU vil Norge ha mulighet til å benytte
seg av EUs kvotesystem, samt direkteavtaler mellom
land.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,
Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i , viser til inn-
satsfordelingsordningen og regelverket for bruk av flek-
sibilitet. Fleksibilitetsmekanismene gjør at Norge kan
oppfylle det forpliktende utslippsbudsjettet, og det åp-
ner for en kostnadseffektiv gjennomføring av det nor-
ske utslippsmålet for 2030. 

F l e r t a l l e t  viser til at ambisjonen er å ta så mye
som mulig av forpliktelsen nasjonalt.

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,
mener det må innføres nye virkemidler og tiltak som vil
gi utslippskutt og teknologiutvikling i både kvotepliktig
og ikke-kvotepliktig sektor. Her vil Miljødirektoratets
beregningstekniske grunnlag kunne bidra til betydelige
utslippskutt. Det tekniske beregningsutvalget bør ha
som hovedmål å komme fram til metodiske løsninger
som gjør det mulig å tallfeste utslippskonsekvenser fra
ulike tiltak på tvers av alle sektorer i økonomien og vir-
kemiddelbruk som kan utløse tiltakene. Denne infor-
masjonen kan brukes for å klimavurdere alle offentlige
beslutninger. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  mener at alle norske statlige sel-
skapers investeringer må plasseres i tråd med klimamå-
lene fra Paris-avtalen og i tråd med 1,5/2 °C-målet. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r p a r -
t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r -
t i e t  D e  G r ø n n e  understreker at klimautfordringens
globale karakter også medfører et nasjonalt ansvar i og
med at alle land må redusere sine utslipp mye så raskt
som mulig for å unngå irreversible klimaendringer. Iføl-
ge FNs klimakonvensjons synteserapport vil de inn-
meldte nasjonale utslippsreduksjonsmålene i landenes
nasjonale bidrag (NDC) til Paris-avtalen kun dekke 25
pst. av det som må til for å nå målene i den samme avta-
len. Analytikerne i Climate Action Tracker (CAT) har
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slått fast at den norske regjeringens nåværende politis-
ke kurs ville ført til 3–4 °C global oppvarming dersom
alle andre land fulgte vårt eksempel. EUs utslippsmål
for 2030 er heller ikke tilstrekkelig for å nå Paris-avtalen,
ifølge CAT.

D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at EUs kvotesystem
og innsatsfordelingsforordningen ikke gir føringer for
hvor mye klimagasser Norge kan slippe ut nasjonalt i
2030, så lenge Norge kan rapportere at vi har bidratt til
å nå utslippsmålene i Europa samlet sett.

D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at det ikke vil være
nødvendig å vente på en ferdigstilt avtale med EU om
innsatsfordelingsforordningen for å lage en plan for
hvordan vi skal nå målene for 2030. D i s s e  m e d l e m -
m e r  understreker betydningen av at Norge reduserer
utslippene nasjonalt, og mener Norge må gjennomføre
tiltak som gir utslippsreduksjoner nasjonalt mot 2030.
Investeringer i virkemidler og tiltak som reduserer de fy-
siske utslippene nasjonalt, vil også styrke norsk konkur-
ransekraft.

Videre mener d i s s e  m e d l e m m e r  at det må eta-
bleres utslippsbaner for alle sektorer, basert bl.a. på næ-
ringslivets egne veikart for grønn konkurransekraft. Slik
kan næringslivet realisere sine ambisjoner for omstil-
ling ved hjelp av langsiktige og forutsigbare styringssig-
naler. Disse tiltakene må implementeres i denne stor-
tingsperioden og rapporteres på i de årlige klimarap-
porteringer til Stortinget. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til Innst. 211 S (2014–
2015), der Stortinget ga sin tilslutning til det nasjonalt
bestemte bidraget Norge leverte inn i forkant av Paris-
toppmøtet, som ble forutsatt å være i tråd med det da-
værende målet om å holde temperaturstigningen under
to grader. D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at Paris-av-
talen nå har skjerpet temperaturmålet til «godt under to
grader», og til å tilstrebe og begrense temperaturøknin-
gen til 1,5 grader. D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor
Paris-avtalen må få konsekvenser for de norske klima-
målene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at Norge, på linje
med andre rike land – og i tråd med avtalen – har et spe-
sielt ansvar for å bidra til et økt ambisjonsnivå i tråd
med de nye og mer ambisiøse temperaturmålene som
Paris-avtalen fastsetter. D i s s e  m e d l e m m e r  peker
særlig på at målene vi rapporterer inn til FN, skal være
uttrykk for Norges høyest mulige ambisjonsnivå.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at dialogen som skal
gjennomføres i 2018, blir avgjørende for å bidra til økte
ambisjoner og for å oppnå Paris-avtalens formål. 

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår: 

«Stortinget ber regjeringen, før dialogen om økte
ambisjoner i 2018, komme til Stortinget med en sak om
Norges forslag til forsterkede mål – som utgangspunkt
for prosessen for å oppnå Paris-avtalens formål.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r p a r t i -
e t  vil understreke sitt utgangspunkt om betydningen
av ambisiøse målsettinger og omstillingstiltak på kli-
maområdet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til behandlingen av
Meld. St. 13 (2014–2015), jf. Innst 211 S (2014–2015),
hvor Senterpartiet var en del av et flertall som pekte på
at det ville være en fordel for norsk næringsliv og norsk
industri at Norges og EUs klimapolitikk i større grad
samordnes. D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at
dersom Norge skal inngå en avtale som dette, forutset-
ter det at innholdet i forhandlingsresultatet gjøres kjent
og at Stortinget står fritt til å vurdere om Norge er tjent
med å inngå en avtale med EU på bakgrunn av dette.

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at Senterparti-
et er tilhenger av fleksible mekanismer av den typen
som EUs kvotesystem er, og mener at dette sikrer at ut-
slippskuttene tas der man får mest igjen for pengene, og
med det motvirker «karbonlekkasje».

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norge i 2050 må
være et lavutslippssamfunn, og at Senterpartiet i den
forbindelse skal være en pådriver for internasjonale av-
taler som effektivt reduserer utslippene. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til at vi må ha en politikk for nasjonale
tiltak som innebærer at Norge reelt sett tar klimaansvar.
Videre vil d i s s e  m e d l e m m e r  understreke at Norge
aktivt skal forberede lavutslippssamfunnet, og vi må
bruke et bredt spekter av virkemidler for å nå utslipps-
målene. D i s s e  m e d l e m m e r  er opptatt av at klimaar-
beidet må balansere klimapolitiske hensyn mot sektor-
politiske hensyn og utformes slik at det også underbyg-
ger andre viktige samfunnshensyn. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n -
s t r e p a r t i  er uenig i at Meld. St. 41 (2016–2017) inne-
holder en strategi for å kutte utslipp fram mot 2030, og
er tvert imot bekymret over at Stortinget nå behandler
en klimamelding uten klare nasjonale mål for utslipps-
kutt fram mot 2030, og uten nye tiltak og virkemidler.
D e t t e  m e d l e m  mener dette bekrefter bekymringen
for at EU-tilknytningen i klimapolitikken først og
fremst ble gjort ut fra en strategi om at man istedenfor
nasjonal omstilling og utslippskutt har vært på leting
etter ordninger for å kjøpe billigere utslippskutt i andre
land. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  vil peke på at norsk klimapolitikk frem til i
dag har vært en tretti år lang fiasko. D e t t e  m e d l e m
viser til at ingen vedtatte nasjonale mål for kutt i norske
klimautslipp har blitt oppfylt siden det første målet for
stabilisering av norske klimautslipp ble vedtatt i 1989.
Samtlige europeiske land, med unntak av Bulgaria og
Norge, har lyktes med å kutte CO2-utslippene etter år
2000. Det er også svært usikkert om Norge vil klare å
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innfri det svært beskjedne målet om 6 pst. kutt i klima-
gassutslippene i Norge i perioden 1990 til 2020. D e t t e
m e d l e m  mener at manglende politisk gjennomfø-
ringsvilje har vært den viktigste svakheten i norsk
klimapolitikk. I tillegg til manglende utslippskutt på
hjemmebane har Norge gjennom salget av olje og gass
til utlandet bidratt til en eksepsjonelt stor andel av ver-
dens utslipp pr. person. 

D e t t e  m e d l e m  mener derfor at Norge trenger en
ny klimapolitikk som viser respekt og omsorg for frem-
tidige generasjoners rett til å arve en klode der det mil-
jømessige grunnlaget for at menneskene skal kunne
leve trygge og frie liv, er intakt.

Politikk for klimakutt i Norge
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , vi-
ser til at god klimapolitikk også er god næringspolitikk,
og Norge har en unik mulighet til å skaffe seg nye sat-
singsområder som vil ha stor global etterspørsel. Derfor
må vi satse på forskning og utvikling som kutter utslipp
hjemme nå og som vil gi oss fortrinn i den globale kon-
kurransen.

F l e r t a l l e t  viser til at økt og mer effektiv bruk av
fornybare biologiske ressurser er en sentral del av om-
leggingen mot en lavutslippsøkonomi. I Norge har vi
nasjonale fortrinn med rikelig tilgang på fornybare bio-
logiske ressurser både i havet og på land. Biobaserte næ-
ringer må innrettes mer mot effektiv og bærekraftig ut-
tak og produksjon av ressurser og vil kunne bidra til ny
vekst og et grønt skifte. 

F l e r t a l l e t  viser videre til at styrket virkemiddel-
bruk for å nå Stortingets mål om norske utslippskutt
fram mot 2020 også vil bidra til at Norge innfrir
utslippsambisjoner for tiårene som kommer.

F l e r t a l l e t  viser til at ulike utslippssektorer har
ulike forutsetninger og ulik virkemiddelbruk som påvir-
ker utslippsutviklingen. F l e r t a l l e t  mener Norge tren-
ger sektorvise handlingsplaner for hvordan utslippene
skal reduseres. Planene bør inneholde jevnlige måle-
punkter underveis i perioden og vise fram målsettingen
for kutt i sektoren, tiltak som skal utløses, og virkemid-
delbruken for å få det til. 

På denne bakgrunn foreslår f l e r t a l l e t  følgende: 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise
handlingsplaner med utslippsbudsjett for hvordan ut-
slippene skal reduseres fram mot 2030.»

F l e r t a l l e t  viser til at det trengs nye tiltak og virke-
middelbruk for å nå Stortingets klimamål for kutt i nor-
ske klimagassutslipp fram til 2020. Disse målene er
nedfelt i klimaforlikene fra 2008 og 2012. Etter at meto-
den for beregning av klimagassutslipp ble endret i 2015,
blant annet på grunn av utviklingen av nye utslippsfak-

torer for de ulike klimagassene, er Norges klimamål for
2020 nå beregnet til å være at utslippene skal være 46,6–
48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Norske klima-
gassutslipp i 2016 var på 53,4 millioner tonn CO2-
ekvivalenter.

F l e r t a l l e t  mener det er avgjørende for Norges
langsiktige mål om å bli et lavutslippssamfunn at det fø-
res en aktiv klimapolitikk for reduksjoner av kvoteplik-
tige utslipp. F l e r t a l l e t  mener at EUs kvotesystem ale-
ne ikke vil være tilstrekkelig incentiv for å omstille virk-
somheter med kvotepliktige utslipp. F l e r t a l l e t  ber
regjeringen sikre at en felles utslippsforpliktelse med
EU ikke hindrer innføring av virkemidler og gjennomfø-
ring av viktige klimatiltak i norsk industri og petrole-
umssektor.

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  H ø y -
r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , viser
til Stortingets vedtak om klimalov. Klimaloven er en ny-
skapning i norsk rett. Norge skal ifølge loven redusere
klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 sam-
menlignet med 1990. For 2050 skal målet være en re-
duksjon av klimagassutslippene med 80 til 95 prosent i
forhold til 1990.

F l e r t a l l e t  viser videre til at klimaloven også inne-
bærer at regjeringen årlig skal redegjøre for Stortinget
om utviklingen i klimagassutslippene, utslippsfram-
skrivninger og gjennomføring av lovfestede klimamål,
sektorvise utslippsbaner for ikke-kvotepliktig sektor,
status for Norges karbonbudsjett (utslippsbudsjett),
samt om arbeidet med klimatilpasning.

F l e r t a l l e t  påpeker at klimaloven, som Stortinget
vedtok i fjor, i § 6 fastsetter at:

«I budsjettproposisjonen for neste års statsbudsjett
skal regjeringen redegjøre for 
a) hvordan Norge kan nå klimamål som nevnt i §§ 3–

5. 
b) klimaeffekten av fremlagt budsjett. 

Regjeringen skal, basert på et faglig grunnlag, hvert
år overfor Stortinget på egnet vis redegjøre for 
a) utviklingen i utslipp og opptak av klimagasser,

framskrivinger av utslipp og opptak og gjennomfø-
ring av klimamål som nevnt i §§ 3–5 

b) hvordan Norge forberedes på og tilpasses klima-
endringene 

c) en oversikt som synliggjør sektorvise utslippsbaner
innenfor ikke-kvotepliktig sektor og hvilke typer
tiltak som vil være nødvendig for å realisere disse 

d) status for Norges karbonbudsjett, også innenfor et
eventuelt klimasamarbeid med EU om felles opp-
fyllelse av klimamål.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  imøteser systematikken som er praktisert
i klimaloven, som et godt utgangspunkt for å sikre at
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den samlede politikken drar i samme retning, og at all
relevant politikk måles mot «klimavennlighet», og der-
med også gjennom rapporteringen gir et grunnlag for at
Paris-avtalens bestemmelser om stadig mer effektiv og
ambisiøs klimapolitikk også ivaretas gjennom den lø-
pende politikken i Stortinget – og ikke bare når ramme-
ne for klimasamarbeidet med EU diskuteres. Det man
oppnår gjennom samarbeidet med EU, må ikke være et
maksimumsmål for utslippsreduksjoner.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at for å nå utslipps-
målet er det behov for et bredt spekter av virkemidler.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at meldingen beskriver
CO2-avgiften som hovedvirkemiddelet mot ikke-kvote-
pliktige utslipp. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at nasjo-
nale tiltak ikke skal bidra til flytting av utslipp eller til å
øke globale utslipp. 

Videre vil d i s s e  m e d l e m m e r  fremheve:
– Satsing på klimateknologi som kan være lønnsom

over tid, for å utvikle norsk næringsliv. Staten må
legge til rette gjennom forutsigbare rammevilkår,
forskning, utvikling og støtte til piloter, demonstra-
sjon, risikoavlastning og markedsintroduksjon for
teknologi.

– Et effektivt og koordinert virkemiddelapparat på
klimaområdet, der virkemidler som Innovasjon
Norges miljøteknologiordning, relevante program-
mer under Norges forskningsråd som støtter klima-
teknologi, og Enova sees i sammenheng.

– Styrking av Norges grønne konkurransekraft gjen-
nom tilrettelegging for industriklynger som bidrar
til å utvikle ny klimateknologi og skaper nye grønne
arbeidsplasser som bidrar til reduserte utslipp.

– At Enova sikres som et viktig virkemiddel i klimapo-
litikken, og at Enovas mulighet til å støtte omstilling
til lavutslippsteknologi i alle sektorer videreføres.

– Opprettelsen av Prosess 21, et samhandlingsforum
for minimale utslipp og bærekraftig vekst i proses-
sindustrien.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil også påpeke viktigheten
av aktivt å bruke markedsmakten til offentlig sektor
gjennom offentlige innkjøp. Det offentlige står for bety-
delige innkjøp. Offentlige innkjøp skal bidra til innova-
sjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel
anbudskrav, utviklingskontrakter og innovasjonspart-
nerskap. Offentlige anskaffelser og regelverk må brukes
for å stimulere til etterspørsel etter produkter som er
produsert med lavutslippsteknologi. Det skal alltid vur-
deres å stille krav om nullutslippstransport i leveranser
til det offentlige.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener regjeringen så snart
som mulig må få på plass sektorvise ambisjoner for kutt
i ikke-kvotepliktig sektor.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sektorvise
ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvote-
pliktig sektor.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  mener at det er nødvendig å
etablere styringsmekanismer for klimapolitikken som
samsvarer med alvorlighetsgraden i klimautfordringen.
Frem til i dag har styringsmekanismene ikke vært til-
strekkelig effektive og forutsigbare. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener derfor det er nødvendig med sektorvise
klimabudsjetter som tallfester hvor mye som skal kut-
tes i hver sektor, og som gjør det enkelt for politikerne å
justere innsatsen i tråd med utviklingen av klimagassut-
slippene slik at målene i klimapolitikken innfris. Et slikt
klimabudsjett vil også gjøre klimapolitikken mer gjen-
nomsiktig og tilgjengelig for folk flest. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at klimapo-
litikken kjennetegnes av at mange aktører må bidra. For
å unngå at ansvaret blir pulverisert, er det viktig å plas-
sere ansvar for gjennomføring av tiltak i ulike sektorer
og virksomheter. En slik styringsmekanisme er ikke noe
nytt i offentlig styring, den kalles budsjetter. Det samme
systemet og de samme strukturene som brukes til å telle
penger, fordele virkemidler og forpliktelser og justere
gjennom f.eks. reviderte budsjetter, bør brukes til å styre
klimatiltak og utslipp av CO2. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Oslo kommune
fra 2016 har innført et klimabudsjett som et sentralt sty-
ringsverktøy i Oslo-politikken. Flere andre norske kom-
muner og fylkeskommuner gjør nå det samme. Oslo
kommunes klimabudsjett er det første i verden i sitt slag
og har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at regjerin-
gen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for
2017 vurderte om Oslo kommunes klimabudsjett kun-
ne fungere som en mal for et tilsvarende arbeid på na-
sjonalt nivå. Regjeringen valgte da å rette kritikk mot
deler av metodikken som er brukt i Oslo kommunes kli-
mabudsjett, men valgte samtidig å skrinlegge målet om
å etablere et nasjonalt budsjett. D i s s e  m e d l e m m e r
vil peke på at arbeidet med å utvikle gode klimabudsjet-
ter er i startfasen, og at Oslo har gått foran i dette. D i s s e
m e d l e m m e r  vil oppfordre regjeringen til å melde seg
på i dette viktige arbeidet og mener derfor at det bør leg-
ges frem et klimabudsjett på nasjonalt nivå i forbindelse
med statsbudsjettet for 2019. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener Norge i oppfølgin-
gen av Klimastrategi 2030 og i videre klimainnsats skal
legge til grunn at Norge skal utvikle lav- og nullutslipps-
konsepter i de største norske industrigrenene, realisere
en verdikjede for CO2-håndtering og utvikle ny industri
som produserer klimaløsninger.

5686



15Innst. 253 S – 2017–2018

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det i Meld. St. 41
(2016–2017) varsles innføring av en lik CO2-avgift i ikke-
kvotepliktig sektor, og at 

«… dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et til-
strekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel, vurderes
andre virkemidler, som gir tilsvarende sterke insentiver,
herunder direkte regulering gjennom forurensningslo-
ven eller frivillige avtaler». 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til Miljødirektoratets
beregningstekniske grunnlag for klimameldingen (M-
782:2017), som understreker at selv om tiltak kan ha en
anslått samfunnsøkonomisk tiltakskostnad på under
500 kroner per tonn CO2-ekvivalent, er det ikke ensbe-
tydende med at tiltakene vil utløses av et tilsvarende
nivå på CO2-avgiften. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor at det er nød-
vendig med et variert spekter av virkemidler i klimapo-
litikken, og at en lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor
må benyttes i kombinasjon med andre nasjonale tiltak
og virkemidler for å sikre teknologiutvikling og omstil-
ling. Dette har vi lang tradisjon for i klimapolitikken i
Norge. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre understreke at en
slik avgift må ha en forutsigbar og gradvis økning for å
utløse investeringer i ny teknologi og sikre omstilling
over tid.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at gjennom en hel-
hetlig satsing og samarbeid på tvers av jord, skog og hav
vil det være et stort potensial for nye næringer og syner-
gier på tvers av etablerte verdikjeder og fagområder:
– Fullskala karbon, fangst og lagring i industrien må

implementeres (CCS i industrielle prosesser som
sement, gjødselproduksjon og avfallsforbrenning).

– Transport og europeisk lager for CO2 på norsk sok-
kel.

– Andre nullutslippsteknologier i maritim sektor.
– Demo flytende havvind.
– Løfte nye nullutslippsløsninger i transportsektoren.
– Innføre belønningsordning også for mindre byer og

tettsteder.
– Helhetlig plan for bruk av bioressurser.
– Sirkulær økonomi på energikrevende materialer.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at en helhetlig sirku-
lær økonomi utvikles gradvis over tid ved at aktører i
alle sektorer utvikler nye eller tilpasser eksisterende for-
retningsmodeller, der avfall gradvis elimineres samtidig
som ny grønn verdiskapning vokser frem. For å lykkes
med dette er det viktig at det legges til rette for bl.a.:
– Optimalisere samspillet gjennom hele verdikjeden.

Det er få aktører i Norge som har styring på hele ver-
dikjeder og på den måten kan ta helhetlige grep for
optimalisering. 

– Det må tilrettelegges for at aktørene langs verdikje-
den stimuleres til å samspille for å finne gode løs-
ninger utenfor sitt eget ledd i verdikjeden. 

– Tilrettelegge for innovasjon og forretningsutvikling
som skaper nye verdistrømmer samt reduserer res-
sursbruk, slik at vi tar vare på naturens tåle- og
bæreevne. 

– Rammebetingelsene og virkemiddelapparatet inn-
rettes slik at dette treffer sirkulær økonomi, og ikke
kun ser på den lineære økonomien.

– Virkemiddelapparat tilpasses og styres inn mot
innovasjon og forretningsutvikling som gir ny ver-
diskapning og samtidig forebygger avfall og sløsing
med ressurser.

– Markedsorientering av avfall som ressurs og forny-
barmaterialer. 

– Det må tilrettelegges for innovasjon og utvikling av
markedsplasser som ivaretar og sikrer verdien i res-
surser som ellers ville blitt til avfall.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,
mener at i tillegg til å satse på fullskala CCS vil etable-
ring av et CO2-lager på norsk sokkel kunne utgjøre en
viktig faktor i en større industriell hydrogensatsing i
Norge. På samme måte som tidligere norsk statlig sat-
sing på eksport av naturgass, bør Norge utvikle mulig-
heten til å forsyne Europa med nullutslippshydrogen på
industriell skala. Hydrogen er en viktig og stadig større
andel variabel fornybar energi i Europa og er foreløpig
eneste mulige nullutslippsløsning for store skip og
transport over lengre distanser til havs. Hydrogen kan
også brukes i tungtransport og i industrielle prosesser.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  vi-
ser til at når det gjelder perioden fra 2020 til 2030, finnes
det ingen tydelige klimamål som setter en øvre grense
for klimagassutslipp fra norsk territorium etter 2020.
Klimamålene er knyttet til deltakelsen i EUs klimasam-
arbeid, der Norges bidrag foreløpig ikke er fastsatt, og
der det finnes betydelig rom for bruk av fleksible meka-
nismer. Denne usikkerheten sender i dag uklare signa-
ler til næringsliv, kommuner og andre samfunnsaktører
som er viktige for at klimapolitikken skal lykkes.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at skal verden nå
målet om å begrense oppvarmingen til godt under 2
grader og ned mot 1,5 grader, er det nødvendig med na-
sjonale tiltak i kvotepliktig sektor ut over de tiltakene
som tvinger seg frem gjennom kvotemarkedet. Dagens
kvotemarked har vist seg ikke å være et effektivt nok vir-
kemiddel. Mange land har derfor innført nasjonale mål
innenfor denne sektoren, i tillegg til kvotemarkedet. 
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D i s s e  m e d l e m m e r  er av den oppfatning at Nor-
ge i langt større grad også må innføre sektorvise mål og
tiltak også innenfor kvotepliktig sektor. D i s s e  m e d -
l e m m e r  er imidlertid oppmerksom på at motstandere
av nasjonale tiltak ofte viser til at det bidrar til å under-
minere kvotemarkedet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende
forslag:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2019 legge frem et forslag om sletting av kvoter fra det
europeiske kvotemarkedet, tilsvarende de ekstra kutte-
ne som gjennomføres i kvotepliktig sektor som følge av
en aktiv statlig politikk.»

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n -
s t r e p a r t i  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn for
klimapolitikken at utslipp av klimagasser i Norge må
reduseres med minst 50 pst. innen 2030, og det må fast-
settes et mål om at Norge skal bli fritt for fossile utslipp
innen 2040.»

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  mener det er avgjørende at norsk klimapoli-
tikk er basert på tydelige og ambisiøse målsettinger som
folk flest forstår. Dette er avgjørende for at folk skal kun-
ne måle og vurdere hvilke resultater politikerne leverer
på et saksfelt som politikerne selv omtaler som «vår tids
viktigste sak». Klimapolitikk er i utgangspunktet svært
enkelt og målbart. Det handler først og fremst om å av-
vikle bruk av fossil energi og om å redusere kjøttfor-
bruk. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at helt fra 2008 har norsk
klimapolitikk systematisk blitt fremstilt som mer ambi-
siøs enn den egentlig er, ved at det har blitt hevdet at
målsettingen betyr at «Norge skal kutte sine utslipp av
klimagasser med 30 pst. innen 2020, i forhold til 1990-
nivået» og at «to tredeler av disse kuttene skal tas på
hjemmebane» (f.eks. NTB 17. januar 2012). D e t t e
m e d l e m  mener at i realiteten kan målsettingen for
2020 innfris ved å kutte utslippene med 6 pst. sammen-
liknet med 1990 – fra 51,7 millioner tonn i 1990 til 48,6
millioner tonn i 2020. 

D e t t e  m e d l e m  støtter deltakelse i EUs klima-
samarbeid, men mener at EU-samarbeidet skal supplere
Norges selvstendige arbeid for å innfri tydelige nasjona-
le målsettinger. De nasjonale målsettingene skal være
målt i antall tonn utslipp av klimagasser innenfor Nor-
ges territorium og kan ikke innfris ved hjelp av kvote-
kjøp eller andre former for fleksible mekanismer som
muliggjør at vi oppfyller forpliktelsene våre ved å redu-
sere utslippene utenfor landets grenser istedenfor å gjø-
re det hjemme.

D e t t e  m e d l e m  mener at det er nødvendig at
Stortinget vedtar en klar maksgrense for antall tonn kli-
magassutslipp som skal slippes ut fra norsk territorium
i 2030. D e t t e  m e d l e m  vil peke på at dette utslipps-
målet må være i tråd med Paris-avtalens ambisjon om å
begrense den globale oppvarmingen til godt under 2
grader og ned mot 1,5 grader. D e t t e  m e d l e m  har
merket seg at en sterk allianse av EU-land har pekt på at
EUs målsetting om 43 pst. reduksjon i EU innen 2030
ikke er tilstrekkelig ambisiøst. 

D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag; 

«Stortinget ber regjeringen sette et mål om at kli-
magassutslippene fra norsk territorium i 2020 bør redu-
seres med minst 60 pst. sammenliknet med 1990-
nivået, slik at den øvre grensen blir maks 20,7 millioner
tonn i 2030.»

«Stortinget ber regjeringen sette et mål om at Norge
skal være fossilfritt i 2040.»

Kvotepliktig sektor
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , ser
at Klimameldingen i liten grad foreslår tiltak og virke-
midler i kvotepliktig sektor, og påpeker at dette er en
svakhet ved meldingen. Sektorene som er del av kvote-
systemet vil også ha behov for en langsiktig omstilling
når Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 

F l e r t a l l e t  viser til Miljødirektoratets rapport M-
680/2017, «Kunnskapsgrunnlaget for utforming av
klimapolitikk for industrien». Her fremheves det at kvo-
tesystemet per i dag ikke er et tilstrekkelig virkemiddel
for å utvikle de klimateknologiene som trengs for å nå
de langsiktige klimamålene. Dette gjelder ikke minst i
industrien, der man er avhengig av utvikling og bruk av
ny teknologi for å oppnå store utslippskutt. F l e r t a l l e t
deler derfor Miljødirektoratets konklusjon om at slik
kvotesystemet fremstår i dag, vil det være nødvendig å
supplere karbonprising med flere virkemidler dersom
man skal nå klimamålene i Paris-avtalen på en kost-
nadseffektiv måte.

F l e r t a l l e t  erkjenner at langsiktige teknologiløp
er nødvendige for å nå helt ned til null klimagassutslipp
i industrien i kvotepliktig sektor. 

På denne bakgrunn foreslår f l e r t a l l e t  følgende:

«Stortinget ber regjeringen inkludere kvotepliktig
sektor i klimaplaner, rapporteringer og budsjetter.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g
M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  viser til at utslippsre-
duksjonene i kvotepliktig sektor på EU-nivå har blitt
mye mer redusert enn det som er satt som utslippsmål
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for 2020 i EUs kvotesystem, samtidig som de har vært på
samme nivå i Norge siden 2013. Dette har ført til et
svært stort overskudd av utslippskvoter i systemet som
kan overføres til neste periode, som starter i 2021, og til
kvotepriser som ikke motiverer til utslippsreduserende
tiltak i Norge. Det er gjort grep for å redusere mengden
overskuddskvoter i neste periode, men utslippsmålet er
ikke strammet inn etter at Paris-avtalen ble inngått.
D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at tiltak for å redusere
utslipp i Norge i kvotepliktig sektor ikke nødvendigvis
vil føre til at utslippene vil øke i andre EU-land fram-
over. Dette skyldes både den nåværende situasjonen,
der det er et stort overskudd av kvoter i kvotesystemet,
og den nye mekanismen for å slette kvoter. 

Ikke-kvotepliktig sektor
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -

p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  mener vi må unngå en situa-
sjon der omstilling og nyvinninger i enkelte sektorer
settes på vent fordi det finnes billigere tiltak i andre sek-
torer som gjennomføres først. Norge må i løpet av de
neste 30 årene ha fjernet eller kraftig redusert klima-
gassutslipp fra alle sektorer. Sektorer der dette ikke
skjer, vil bli teknologisk utdatert. Klare mål og årlig rap-
portering av utslippsbaner og tiltak for alle sektorer vil
være effektivt for å sikre optimale utslippskutt i hver
sektor og skape konkurranse om effektive tiltak mellom
sektorer. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen legger
opp til å bruke fleksibilitetsmekanismer for å oppfylle
Norges klimamål og dessuten handel med utslippsen-
heter. D i s s e  m e d l e m m e r  mener denne typen flek-
sibilitetsmekanisme bør unngås i Norges klimastrategi
for 2030, fordi den er en sovepute for Norges klimaar-
beid og senker ambisjonene for faktisk å få til grønn om-
stilling i Norge. 

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å ikke benytte seg av
fleksibilitetsmekanismen mellom land.» 

«Stortinget ber regjeringen om å ikke benytte seg av
fleksibilitetsmekanismen mellom kvotepliktig og ikke-
kvotepliktig sektor.»

D i s s e  m e d l e m m e r  vil fremheve at innsatsfor-
delingsforordningen inneholder fleksibilitetsordninger
som bidrar til å senke ambisjonsnivået i EUs klimamål,
deriblant en engangsoverføring fra kvotepliktig til ikke-
kvotepliktig sektor. Denne overføringen vil etter d i s s e
m e d l e m m e r s  mening kunne redusere insentivene
for omstilling og innovasjon i de ikke-kvotepliktige sek-
torene, fordi den kan komme i stedet for nye teknolo-
giske satsinger for utslippskutt som også kan styrke
Norges konkurranseevne.

På denne bakgrunn foreslår d i s s e  m e d l e m m e r
følgende:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge ikke
benytter muligheten til å overføre kvoter mellom kvo-
tepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.»

Nasjonale utslippsregnskap
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,
mener at all utøving av myndighet som direkte eller in-
direkte kan ha en klimavirkning, skal vurderes, vektleg-
ges og synliggjøres ved beslutningen. 

F l e r t a l l e t  anerkjenner kommunenes viktige rol-
le i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Kommunene
har ansvaret for arealpolitikken, jf. plan- og bygningslo-
ven, og i kommunenes planarbeid legges det langsiktige
rammer som har stor betydning for muligheten til å re-
dusere klimagassutslipp og unngå økte utslipp i framti-
den. Det er derfor viktig at klimavirkningene av kom-
munale planer utredes og synliggjøres. 

F l e r t a l l e t  viser til at offentlige beslutninger som
medfører utslipp av klimagasser, eller på annen måte di-
rekte eller indirekte medfører økt klimabelastning, skal
så langt det er rimelig bygge på kunnskap om kli-
mavirkning av beslutningen. Kravet til kunnskaps-
grunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karak-
ter og risiko for skade på klimaet. Dette må gjelde på alle
offentlige nivåer – nasjonalt, fylkes- og kommunenivå.
Ved utøving av myndighet, herunder når et forvalt-
ningsorgan tildeler tilskudd og foretar innkjøp, skal kli-
mavirkningen vurderes og tillegges stor vekt. Vurderin-
gene og vektleggingen skal fremgå av beslutningen. Sta-
ten må gå foran med at statens offentlige anskaffelser
skal være miljø- og klimavennlige. 

F l e r t a l l e t  mener kommunenes lokale innsats på
klima er helt nødvendig dersom vi skal bygge opp lavut-
slippssamfunnet, og klimatilpasning bør få en betydelig
mer sentral rolle i den kommunale planleggingen.
Kommunene må innføre klimabudsjetter som en del av
sine årlige budsjetter hvor de skal beregne og synliggjø-
re klimavirkningene av kommuneplanen, og i sine
årsbudsjetter. 

F l e r t a l l e t  mener at det på samme måte som at
klimavirkningene av statsbudsjettet synliggjøres, er vik-
tig at klimavirkningene av de kommunale budsjettene
også synliggjøres.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  understreker betydningen
av et godt kunnskapsgrunnlag. For beslutninger i en-
keltsaker hvor utslippsøkningen skjer direkte, for ek-
sempel ved tillatelse til økte utslipp fra et
forbrenningsanlegg, vil kunnskapen om utslippsøknin-
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gen være lett å kvantifisere. Kunnskap om klimavirk-
ningen av for eksempel infrastrukturtiltak vil måtte
kreve beregninger av direkte og indirekte utslippsøk-
ninger, herunder endringer i arealbruk med stor kli-
mavirkning, som nedbygging av myr. Kunnskap om
indirekte klimavirkninger av en beslutning er av stor
betydning for muligheten til å bedrive kunnskapsbasert
klimapolitikk. D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at
klimalovens rapporteringer til Stortinget og i statsbud-
sjettet skal følges opp og videreutvikles. På denne bak-
grunn foreslår d i s s e  m e d l e m m e r  følgende:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at et teknisk
beregningsutvalg for klima bør ha som hovedmål å
komme fram til metodiske løsninger som gjør at det blir
mulig å tallfeste utslippskonsekvenser fra ulike tiltak på
tvers av alle sektorer i samfunnet og virkemiddelbruk
som kan utløse tiltakene.» 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at politiske be-
slutninger som skal fattes, først bør vurderes av Klima-
og miljødepartementet med hensyn til de klimamessi-
ge konsekvensene, på samme måte som de økonomiske
konsekvensene av beslutninger i dag vurderes av Fi-
nansdepartementet.» 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide nasjonale kli-
maregnskap i forbindelse med klimalovens rapporte-
ringer og redegjørelse i statsbudsjettet. Her må
regjeringen konkretisere og tallfeste hvordan norske ut-
slipp skal reduseres i alle sektorer i den relevante stor-
tingsperioden.» 

Lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -

p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  viser til at i Meld. St. 41 om
Klimastrategi for 2030 foreslås det at det innføres en lik
CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor, og at

 «dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et til-
strekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel, vurderes
andre virkemidler, som gir tilsvarende sterke insentiver,
herunder direkte regulering gjennom forurensningslo-
ven eller frivillige avtaler».

 I Jeløya-erklæringen stadfester regjeringen at den
ønsker en lik og gradvis økende CO2-avgift for alle sekto-
rer. 

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at prinsippet
om at forurenser skal betale, er et viktig grunnprinsipp,
og er en inngang for også å trekke opp prisen på utslipp
i kvotepliktig sektor i en tid hvor kvotesystemet ikke gir
nødvendige insentiver for utslippskutt i Norge. D i s s e
m e d l e m m e r  understreker at CO2-avgiften må benyt-
tes i kombinasjon med andre nasjonale tiltak og virke-

midler for å skape endret handlingsmønster i befolk-
ningen og for at nye teknologier skal få markedsandeler. 

Grønn konkurransekraft
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , ser
at klimapolitikk også er næringspolitikk og sysselset-
tingspolitikk. Norge har noen unike muligheter til å
skape nye satsningsområder som vil ha stor global etter-
spørsel, særlig innenfor kraftkrevende industri med
CO2-håndtering, nullutslipp i marine kjøretøy og fly-
tende havvindteknologi. Hvis vi satser på forskning og
teknologiutvikling som både kutter utslipp hjemme og
globalt, vil det gi muligheter for nye markedsfortrinn i et
globalt marked i endring. 

F l e r t a l l e t  mener at det er Stortingets ansvar å sik-
re at norsk velferd, norsk næringsliv og norsk natur er
rustet for en tid uten menneskeskapte klimagassutslipp.
Virkemidler som vedtas i forbindelse med denne klima-
meldingen, handler derfor ikke bare om hvordan vi skal
nå Norge og EUs klimamål i 2020 og 2030, men om
hvordan det norske samfunnet skal investere nå for å
være robust i en fremtid hvor alle klimagassutslipp skal
være kuttet eller nøytralisert. 

F l e r t a l l e t  mener at hovedvirkemiddelet for at
norsk næringsliv skal lykkes i dette bildet, er at Norge
har en langsiktig og vellykket klimapolitikk som fører til
grønn omstilling her hjemme. 

F l e r t a l l e t  viser til at det vil være svært mange sek-
torer og bransjer som vil måtte gå gjennom store omstil-
linger de nærmeste tiårene for å redusere sine klimaut-
slipp. Mange jobber vil fases ut, mange jobbers innhold
vil endres til noe ganske annet, og det vil komme helt
nye jobber. Dette er en stor og svært betydningsfull end-
ring som vil få store følger ikke bare direkte for den nor-
ske stats økonomi, men i høyeste grad også for arbeids-
livet og folks hverdag. F l e r t a l l e t  viser til at endringer
og følger for sysselsetting og arbeidsliv må vurderes, og
at det må legges til rette for at planene for en styrt og vel-
lykket omstilling må gjennomføres i samarbeid med ar-
beidslivets parter. 

F l e r t a l l e t  viser til at den norske arbeidslivsmo-
dellen, med trepartssamarbeid og likeverdig sosial dia-
log, er et av Norges største fortrinn og legger grunnlaget
for et bærekraftig og rettferdig samfunn. Reelt partssam-
arbeid, sosial dialog og medvirkning i omstillingspro-
sesser er en forutsetning for å finne de beste løsningene
og skape forståelse og forankring for nødvendige
endringer. Derfor er hele norsk næringsliv og framtidig
velferd avhengig av at dette blir ivaretatt på en god måte.
Klima er viktig for alle, og da mener f l e r t a l l e t  at regje-
ringen må sikre en rettferdig omstilling til lavutslipps-
samfunnet. Utfordringene på veien til lavutslippssam-
funnet krever tydelig politikk for å sikre et trygt og in-
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kluderende arbeidsliv med anstendige og gode arbeids-
plasser. 

God klimaomstilling skal også være en rettferdig
omstilling som betyr at sosial dialog og reell med-
virkning for arbeidstakerne og virksomhetene som skal
omstilles, er på plass. F l e r t a l l e t  mener at det må leg-
ges til rette for ordninger for etter- og videreutdanning
som sikrer en god overgang til et endret arbeidsliv, at
trygge velferdsordninger gir et godt sikkerhetsnett, at
myndighetene stiller med forutsigbarhet og rammer
som muliggjør en planlagt og omforent omstilling, og at
myndighetene også investerer i lavutslippsløsninger for
et klimavennlig arbeidsliv.

F l e r t a l l e t  har merket seg at det i de internasjona-
le klimaforhandlingene ble et gjennombrudd for begre-
pet «Just Transition» – rettferdig omstilling for arbeids-
folk og arbeidsliv, og at dette er på plass i Paris-avtalen.
F l e r t a l l e t  viser til at fagbevegelsen fikk gjennomslag
for å få inn tekst i avtalens fortale som understreker vik-
tigheten av dette:

«The Parties to this Agreement (…) Taking into
account the imperatives of a just transition of the work-
force and the creation of decent work and quality jobs
in accordance with nationally defined development
priorities (…)»

Videre viser f l e r t a l l e t  til at flere parter, inkludert
Norge, har løftet fram hvor viktig det er at de enkelte
land rapporterer på nettopp rettferdig omstilling i sin
rapportering på forpliktelsene i Paris-avtalen – NDC-
ene (nationally determined contributions). F l e r t a l -
l e t  mener derfor at punktet om rettferdig omstilling
også burde inn som eget punkt i klimaloven, og på den-
ne bakgrunn foreslår f l e r t a l l e t  følgende:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å ta
inn et nytt punkt i klimaloven § 6 Årlig redegjørelse for
Stortinget, som lyder:. 

§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, ny bokstav e) skal
lyde:

e) en rapportering på hvordan regjeringen har ivare-
tatt trepartssamarbeid, sosial dialog og deltakelse fra
sivilsamfunnet i arbeidet med gjennomføring av klima-
mål fastsatt i denne lov.»

F l e r t a l l e t  viser til at World Economic Forum har
slått fast at konsekvenser av klimaendringene er en av
de største risikoene i 2018. F l e r t a l l e t  trekker frem at
det også rent økonomisk vil være langt mer lønnsomt å
kutte utslipp nå, slik at temperaturstigningen begrenses
til under 2 °C, enn å håndtere konsekvensene av opp-
varming på 3–4 °C, som vist i analyser fra ledende øko-
nomiske miljøer som blant andre Mercer, Cambridge
University, The Economist Intelligence Unit og London
School of Economics. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  vil vise til regjeringens arbeid med grønn
konkurransekraft og vil fremheve at norsk næringsliv
selv er klare for å gjøre sitt bidrag, noe som understrekes
ved at 10 av 11 næringer i sine veikart selv har definert
tiltak som kan ta utslippene fra deres sektor ned til null
innen 2050. Disse veikartene viser at næringslivet tren-
ger forutsigbare rammer for omstillingen mot null ut-
slipp.

På denne bakgrunn foreslår k o m i t e e n s  m e d -
l e m m e r  f r a  A r b e i d e r p a r t i e t  o g  M i l j ø p a r t i -
e t  D e  G r ø n n e  følgende:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide målrettede
handlingsplaner basert på veikartene for grønn kon-
kurransekraft fra norsk næringsliv, slik at det når null
utslipp innen 2050, og sørge for en storstilt omstillings-
prosess i Norge de neste tiårene.» 

Klima og natur
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -

p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  vil fremheve at det å lykkes
med klimapolitikken også handler om å ta vare på natu-
ren som omgir oss. Stadig flere havområder påvirkes nå
av oksygenmangel, korallrev dør, og fisken mister leve-
områder på grunn av at havene allerede har tatt opp 1/3
av verdens klimagassutslipp. Skogen har lagret 1/3 av
utslippene, og presset på planetens gjenværende skoger
øker. Karbonlageret i skogen har en egenverdi og må be-
vares og styrkes, samtidig som materialer fra skogen må
brukes der klimanytten og behovet for erstatning av fos-
sil energi er størst. Karbonlageret i nordlige skoger er
hovedsakelig i bakken, og dette lageret kan påvirkes ne-
gativt gjennom industrielt skogbruk. D i s s e  m e d -
l e m m e r  vil understreke at virkemidler for å kutte ut-
slipp både nasjonalt og internasjonalt må være forenli-
ge med å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte
naturens egen evne til å absorbere og lagre menneske-
skapte utslipp. 

D i s s e  m e d l e m m e r  ønsker å vise til at FNs na-
turpanel, The Intergovernmental Science-Policy Plat-
form on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), vi-
ser at den globale naturtilstanden er alvorlig truet, i en
nylig utgitt synteserapport. De viser til at robuste øko-
systemer vil takle ekstreme hendelser og fremvekst av
sykdommer bedre og er en forsikring mot effekten av
klimaendringer. IPBES varsler om at ingen globale
regioner prioriterer høyt nok å stoppe og reversere tap
av biologisk mangfold. D i s s e  m e d l e m m e r  erkjen-
ner at naturens økosystemer og biologiske mangfold
trenger en mye høyere prioritet i politikkutformingen
på alle nivåer, både for å ivareta økosystemenes robust-
het og også som klimatilpasningstiltak. 
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D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at bevaring og re-
staurering av karbonrike økosystemer som skog og myr
er et viktig bidrag til å bevare og styrke naturens evne til
å lagre karbon, og at slike naturbaserte løsninger vil
være avgjørende for å nå målene under Paris-avtalen.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r p a r t i -
e t  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  støtter ikke et generelt
forbud mot nydyrking og bruk av myr. D i s s e  m e d -
l e m m e r  understreker at myrene er viktige for økosys-
temet i naturen, men også en viktig jordbruks- og
utmarksressurs. D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor
det kan være riktig å differensiere mellom dyp myr som
suger til seg mye vann, og grunn myr med mineraljord
under, som i utgangspunktet er bedre egnet til dyrking.
D i s s e  m e d l e m m e r  peker også på at for å redusere
klimagassutslipp kan omgraving av dyrket myr være vel
så effektivt som nydyrkning. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til felles merknader i
Innst. 112 S (2017–2018) fra komitemedlemmene fra
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti,
der disse:

«viser til at regjeringen har gjennomført en høring
om et forslag om forbud mot nydyrking av myr. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at forbud mot nydyrking av myr
også var omtalt i Innst. 251 S (2016–2017), og at flertal-
let: 

'(…) peker på at potensialet for lagring av karbon i
myr er størst i dypmyr, mens potensialet for oppdyrking
av myr er tilsvarende størst på grunnere myr. For å iva-
reta både hensynet til matsikkerhet og hensynet til kli-
maet mener derfor flertallet at det er viktig å skille mel-
lom dypmyr og grunnere myr.'» 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er viktig å se pro-
blemstillingene rundt myr og omdisponering av
matjord i sammenheng. Det vil i fremtiden være behov
for noe omdisponering knyttet til viktige samfunnsfor-
mål som infrastruktur, og et generelt forbud mot nydyr-
king av myr vil gjøre det mer krevende å kompensere for
det arealet som går tapt. D i s s e  m e d l e m m e r  mener
derfor at hensynene til klima, biologisk mangfold og til-
strekkelig areal til matproduksjon må balanseres på en
god måte. Det er derfor viktig at behovet for å dyrke er-
statningsareal blir veid opp mot hensynet til vern av
myr når ny forskrift om dyrking av myr skal utarbeides.

Transport. Utslippskutt i samferdselssektoren
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , vi-
ser til at transportsektoren er en sektor som i svært stor
grad er avhengig av fossil energi, og en av de sektorene i
Norge som slipper ut mest klimagasser. For å klare å kut-
te utslippene nok trengs flere strategier, både reduksjon
i transportbehovet og god arealpolitikk, infrastruktur-
investeringer i miljøvennlige transportformer som kol-

lektivtrafikk, virkemidler for overgang fra bil og fly til
kollektivtransport, sykkel og gange, samt overføring av
gods fra vei til sjø og bane, og dessuten et teknologiskifte
som faser ut den fossile energien.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  viser til at transportsektoren står for om
lag 60 pst. av de ikke-kvotepliktige utslippene. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at transporten i 2050 skal være
tilnærmet utslippsfri, og mener utslippene fra trans-
portsektoren skal halveres innen 2030. Et slikt mål er
basert på forbedringer av teknologisk modenhet i de
ulike delene av transportsektoren, slik at nullutslipps-
løsninger blir konkurransedyktige mot fossile trans-
portløsninger.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til målsettingen om at
alle nye personbiler og lette varebiler som selges fra
2025, skal være nullutslippsbiler, og at all kollektivtra-
fikk skal være fossilfri samme år. D i s s e  m e d l e m m e r
merker seg at regjeringen skal legge frem en konkret
plan for fossilfri kollektivtransport innen 2025, og viser
videre til behandlingen av NTP 2018–2029, hvor det ble
satt en rekke mål for elektrifisering og innblanding av
biodrivstoff i skipsfarten, veitrafikken, jernbanen og
luftfarten. I tillegg var det enighet om å utarbeide en
handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/anleggsplasser
innen transportsektoren. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
til målene i NTP om å flytte gods fra vei til sjø, og mener
insentivordningene er viktige for å oppnå dette. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det skal utarbei-
des en plan for infrastruktur for alternative drivstoff for
transportsektoren, som skal berøre ladeinfrastruktur
for el- og fyllestasjoner for hydrogen og biogass som
samsvarer med måltallene om nullutslippskjøretøy
frem mot 2030, samt klimavennlig drivstoff innenfor
innenriks sjøfart. D i s s e  m e d l e m m e r  understreker
at utbygging av denne infrastrukturen skal være mar-
kedsdrevet og skje uten støtte på et tidligst mulig
tidspunkt.

Videre viser d i s s e  m e d l e m m e r  til at det skal
innledes et arbeid med en klimaavtale for næringslivet,
med tilhørende CO2-fond.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til anmodningsvedtak
1110 i Stortingets behandling av revidert nasjonalbud-
sjett for 2017 (Meld. St. 2 (2016–2017), jf. Innst. 401 S
(2016–2017)), hvor regjeringen bes starte forhandlinger
med berørte næringsorganisasjoner om etablering av
en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for
næringstransport, med sikte på oppstart i løpet av 2019.
I statsbudsjettet for 2018 rapporterte regjeringen at Kli-
ma- og miljødepartementet og Finansdepartementet i
samarbeid med berørte næringsorganisasjoner har
igangsatt utredninger av sentrale spørsmål knyttet til fi-
nansieringsmodeller, praktisk og administrativ gjen-
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nomføring, forholdet til statsstøtteregelverket og po-
tensialet for og kostnadene ved utslippsreduksjoner. 

D i s s e  m e d l e m m e r  er kjent med at utrednings-
fasen nå er på oppløpet, og at det foreligger et godt
kunnskapsgrunnlag for den videre prosessen. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at CO2-fondet potensielt vil bli
et viktig virkemiddel for å innfri Norges klimaforpliktel-
se for 2030, og at fondet derfor bør være etablert, notifi-
sert og i operativ drift i god tid før 2020. Da haster det
med å komme i gang med reelle forhandlinger. D i s s e
m e d l e m m e r  forutsetter derfor at regjeringen snarest
mulig starter reelle forhandlinger med næringsorgani-
sasjonene om etablering av en miljøavtale med tilhø-
rende CO2-fond for næringstransport og kommer tilba-
ke til Stortinget med en rapportering om arbeidet i for-
bindelse med statsbudsjettet for 2019.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at hydrogen
sammen med batterielektrisk framdrift og biodrivstoff
tilsammen representerer tre grunnpilarer for at Norge
skal kunne innfri sine forpliktelser til å redusere klima-
gassutslippene og sikre økt nasjonal verdiskaping. Hy-
drogen vil kunne ta over der batteriteknologien har sine
begrensninger pga. vekt, volum og effekt over tid. Ek-
sempler på dette er tyngre kjøretøy, tunge anleggsmas-
kiner, skipstransport m.m.

I tillegg til å utvikle teknologi for deler av transport-
kjeden (autonome skip, automatisert havn, autonome
kjøretøyer på land, «last-mile»-løsninger etc.) mener
d i s s e  m e d l e m m e r  det er viktig å utvikle modeller
og teknologi som analyserer effekten på hele transport-
systemet (effektivitet, sikkerhet og miljøvennlighet).
Som en del av dette bør det vurderes å etablere flere de-
monstrasjonsområder enn de som er etablert i dag for
uttesting av morgendagens teknologi, likt testområdet
for autonome skip i Trondheimsfjorden. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til innovasjonssatsningen Pilot-T, som er
en støtteordning for omstilling i transportsektoren,
samt til ny teknologi. D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg
at det er avsatt betydelige midler til Pilot-T i NTP 2018–
2029. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at forskning, utvik-
ling og innovasjon innen samferdsel og transport er en
svært viktig del av strategien fram til 2030 for å nå våre
nasjonale mål. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til enigheten mellom
regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti om
Nasjonal transportplan 2018–2029, som fastslår at null-
utslippsløsninger skal ligge til grunn i alle fremtidige of-
fentlige materiellanskaffelser. Ved kjøp av nytt rullende
materiell skal dette skje i den grad teknologiutviklingen
tillater det. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det av nybilsalget
kun skal selges nullutslipps personbiler og lette varebi-
ler fra 2025. D i s s e  m e d l e m m e r  mener dette målet
er ambisiøst, men realistisk, og viser til at regjeringspar-

tiene sammen med Kristelig Folkeparti har gjort flere
grep som er nødvendige for å nå dette målet. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at norsk elbilsalg er en suksess-
historie, og at vi er på rett vei for å nå målet for person-
biler.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at varebiler i dag har
en CO2-komponent som ligger lavere og er mindre pro-
gressiv enn CO2-komponenten for personbiler. D i s s e
m e d l e m m e r  påpeker at en eventuell endring i CO2-
komponenten for varebiler vil måtte vurderes i de årlige
budsjettprosessene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at salget av
varebiler med nullutslipp har gått tregere enn person-
bilsalget. D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at dette i ho-
vedsak skyldes mangel på modeller i markedet og
mangler ved disse modellenes egenskaper sammenlig-
net med konvensjonelle kjøretøy. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener det er grunn til å tro at dette vil endre seg,
ettersom det ventes lansering av flere nye nullutslipps-
varebiler i årene fremover. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Høyre, Frem-
skrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i forhand-
linger om statsbudsjettet har vedtatt en ordning der
13 000 kroner utbetales dersom man vraker en varebil
og erstatter den med en nullutslippsvarebil. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til målet om at 30 pro-
sent av gods som fraktes 300 kilometer, skal overføres
fra vei til bane og sjø innen 2030. D i s s e  m e d l e m m e r
mener godspakken for jernbane på 18 mrd. kroner i Na-
sjonal transportplan 2018–2029 er et viktig virkemiddel
for å øke jernbanens attraktivitet og konkurranseevne
mot veitransport, for således å kunne overføre gods fra
vei til jernbane. D i s s e  m e d l e m m e r  mener også at
incentivordningen for overføring av gods fra vei til sjø er
viktig for å nå dette målet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at luftfarten er en
sentral del av det norske transportnettet. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til den positive utviklingen som har
skjedd de senere årene for å redusere utslippene fra luft-
farten. Fra 2001 til 2016 er klimagassutslippene pr. sete-
kilometer i Norge mer enn halvert. Luftfarten selv be-
regner at utslippene frem mot 2030 i gjennomsnitt vil
bli redusert med 1,5 pst. per passasjerkilometer pr. år.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser også til at lufthavndriften
klimaeffektiviseres, og selv om aktiviteten på lufthavne-
ne har økt betydelig de siste årene, var klimagassutslip-
pene fra Avinors virksomhet 20 pst. lavere i 2016 enn i
2012. D i s s e  m e d l e m m e r  understreker viktigheten
av at næringen fortsetter sine offensive initiativer for å
redusere utslippene. 

Produksjon og bruk av biodrivstoff i fly er på kort
sikt et viktig bidrag til å redusere utslippene 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til positive sig-
naler om bruk av elfly, og deler målet om introduksjon
av elektriske fly i kommersiell luftfart. D i s s e  m e d -
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l e m m e r  støtter at Avinor skal få i oppdrag å utvikle et
program for dette, og vil peke på kortbanenettet som
særlig interessant for tilpasning av infrastruktur og å ta i
bruk elektriske fly i rutetrafikk.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  viser til at veitrafikken stod
for utslipp på 9,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i
2016. Framskrivningene tyder på at utslippene vil være
på 9,7 millioner tonn i 2020. Innenriks luftfart, sjøfart og
fiske står for 6,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og ut-
slippene er forventet å være 6,3 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i 2020.

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov
om offentlige anskaffelser slå fast at anbud om all kol-
lektivtrafikk skal basere seg på nullutslippsteknologi el-
ler fornybart drivstoff der dette er teknisk mulig.
Dersom det ikke er mulig, skal det stilles konkrete ener-
gi- og utslippskrav. Samme vilkår skal gjelde for kollek-
tivtjenester som kommunen selv drifter i egenregi.» 

«Stortinget ber regjeringen igangsette forsøk med
bruk av hydrogentog på en av jernbanestrekningene
som ikke er elektrifisert og der det i dag kjøres dieseltog,
eksempelvis Raumabanen eller Nordlandsbanen.» 

«Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i en-
gangsavgiften for varebiler, der det innføres full CO2-
komponent, og legge dette fram i statsbudsjettet for
2019.» 

«Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i en-
gangsavgiften for tyngre kjøretøy som fremmer energi-
effektivisering og nullutslippsteknologi, og legge dette
fram i statsbudsjettet for 2019.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r p a r t i -
e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i -
e t  D e  G r ø n n e  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen
av en tredje rullebane på Gardermoen.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e
foreslår:

«Stortinget ber regjeringen årlig utforme kjøpsav-
giftene på nye personbiler ut fra et mål om at ni av ti nye
biler som selges i 2021, skal være nullutslippsbiler.»

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en
ordning med en avgift på gods som fraktes med bil, til

belønning for frakt av gods på bane eller kjøl, i tråd med
anbefalingene fra utvalget for godsstrategi.»

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , vi-
ser til anmodningsvedtak 1110 i Stortingets behandling
av Revidert nasjonalbudsjett 2017 (Meld. St. 2 (2016–
2017), Innst. 401 S (2016–2017)), hvor regjeringen bes
om å starte forhandlinger med berørte næringsorgani-
sasjoner om etablering av en miljøavtale med tilhøren-
de CO2-fond for næringstransport, med sikte på
oppstart i løpet av 2019. I statsbudsjettet for 2018 rap-
porterte regjeringen at Klima- og miljødepartementet
og Finansdepartementet i samarbeid med berørte næ-
ringsorganisasjoner har igangsatt utredninger av sen-
trale spørsmål knyttet til finansieringsmodeller,
praktisk og administrativ gjennomføring, forholdet til
statsstøtteregelverket og potensialet for og kostnadene
ved utslippsreduksjoner. 

F l e r t a l l e t  er kjent med at utredningsfasen nå er
på oppløpet, og at det foreligger et godt kunnskaps-
grunnlag for den videre prosessen. F l e r t a l l e t  viser til
at CO2-fondet potensielt vil bli et viktig virkemiddel for
å innfri Norges klimaforpliktelse for 2030, og at fondet
derfor bør være etablert, notifisert og i operativ drift i
god tid før 2020. Da haster det med å komme i gang med
reelle forhandlinger. F l e r t a l l e t  forutsetter derfor at
regjeringen snarest mulig starter reelle forhandlinger
med næringsorganisasjonene om etablering av en mil-
jøavtale med tilhørende CO2-fond for næringstransport
og kommer tilbake til Stortinget med en rapportering
om arbeidet i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

På denne bakgrunn fremmer f l e r t a l l e t  følgende
forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med en sak som inneholder rapportering om ar-
beidet med etablering av miljøavtale med tilhørende
CO2-fond for næringstransport, i forbindelse med stats-
budsjettet for 2019.» 

Sjøfart/fiske. Maritim sektor
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , har
merket seg den svært store positive effekten som Stor-
tingsvedtaket om krav til nullutslipp for ferger i alle fer-
geanbud har hatt for utvikling og omstillingen til null-
utslippsløsninger for fergesektoren, og for at Norge har
fått en internasjonal ledende maritim leverandørindus-
tri på nullutslippsløsninger. F l e r t a l l e t  mener dette
gir et unikt utgangspunkt for Norge til å videreføre og
forsterke denne ledende posisjon globalt på utslippsfrie
og hybride skipsløsninger med å få til tilsvarende utvik-
ling i øvrige deler av maritim sektor som har skjedd i fer-
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gesektoren til nå. F l e r t a l l e t  mener derfor det er viktig
å få til tilsvarende tydelige og sterke politiske vedtak og
virkemidler for øvrige deler av maritim sektor som for
ferger.

F l e r t a l l e t  ser med bekymring på de store miljø-
skadelige utslipp fra turistaktiviteten i verdensarvfjor-
dene og øvrige viktige turistfjorder i dag, og for den store
veksten som er forventet i cruisenæringen framover.
F l e r t a l l e t  mener at det er nå viktig å få innført regule-
ringer som sørger for at det blir en rask utvikling til ut-
slippsfrie løsninger for de viktige turistfjordene. Det vil
være viktig å sikre en framtidig langsiktig bærekraftig
reiselivsnæring ved at viktige turistfjorder blir utslipps-
frie og dermed forblir attraktive turistmål for nasjonal
og internasjonal turistindustri. 

F l e r t a l l e t  ser det som viktig at overgang til ut-
slippsfrie løsninger for seiling i de viktige turistfjordene
også vil gi økte investeringer og utvikling av grønne ar-
beidsplasser og verdiskaping i norsk maritim næring. 

F l e r t a l l e t  viser til at det er et uttalt mål at Norge
skal være verdens fremste sjømatnasjon, og at norsk
havbruk må bygge videre på de lange tradisjoner, løs-
ninger og kompetanse fra de marine og maritime næ-
ringene. Målet er at alle ressurser fra næringen skal ut-
nyttes bærekraftig. Dagens avfallsstrømmer, nærings-
salter fra havbruksanleggene og slakteavfall vil få økt
verdi og i enda større grad bli en framtidig innsatsfaktor
også til annen produksjon. F l e r t a l l e t  mener det vil
være strategisk viktig for Norge om norsk fiskefôr- og
havbruksnæring øker produksjonen i Norge både for å
sikre fôrtilgang til havbruksnæringen og for å skape økt
verdiskaping i Norge. Samtidig som utviklingen av ny
råvareteknologi også kan gi Norge nye bærekraftige
vekstmuligheter innen annen kunnskaps- og nærings-
vekst.

F l e r t a l l e t  mener at det er behov for å satse på al-
ternative fôrråvarer til havbruksnæringen ved å øke dyr-
king av alternative kilder til proteiner og fett. Derfor er
det viktig å støtte opp under prosjekter som kan produ-
sere alternativer til soya, slik at presset på regnskogen
reduseres. 

F l e r t a l l e t  mener derfor at det må utredes hvor-
dan Norge kan utvikle råstoff til havbruk som gir et godt
klimaregnskap, og foreslår på denne bakgrunn følgen-
de:

«Stortinget ber regjeringen utrede om hvordan
Norge kan utvikle råstoff til havbruk som bidrar til re-
duserte klimautslipp.» 

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til
midlertidige støtteordninger som belønner vareeierne i
en overgangsfase for å få mer gods over på kjøl, samt leg-
ge fram en handlingsplan for en tettere integrert havne-
plan hvor miljødifferensiering inngår.» 

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at kon-
sesjonshaverne innen akvakultur i større grad kan ut-
nytte slakteavfall og kunne utnytte næringssaltene fra
havbruksanleggene til dyrking av andre arter som tang,
tare og blåskjell.» 

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  H ø y -
r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  Ve n -
s t r e  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i , viser til at
omlegging i retning grønn skipsfart går raskt i fergesek-
toren etter innføring av anbudskrav. På samme måte er
det også store muligheter særlig knyttet til oppdretts-
næringen med korte strekninger og regelmessig tilknyt-
ning til land for fartøyene. Den første elektriske
fisketråleren er også sjøsatt, noe som viser muligheten
for deler av også denne sektoren på relativt kort sikt.
Det er viktig å bygge opp både kompetanse om anskaf-
felser og, i hele kjeden av leverandørindustrien, om lav-
utslippsmuligheter i alle deler av maritim og marin
sektor.

D e t t e  f l e r t a l l e t  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen sikre, gjennom krav og/
eller støtteordninger, at fergestrekninger og hurtigbåter
på offentlig anbud benytter null- eller lavutslippstekno-
logi, der det ligger til rette for det.» 

«Stortinget ber regjeringen videreutvikle program-
met for grønn skipsfart til å omfatte nullutslipps- og hy-
bridkonsepter for ulike fartøykategorier innen 2030.» 

E t  t r e d j e  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet fra
Miljøpartiet De Grønne, foreslår: 

«Stortinget ber regjeringen utrede virkemidler for
at oppdrettsnæringen kan kutte sine klimagassutslipp,
og komme tilbake til Stortinget med dette.»

«Stortinget ber regjeringen utrede strengere krav til
svartvanns- og gråvannsutslipp fra cruiseskip.» 

E t  f j e r d e  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  H ø y -
r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i -
a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i ,  Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i , foreslår:

«Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å få
passasjertransporten på hurtigbåt utslippsfri, basert på
hydrogen- eller el-batteriteknologi. Regjeringen bes om
å følge opp fylkeskommunenes rolle som innkjøper av
disse transporttjenester med nødvendig kompetanse
og incentiver.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  viser til at utslippsreduksjoner fra mariti-
me næringer er et prioritert satsingsområde, og viser til
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Stortingets behandling av Meld. St. 13 (2014–2015), jf.
Innst. 211 S (2014–2015).

Innenriks skipsfart omfattes av norske forpliktelser
under Paris-avtalen. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at
skipsfarten må stimuleres til å benytte lavutslipps- og
utslippsfri energi i større grad enn i dag, som et bidrag
for å redusere utslippene fra sektoren. De ikke-sosialis-
tiske partiene har tidligere redusert elavgiften for skip i
næringsvirksomhet, et positivt incentiv for å erstatte
bruk av mineralolje med elektrisk kraft for skip som lig-
ger ved kai. Videre viser d i s s e  m e d l e m m e r  til re-
duksjonen av losberedskapsavgiften i 2016, som ble gitt
en miljøinnretning for å stimulere til en raskere grønn
omstilling av skipsfarten.

D i s s e  m e d l e m m e r  ber regjeringen sikre, gjen-
nom krav og/eller støtteordninger, at fergestrekninger
på offentlig anbud benytter null- eller lavutslippstekno-
logi der det ligger til rette for det, og mener det er hen-
siktsmessig at man i prioriteringen av nye krav på fer-
gestrekningene i første rekke setter krav til utslippsfrie
eller fornybare løsninger på de strekninger der merkost-
naden er lavest sett opp mot gevinsten man oppnår ved
tiltaket. Norge har i dag en internasjonal lederrolle i ar-
beidet med å sikre utslippsfrie og fornybare løsninger i
fergetrafikken.

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen implementere krav og
reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstra-
fikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å
sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i
skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om
nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene
så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen
2026.» 

«Stortinget ber regjeringen arbeide for en interna-
sjonal standard, og etablere en strategi, for landstrøm
og ladestrøm i de største havner og cruisehavnene i
Norge innen 2025. Dette inkluderer en felles standard
for klima- og miljøkrav i norske havner.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  viser til brev til komiteen fra
NCE Maritime Cleantech 23. mars 2018. Her står det:

«NCE Maritime CleanTech samlar representantar
frå heile den maritime verdikjeda, og me vil peika på at
ein strengare norsk klimapolitikk og investeringar i
miljø- og klimatiltak ikkje berre er viktig for klimaet,
men også for den framtidige konkurransekrafta til den
norske maritime klynga. Bruk av den offentlege inn-
kjøpsmakta der det blir stilt strenge krav til energieffek-
tivitet og utslepp har gjort at Noreg har verdsleiande
maritim leverandørindustri på låg- og nullutsleppsløys-
ingar. I ei tid kor oljenæringa har slitt, er det nettopp

miljøvennlege skip som har bidratt til fortsett eksistens
for mange bedrifter langs kysten.»

D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre vise til at NCE Ma-
ritime Cleantech i brevet støtter et tidfestet forslag om
innføring av krav til nullutslipp fra båter som går i turist-
trafikk i typiske turistfjorder. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er viktig med ty-
delige politiske vedtak for målet om utslippsfrie løsnin-
ger og med en tilstrekkelig langsiktig forutsigbarhet for
næringen til å tilpasse seg nye krav. D i s s e  m e d l e m -
m e r  vil vise til at båter som vil ha vansker med å oppfyl-
le kravene i første omgang, kan stoppe lengre ut i fjor-
den og seile turistene inn i innerste delen av fjorden
med skip som Future of the Fjords, eller de kan få assis-
tanse av utslippsfrie slepebåttjenester som kan ta større
båter inn utslippsfritt med avskrudde motorer.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre vise til at NCE Ma-
ritime CleanTech i brevet til komiteen 23. mars 2018
også tar opp behovet for å stille strengere miljøkrav til
oppdrettsnæringa. De viser til at teknologien for å drive
anlegg med null utslipp av klimagasser er klar, og at flere
og flere oppdrettsaktører bytter ut dieselaggregatene
sine med landstrøm. Elektrifisering av anleggene åpner
også mulighetene for plug-in hybrid-løsninger og elek-
triske arbeidsbåter. NCE Maritime CleanTech viser vi-
dere til at det derfor er viktig at regjeringen benytter seg
av muligheten for å sette krav i alle nye konsesjonstilde-
linger til oppdrettsnæringen om bruk av miljø- og kli-
mavennlige operasjoner på anlegg og driftsfartøy.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,
foreslår:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ECO-bonus
ordning for å stimulere vareeierne til å gå over til frakt
på kjøl.»

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om
hvordan offentlige anbud kan brukes til å fremme null-
utslippsløsninger i kollektivtransporten, slik at all of-
fentlig transport blir fossilfri innen 2025.»

«Stortinget ber regjeringen innføre nødvendige be-
grensninger i størrelsen på cruiseskip, kystruteskip og
øvrige skip med et maksimalt antall passasjerer per skip
for å få operere i verdensarvfjordene og andre spesielt
sårbare områder, som Svalbard, for å unngå overturis-
me.» 

«Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas
mandat et mål om etablering av landstrøm i de 20 hav-
nene med størst utslipp, i 9 hurtigruteanløpshavner og i
sårbare fjorder med mye cruisetrafikk.»

5696



25Innst. 253 S – 2017–2018

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  Ve n -
s t r e p a r t i , foreslår:

«Stortinget ber regjeringen stille krav til at cruise-
skip, kystruteskip og øvrige skip som brukes i turistsam-
menheng i sårbare områder og viktige turistfjorder som
f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden, med umid-
delbar virkning ikke kan operere på tungolje.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen innføre krav om at alle
cruiseskip, kystruteskip og øvrige skip – uavhengig av
byggeår – som brukes i turistsammenheng i sårbare om-
råder og viktige turistfjorder som f.eks. verdensarvfjor-
dene og Trollfjorden, skal tilfredsstille miljø- og
utslippskravene gitt i MARPOL Vedlegg VI regel 13.5
(Tier III) fra 1. januar 2021.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle nye opp-
drettsanlegg og driftsfartøy for disse anleggene skal dri-
ves med nullutslippsteknologi eller fornybart drivstoff
senest fra 2020.» 

«Stortinget ber regjeringen stille krav til nullutslipp
fra cruiseskip, kystruta og øvrige skip som brukes i tu-
ristsammenheng i viktige turistfjorder, som f.eks. ver-
densarvfjordene og Trollfjorden, fra 2023.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som
styrker innsatsen for at alle havner skal tilby landstrøm
innen 2030, og utrede påkoblingsplikt.»

«Stortinget ber regjeringen legge fram tiltak med
mål om nullutslipp fra skip som brukes i turistsammen-
heng i landets viktigste turistfjorder, f.eks. de 26 ver-
densarvfjordene og Trollfjorden, fra 2023.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen bruke konsesjonstilde-
lingen til offshoreskip om at aktivitet skal skje med be-
grensede utslipp, og gi lisenshaverne ansvar for utslipp i
en større del av verdikjeden.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r p a r t i -
e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i -
e t  D e  G r ø n n e  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot å
operere på tungolje i norsk territorialfarvann innen
1. januar 2020.»

«Stortinget ber regjeringen arbeide for å innføre et
internasjonalt forbud mot å operere på tungolje i Arktis,
tilsvarende forbudet mot å operere på tungolje i An-
tarktis.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r p a r t i -
e t  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen gå inn for at fossil ener-
gibruk i person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssys-
temet innrettes slik at tilnærmet 100 pst. av nybilsalget
i 2025 er basert på nullutslippsteknologi.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e
foreslår:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om
gradvis å endre CO2-avgiften for hele maritim sektor, og
fremme forslag om innføring av en CO2-avgift uten re-
fusjonsordning for fiskeflåten, med mulighet for nærin-
gen til å inngå avtale etter modell fra NOx-fondet for å
gjennomføre reduksjoner i utslippene. Innbetalingen
differensieres etter fartøystørrelse, og den minste delen
av fiskeflåten favoriseres ved å øke fiskerfradraget.» 

Biodrivstoff
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a

H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,
Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i , viser til at bio-
drivstoff er et viktig virkemiddel for å få utslippene fra
transportsektoren ned. Samtidig er det viktig at biodriv-
stoffet produseres på en bærekraftig måte. Dagens inn-
blandingskrav er med på å skape stabile rammebe-
tingelser for en ny næring i Norge, og det finnes flere pla-
ner for realisering av produksjonsanlegg. 

F l e r t a l l e t  viser til at Miljødirektoratet har utfor-
met endringsforskrift, at Klima- og miljødepartementet
har gjennomført offentlig høring av de nødvendige for-
skriftsendringene for å gjennomføre opptrappingen av
omsetningskravet for biodrivstoff, og at høringsinnspil-
lene nå er til vurdering i departementet. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  viser videre til opptrappingsplanen for
biodrivstoff. 

D i s s e  m e d l e m m e r  er opptatt av det blandes
inn en gradvis større andel fornybart i alt flytende driv-
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stoff. Å begrense den fornybare andelen til etanol er
konkurransevridende med tanke på andre bioråstoff og
ny teknologiutvikling. Ambisiøse mål for reduksjon av
klimagassutslipp må være det viktigste formålet, ikke
hvilket råstoff og hvilken teknologi som skal bidra. D i s -
s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen ikke legger
opp til å innføre E10 som ny bransjestandard for bensin,
men at omsetningskravet for biodrivstoff til bensinkjø-
retøy økes til noe over 5 prosent.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  viser til at for veitrafikken har
stortingsflertallet vedtatt en opptrappingsplan for inn-
blanding av biodrivstoff. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til
at det er viktig at den eksisterende satsingen skjer med
bærekraftige biodrivstoff, og at dette også må skje når
nye satsinger på fornybart drivstoff skjer. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener bruk av palmeolje og/eller biproduk-
ter av palmeolje i biodrivstoff ikke er bærekraftig bio-
drivstoff. Etableringen av oljepalmeplantasjer er i dag
den største trusselen mot regnskogen i Sørøst-Asia, spe-
sielt i Indonesia og Malaysia. Dette gjør at palmeol-
jedrivstoffet gir store klimagassutslipp. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til at Stortinget flere ganger har behand-
let saker om bruken av palmeolje, men at man fremde-
les venter på regjeringens oppfølging, for eksempel når
det gjelder avgiftsbelegging av palmeoljedrivstoff. D i s -
s e  m e d l e m m e r  forventer rask framdrift fra regjerin-
gen i dette arbeidet. 

Industri og petroleum. Utslippskutt i industrien
K o m i t e e n  vil videre fremheve den positive

utviklingsdynamikken som ligger i at det i sterkere og
sterkere grad er blitt et konkurransefortrinn å levere kli-
mavennlige produkter, produsert med ren energi. K o -
m i t e e n  mener store deler av industrien fortjener
honnør for omstillingsvilje, og understreker viktigheten
av at statlige myndigheter ser og iverksetter dette og gir
forutsigbare rammevilkår samtidig som det stilles krav
om forbedringer. Ko m i t e e n  mener de nordiske lan-
dene bør inviteres til et tettere samarbeid om hydrogen-
satsing i form av en nordisk hydrogenstrategi. 

K o m i t e e n  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om en helhetlig strategi
for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen
som energibærer.» 

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til sonderin-
ger med de andre nordiske landene med tanke på en fel-
les nordisk hydrogenstrategi.» 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Sosialistisk Venstreparti, viser til hydrogenstrategi-
en som Stortinget i 2015 ba regjeringen Solberg om å
legge fram og som er omtalt i Meld. St. 25 (2015–2016)

Kraft til endring. Hydrogen kan bli et viktig drivstoff,
særlig i tunge og langtgående kjøretøy. Men det ligger
også store muligheter knyttet til industriell utvikling og
klimanytte dersom vi i større grad evner å utnytte hy-
drogen i blant annet stål- og aluminiumsproduksjon.
Mye ligger til rette for at de nordiske landene kan lede
an i en industrialisert hydrogensatsing i Europa. De nor-
diske landene har sammen gjort tilsvarende løft innen
elkraftsektoren og produksjon av fornybar energi. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  viser til at det meste av utslippene fra in-
dustri, bergverk og petroleum faller inn under kvote-
pliktige utslipp. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at industrien har re-
dusert sine utslipp med 40 prosent siden 1990. I dag er
det få kommersielt tilgjengelige teknologier for å redu-
sere prosessutslipp fra industrien videre. D i s s e  m e d -
l e m m e r  understreker derfor viktigheten av at utvik-
ling av lavutslippsteknologi i industrien er et av de prio-
riterte målene i klimapolitikken. D i s s e  m e d l e m -
m e r  viser til Prosess 21, et strategiforum med deltagere
fra industrien, akademia, forvaltningen og virkemid-
delapparatet. Prosess 21 skal gi innspill til hvordan vi
best kan få en utvikling i retning av minimale utslipp fra
prosessindustrien i 2050 og samtidig ha en bærekraftig
vekst i industrisektoren.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at EUs kvotesystem,
CO2-avgift, sterke reguleringer og en norsk petroleums-
næring som stiller strenge krav til seg selv, har ført til at
utslippene ved utvinning per produsert enhet i gjen-
nomsnitt er lave i et internasjonalt perspektiv. D i s s e
m e d l e m m e r  vil samtidig påpeke at det er nødvendig
å vurdere hvorvidt flere av utslippskildene i petrole-
umsvirksomheten skal inkluderes i kvotesystemet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringspartie-
ne i samarbeid med Kristelig Folkeparti har bevilget be-
tydelige midler til CO2-håndtering siden 2013, både til
drift av testsenteret TCM på Mongstad og gjennom kon-
septstudier for fullskala demonstrasjonsanlegg og
transport og lagring av CO2. CO2-håndtering er et viktig
klimatiltak for å redusere klimagassutslipp, og d i s s e
m e d l e m m e r  viser til regjeringserklæringen fra
Jeløya, hvor det slås fast at:

«Regjeringen vil bidra til å utvikle en kostnadseffek-
tiv teknologi for fangst, transport og lagring av CO2.
Regjeringen vil legge frem en helhetlig vurdering av full-
skala CO2-håndtering for Stortinget senest i forbindelse
med RNB 2018, og ha ambisjon om å realisere en kost-
nadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i
Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjo-
nalt perspektiv.»

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at klimaendringene
og et økende energibehov i verden er bakgrunnen for

5698



27Innst. 253 S – 2017–2018

regjeringens ambisjoner for arbeidet med fangst og lag-
ring av CO2. Behovet for CO2-håndtering er godt doku-
mentert gjennom rapporter fra FNs klimapanel og Det
internasjonale energibyrået (IEA). De sier det vil være
svært vanskelig og mye dyrere å nå togradersmålet uten
CO2-håndtering.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringens am-
bisjon om fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-
fangst og -lagring krever at vi jobber systematisk og mål-
rettet med å etablere et godt beslutningsgrunnlag. Re-
gjeringen har satt i gang konseptstudier på fangst, trans-
port og lagring av CO2. Norcem, Fortum Oslo Varme
(Klemetsrudanlegget) og Yara har levert sine konsept-
studier av CO2-fangst til Gassnova. Gassco har gjennom-
ført konseptstudier på transport. Statoil, sammen med
Shell og Total, gjennomfører konseptstudier av CO2-lag-
ring frem mot høsten 2018. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at hovedmålet for
fullskalaprosjekt er å bidra til teknologiutvikling og
kostnadsreduksjoner, slik at CO2-håndtering kan bli et
effektivt klimatiltak globalt. Om verden innretter
klimapolitikken slik at den kan nå Paris-avtalens mål,
kan spredningspotensialet fra et norsk prosjekt være
stort. En komplett verdikjede for CCS for industrien vil
potensielt ha en stor global klimamessig verdi og også
som en grønn industrimulighet for Norge. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at et forbud mot fos-
sil olje til varmeformål vil treffe industribedrifter som
kan ha krav til prosessvarme som ikke uten videre gjør
det mulig å erstatte fossile brensler. Store deler av utslip-
pene fra industrien er omfattet av kvotepliktig sektor, og
bruk av fossil olje er priset gjennom CO2-avgift på mine-
ralske produkter.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til vedtak nr. 687,
23. mai 2016. Vedtaket er fulgt opp gjennom ny sty-
ringsavtale mellom departementet og Enova for perio-
den 2017–2020. Styringsavtalen gir Enova langsiktige
økonomiske rammer og stor faglig frihet. Styringsmo-
dellen gir Enova mulighet til å utnytte de ressursene
som er stilt til rådighet, effektivt. D i s s e  m e d l e m m e r
viser til at det i avtalen er lagt til grunn at Enova skal bi-
dra på regjeringens prioriterte innsatsområder i
klimapolitikken, blant annet utvikling av lavutslipps-
teknologi i industrien og ren produksjonsteknologi. I
den nye avtalen har innovasjon av ny energi- og klima-
teknologi fått større plass enn før. Gjennom et eget del-
mål i avtalen skal Enova bidra til økt innovasjon innen
energi- og klimateknologi tilpasset lavutslippssamfun-
net. Etter at den nye avtalen trådte i kraft 1. januar 2017,
har Enova lansert nye programmer som bidrar til utvik-
ling av ny innovativ energi- og klimateknologi. Enova
har fire forskjellige programmer rettet mot forskjellige
stadier i teknologiutviklingen, fra demonstrasjons- og
forprosjektfasen til fullskala implementering og mar-
kedsintroduksjon. Programmene legger til rette for å

støtte innovative teknologiprosjekter innenfor alle de
største norske industrigrenene.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  viser til at norsk industri de
siste to tiårene har bevist at de kan kutte utslippene be-
tydelig. I 2016 hadde norsk industri utslipp på 11,7 mil-
lioner tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene er ventet å
stige til 12,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter uten nye
tiltak. Om lag 4 millioner tonn CO2 av utslippene kom-
mer fra fossil energi til varmeformål. Om lag 1 million
tonn CO2 av utslippene i industrien er ikke-kvoteplikti-
ge utslipp som man ikke har sterke virkemidler for å
kutte i.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at i et land med fan-
tastiske fornybare ressurser som Norge, er det ingen
grunn til at industriens energibruk skal være fossil. For
et høykompetent land som Norge må satsing på nullut-
slippsløsninger være norsk industris konkurransefor-
trinn i en verden som skal løse klimaproblemet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det er bred enig-
het på Stortinget om at fossil varme i bygg skal fases ut
innen 2020, og det er nå på tide å utvide utfasingen av
fossil energi også til varmeformål i industrien. D i s s e
m e d l e m m e r  mener at i løpet av inneværende stor-
tingsperiode bør det derfor legges fram en forskrift som
forbyr fossil oppvarming i industrien, med en tidsfrist
for gjennomføring, på samme måte som man har gjort i
bygg.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at ny rapport fra
DNV GL, på bestilling fra Energi Norge, viser at det fin-
nes betydelige ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien
som kan fjernes ved hjelp av elektrifisering. Potensialet
for utslippskutt er 400 000 tonn CO2 og gjelder i hoved-
sak utslipp knyttet til stasjonær forbrenning. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at noen industribedrifter allere-
de har gått foran, slik som for eksempel industribedrif-
ten Glasop i Skjåk, som lager bygge- og fyllingsmateria-
ler til vei og jernbane av resirkulert glassemballasje. Ved
hjelp av elektrifisering har bedriften kuttet sitt fossile
gassforbruk. Nå planlegger bedriften å gjennomføre
samme omstilling på sin fabrikk i Fredrikstad. 

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår: 

«Stortinget ber regjeringen endre utslippstillatelse-
ne for ikke-kvotepliktig industri, slik at fossil energi til
varmeformål fases ut innen utgangen av 2021.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r p a r t i -
e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i -
e t  D e  G r ø n n e  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 legge
fram et forslag om forbud mot å installere ny fossil var-
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mekapasitet som ikke har CO2-fangst og -lagring, i in-
dustrien.»

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,
foreslår:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en forskrift
som varsler et forbud mot bruk av fossil olje til varme-
formål i industrien fra senest 2023. Forskriften må leg-
ges fram av regjeringen i stortingsperioden 2017–2021.»

«Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimu-
lere til økt bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala de-
monstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for norsk
produksjon av trekull.»

«Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimu-
lere til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala de-
monstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt.»

F l e r t a l l e t  ønsker å støtte norsk fastlandsindus-
tris ambisjoner om å øke verdiskapingen samtidig med
at store punktutslipp fjernes gjennom omlegging til
bruk av fornybar energi, energieffektivisering og gjen-
nom å fange, transportere og lagre klimagassutslipp fra
prosesser som ikke kan erstattes eller gjennomføres
med fornybar energi. 

F l e r t a l l e t  viser til at skal Norge og verden kunne
nå sine fastsatte klimamål, vil det være behov for fangst
og lagring av CO2 fra industriprosesser både i Norge og
på kontinentet. Norge har noen av de beste lagringsmu-
lighetene for CO2 i Europa. Den norske delen av Nord-
sjøen har lagringsplass til å dekke store deler av EUs lag-
ringsbehov. F l e r t a l l e t  mener at CCS ikke må benyttes
som et påskudd for å forlenge oljealderen, men mange
industriprosesser kan ikke redusere sine utslipp ved å
endre fra fossil til fornybar energi. Skal vi få kuttet utslip-
pene fra industriell produksjon, vil vi måtte lykkes med
CCS. Samtidig vil en offensiv satsing på utvikling av lag-
ringskapasitet i Nordsjøen kunne bidra til å skjerme ar-
beidsplasser på sokkelen. 

F l e r t a l l e t  viser til at Bellona har beregnet at
innen 2030 kan 22 000 heltidsstillinger i Nordsjøen
opprettholdes ved investering i nye offshorefelt for CO2-
lagring. Satsing på CCS er derfor ikke bare nødvendig for
å løse klimaproblemet – det vil også være viktig for å
opprettholde kompetanse og arbeidsplasser på sokke-
len.

F l e r t a l l e t  fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag for
hvordan man skal utvikle og tilrettelegge for en fullsten-
dig verdikjede for CO2-lagring til sokkelen.» 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en hand-
lingsplan med forslag til virkemidler som bidrar til en
overgang til CCS på alle større, industrielle punktut-
slipp innen 2030, og som samtidig bidrar til en konkur-
ransedyktig norsk industri.»

«Stortinget ber regjeringen opprette et fond for ut-
vikling av og investering i CCS. Fondet legges til Gass-
nova.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e
foreslår:

«Stortinget ber regjeringen innføre et påbud om
CCS på alle større, industrielle punktutslipp innen
2030.»

Utslippskutt i bygg og anlegg
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , vi-
ser til at arbeidet med å redusere klimagassbelastningen
fra byggematerialer er viktig. Trematerialer vil styrke sin
konkurransekraft i et slikt arbeid, men arbeidet må om-
fatte alle materialer og bidra til at for eksempel karbon-
fangst og -lagring i sementproduksjon blir mer attrak-
tivt, og at man i større grad tar i bruk resirkulert stål. På
denne bakgrunn fremmer f l e r t a l l e t  følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for
Stortinget om hvordan man skal redusere klimagassbe-
lastningen fra byggematerialer.» 

F l e r t a l l e t  viser til at utslippene fra byggsektoren
var på om lag 1,2 millioner tonn CO2 i 2016 og er i sist
utarbeidede framskriving forventet å synke til 0,6
millioner tonn i 2020. Bygg og anlegg trenger å fase ut all
fossil olje og gass, men også å bli mer energieffektiv. 

F l e r t a l l e t  viser til at som oppfølging av klimafor-
liket samt flere stortingsvedtak i perioden 2013–2017, er
det besluttet et forbud mot fossil fyringsolje og parafin
til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet gjelder
boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Regjeringen har
anslått at utslippene fra fyring med fossil olje og parafin
i 2015 var 739 000 tonn CO2, og at forbudet regjeringen
har utarbeidet i forskrift, er beregnet å redusere utslip-
pene med 340 000 tonn CO2 i året. Det er fortsatt gjen-
stående utslipp fra fossil oppvarming som ikke er om-
fattet av forbudet. 

F l e r t a l l e t  viser til at energibruk i bygg står for om
lag halvparten av energiforbruket i Norge og tilsvarende
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andel klimagassutslipp i et globalt perspektiv. Mål om
lavere energibruk og produksjon av energi i norske bygg
er grunnleggende i klimaarbeidet. Slik kan ren energi
frigjøres til kutt i utslipp i andre sektorer, som transport
og industri. 

Målet om å effektivisere energibruken i byggsekto-
ren forutsetter, slik f l e r t a l l e t  ser det, et bredt sett av
virkemidler, herunder klimavennlig materialbruk, utfa-
sing av fossile oppvarmingskilder, fornybar energipro-
duksjon i bygg og energieffektivisering i eksisterende
bygningsmasse. 

F l e r t a l l e t  viser til at en ved å erstatte utslippsin-
tensive byggematerialer som stål og betong kan få til be-
tydelig reduksjon i klimagassutslipp, og at virkemidler
knyttet til offentlige innkjøps- og anbudsprosesser,
planbestemmelser og krav om livssyklusanalyser for nye
bygg vil bidra til en raskere innfasing av mer miljøvenn-
lige byggematerialer.

På denne bakgrunn foreslår f l e r t a l l e t  følgende:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
vesentlig økt bruk av norsk trevirke i bygg, hvor både
tiltak på industri- og etterspørselssiden inngår.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  viser til at de ikke-kvotepliktige utslippe-
ne fra oppvarming av bygg i 2015 var på 1,2 millioner
tonn CO2. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at de frem-
skrevne utslippene i 2030 er på 0,5 millioner tonn, og
mener et viktig steg mot reduksjon er å fase ut bruken av
mineralolje. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjerin-
gen vil innføre forbud mot mineralolje til oppvarming
av bygninger fra 2020 for både grunnlast og spisslast,
boliger, offentlige bygg og næringsbygg.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener regjeringen må legge
til rette for et grønt skifte med større vekt på fornybar
energi, der ren energi brukes til å fase ut fossil energi i
andre sektorer. D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at det
også gjelder utfasing av fossil energi i byggsektoren.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at energibruk i bygg
står for om lag 40 prosent av energiforbruket i Norge.
Globalt står byggsektoren for en omtrent like stor andel
av klimagassutslippene. D i s s e  m e d l e m m e r  mener
det ligger et stort potensial for energieffektivisering i ek-
sisterende bygningsmasse, samtidig som nye bygg byg-
ges mer klimasmart. D i s s e  m e d l e m m e r  er opptatt
av at regjeringen skal følge opp Stortingets enighet i
Energimeldingen. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det-
te blant annet innebærer en reduksjon av energi med 10
TWh i bygg fra dagens situasjon til 2030. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at forskriften om
forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av byg-
ninger fra 2020 planlegges vedtatt før sommeren. D i s -
s e  m e d l e m m e r  påpeker at et eventuelt utvidet for-

bud må konsekvensutredes og høres i tråd med utred-
ningsinstruksen. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at
byggvarme i byggearbeider også faller utenfor forskrif-
tens virkeområde. Miljødirektoratet har levert en utred-
ning av bruken av fossil olje til byggtørk på bygge- og an-
leggsplasser. Her omtales flere mulige virkemidler som
alternativ til forbud. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til
enigheten mellom de ikke-sosialistiske partiene om Na-
sjonal transportplan 2018–2029, der det stadfestes at re-
gjeringen vil utarbeide en handlingsplan for fossilfrie
byggeplasser.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  viser til at et forslag om å
forby bruk av fossil mineralolje til oppvarming av
driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger
fremdeles ikke er vedtatt. Når det gjelder å fjerne fossil
gass til oppvarming av bygninger og å fjerne bruken av
fossil energi til bruk i fjernvarme, har regjeringen valgt å
varsle videre utredninger. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
til at regjeringen også har varslet at de vil utrede mulig-
heten for å redusere eller fase ut bruk av mineralolje til
oppvarming og bygningstørking ved bygge- og anleggs-
plasser.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at forbud mot
fossil gass til oppvarming av bygninger gjeldende fra
2020, vedtas i løpet av 2018, slik at bransjen kan forbe-
rede innføringen.» 

«Stortinget ber regjeringen utvide forbudet mot
fossil oppvarming fra 2020 til å gjelde forbud mot opp-
varming i midlertidige bygg, og at endringen vedtas i lø-
pet av 2018, slik at bransjen kan forberede
innføringen.» 

«Stortinget ber regjeringen innlemme innendørs
byggvarme under byggefasen, inkludert betongherding
og fasadetørk, som en del av forbudet mot fossil oppvar-
ming fra 2020, og vedta denne endringen i løpet av
2018, slik at bransjen kan forberede innføringen.» 

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 varsle
forbud mot både fossil olje og gass i fjernvarmeanlegg
fra senest 1. januar 2020.» 

«Stortinget ber regjeringen endre regelverket for of-
fentlige anskaffelser, slik at det i alle byggeprosjekter
som lyses ut på offentlig anbud, stilles krav om nullut-
slippsteknologi der dette er teknisk mulig. Dersom det
ikke er mulig, skal det stilles konkrete energi- og
utslippskrav.» 
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«Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme
forslag om et norsk regelverk for jevnlig energikartlegging
i større virksomheter – med tanke på at kartleggingen
skal utløse kostnadseffektive energieffektiviseringstil-
tak.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med sak om utredning av miljøsertifisering av
bygg gjennom ordninger som BREEAM-NOR, for å drive
fram mer klimavennlig material- og energibruk. Miljø-
sertifisering må etterspørres både for nybygg, rehabili-
tering av eksisterende bygningsmasse og ved leie av
lokaler, og inkluderes i forskrifter for offentlig innkjøp.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r p a r t i -
e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i -
e t  D e  G r ø n n e  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en utredning
om hvordan det offentlige som leietaker kan stille krav
om minst energiklasse A i alle nye leiekontrakter.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n -
s t r e p a r t i  viser i denne sammenheng til vedtak gjort
på Høyres landsmøte, om at det offentlige skal ha krav
om energimerke A i alle nye offentlige leiekontrakter,
med en opptrappingsplan fra 2022 frem til 2025.

Utslippskutt i olje- og gassindustrien
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k

Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  vi-
ser til at klimagassutslippene fra olje- og gassektoren var
på 14,9 millioner tonn i 2016 og er ventet å stige til 15,1
millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Olje- og
gassvirksomheten er hovedårsaken til økningen i inn-
lands klimagassutslipp siden 1990 med en utslippsvekst
på over 80 pst. Årsaken er i hovedsak at energiforsynin-
gen på oljeplattformene drives med fossil gass. I tillegg
forårsaker norsk olje og gass store klimagassutslipp i
landene den eksporteres til.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i
oppdrag å endre utslippstillatelsen til Hammerfest
LNG, slik at gasskraftverket erstattes med kraft fra net-
tet, og gi Statnett i oppdrag å forsterke kraftinfrastruktu-
ren ut til Melkøya.» 

«Stortinget ber regjeringen stanse 24. konsesjons-
runde og tildeling i forhåndsdefinerte områder.» 

«Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet og
Oljedirektoratet pålegg om å stille krav til nullutslipp av

klimagasser i forbindelse med forsyning av energi til
alle nye oljeinstallasjoner, og stille dette som vilkår i alle
pågående konsesjonsrunder.» 

«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
hel- eller delelektrifisering av eksisterende felt for å nå
klimamålene fram mot 2030 og 2050. Stortinget ber re-
gjeringen særlig vurdere elektrifisering av sørlige Nord-
sjøen, og inkludere mulighetene for å kombinere
elektrifiseringen med en demonstrasjonspark for hav-
vind.» 

«Stortinget ber regjeringen innfase krav til alle sup-
plyskip som skal seile i norsk farvann, om å kunne mot-
ta landstrøm fra 1. januar 2020.» 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,
foreslår:

«Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i
oppdrag å vurdere endret utslippstillatelse til Kårstø-
terminalen – med sikte på elektrifisering av terminalen
med kraft fra nettet, og legge fram en egen sak til Stor-
tinget om dette.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  vi-
ser til at å stille krav til at alle supplyskip skal kunne
motta landstrøm, vil være et konkret grep for å få ned
klimagassutslippene, men vil også kunne ha positive ef-
fekter for luftkvaliteten. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til
at Statoil har satt landstrøm som krav i anskaffelsen de
hadde på innleie av supplyskip for om lag et år siden.
Dette viser at markedet er modent, og det er mulig å stil-
le krav som alle kan gjennomføre. Enova har gitt støtte
til mange landstrømsanlegg til supplyskip, så det er en
tilgjengelig løsning nå. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  viser til at produksjon og forbrenning av fossil
energi er hovedårsaken til klimaendringene, og at dette
derfor må opphøre raskest mulig. Å fase ut norsk petro-
leumsvirksomhet er derfor det viktigste Norge kan gjø-
re for klimaet. D e t t e  m e d l e m  viser til rapporten
«The Sky’s Limit» fra organisasjonen Oil Change Inter-
national, som ble publisert i august 2017, og som viser at
Norge er verdens syvende største eksportør av klima-
gasser. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at norsk olje og gass ut-
gjør en signifikant andel av globale utslipp fra fossil
energi, over 2 pst. Til sammenligning har Norge under 7
promille av verdens befolkning. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at petroleumsutvinnin-
gen per i dag bidrar til rundt ti ganger mer CO2 til atmo-
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sfæren enn alle Norges innenlandske utslipp. Norsk pe-
troleumsvirksomhet gir altså et vesentlig bidrag til glo-
bale utslipp.

D e t t e  m e d l e m  har merket seg at det finnes man-
ge ulike beregninger, og at enkelte av dem argumenterer
for et større karbonbudsjett. D e t t e  m e d l e m  vil imid-
lertid understreke at hvor raske utslippskutt som er
nødvendige for å innfri dette målet, avhenger av hvor
stor risiko for å mislykkes vi er villige til å ta. D e t t e
m e d l e m  mener at det er uakseptabelt å utsette barn,
unge og fremtidige generasjoner for en vesentlig risiko
for irreversible og farlige klimaendringer. D e t t e
m e d l e m  mener at denne risikoen øker for hvert nytt
felt som åpnes på norsk sokkel.

D e t t e  m e d l e m  viser til at Stortinget vinteren
2018 behandlet et representantforslag fra Miljøpartiet
De Grønne, der Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk
Venstreparti i Innst. 130 S (2017–2018) gikk inn for å
stanse 24. konsesjonsrunde for å hindre ytterligere in-
vesteringer i klimaødeleggelse.

Petroleumsskatt 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k

Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  vi-
ser til at norsk petroleumsnæring understøttes av minst
tre gunstige skatteordninger. For det første har nærin-
gen en egen skatteordning (leterefusjonsordningen) der
staten dekker 78 pst. av utgiftene til leting for selskaper
som ennå ikke er i skatteposisjon. Dette bidrar til at sta-
ten tar mye av risikoen for leting også for selskaper som
aldri blir i stand til å betale tilbake pengene. Staten tar
ikke denne oppstartsrisikoen for industrien på land.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at for det andre får
oljeselskaper skrive av investeringer over seks år, selv
om store installasjoner på sokkelen bygges for vesentlig
lengre levetid. To offentlige utredninger (NOU 2000:18
og NOU 2014:13) har pekt på at avskrivninger over seks
år er altfor raskt med hensyn til levetiden for de fleste
driftsmidlene. Denne særfordelen gir oljeselskaper
langt større skattefradrag for investeringer enn øvrig
næringsliv, som vanligvis må avskrive kostnadene over
like mange år som man regner med at driftsmidlene vil
vare.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at for det tredje har
petroleumsnæringen også et særfradrag gjennom fri-
inntekten, hvor de skriver av 22 pst. av det driftsmidlene
koster. De norske skattefordelene til petroleumsindus-
trien er omtalt under kapitlet Næringsstøtte i nasjonal-
budsjettet for 2015. Der står det blant annet:

«I petroleumsbeskatningen er de investeringsba-
serte fradragene (friinntekt, avskrivninger og rentekost-
nader) høyere enn de skal være i en nøytral skatt. Etter
endringen i Prop. 150 LS (2012–2013) betaler petrole-
umsselskapene om lag 12 pst. av investeringer som er
omfattet av petroleumsskatten. I en nøytral petrole-

umsskatt ville selskapene selv ha dekket om lag 25 pst.
av investeringskostnaden. Skatteutgiftene av for høye
investeringsfradrag anslås til om lag 21,3 mrd. kroner i
2013 og 20,8 mrd. kroner i 2014.»

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at ved å skape kuns-
tig høy lønnsomhet i petroleumsindustrien tar staten
svært stor risiko med norske skattepenger, for eksempel
ved å finansiere leteboring i Barentshavet, der mulighe-
tene for å etablere lønnsom drift er svært små. D i s s e
m e d l e m m e r  vil i denne sammenheng minne om at
verden allerede har funnet langt mer olje og gass enn
klimaet tåler, og at mange av de eventuelle funnene som
gjøres de neste årene, ikke vil kunne komme i drift før
omkring 2030. Driftsfasen for nye funn vil strekke seg
langt forbi år 2050. Da bør verden ha avviklet sitt for-
bruk av fossile energikilder.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil minne regjeringen om at
investeringene i fossilindustrien i 2018 blir på 144,3
mrd. kroner, mens investeringene i all annen industri til
sammen anslås til 20,7 mrd. kroner, kun en syvendedel
av investeringene i fossilindustrien. D i s s e  m e d l e m -
m e r  vil peke på at de investeringene vi gjør i dag, binder
kapital, kompetanse og nye investeringer til fossilindus-
trien i mange tiår fremover. Den sittende regjeringens
oljepolitikk, der Olje- og energidepartementet skryter
av at de setter nye rekorder i nye utvinningstillatelser i
2018, forverrer denne utviklingen og vitner om en utda-
tert virkelighetsforståelse.

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår: 

«Stortinget ber regjeringen avvikle leterefusjons-
ordningen med virkning fra og med statsbudsjettet for
2019.»

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n -
s t r e p a r t i  viser for øvrig til sine merknader og forslag
om petroleumsskatt i statsbudsjettet for 2018.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  viser til at FN-rapporten «New climate econ-
omy» peker på subsidier og skattefordeler til fossil ener-
gi som et av de største hindrene for å nå klimamålene.
Gjennom disse skattefordelene blir den norske regje-
ringen delaktig i den omfattende globale subsidierin-
gen av fossil energi, som ifølge studien «How Large Are
Global Fossil Fuel Subsidies?», publisert i World De-
velopment i 2017, er på 5 trillioner dollar, noe som til-
svarer 6,5 pst. av global verdiskapning (GDP). D e t t e
m e d l e m  viser til at disse subsidiene er en viktig årsak
til at de globale utslippene steg med 2 pst. i 2017 til tross
for den raske utviklingen av billigere fornybare løsnin-
ger. Norge bruker i dag milliardbeløp på å gi skattefor-
deler til petroleumsnæringen, noe som blant annet
stimulerer til økt leteaktivitet på norsk sokkel. 

D e t t e  m e d l e m  er kjent med at det er uenighet
om hvorvidt støtteordningene som gis til norsk petrole-
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umsnæring, kan defineres som subsidier. D e t t e  m e d -
l e m  viser derfor til Verdens handelsorganisasjon, som
definerer subsidier som «et finansielt bidrag fra en regje-
ring eller annen offentlig instans som utgjør en fordel».
Det innebærer at alle typer statlig hjelp til én bransje,
som en annen bransje ikke får, er subsidier, inkludert
flere støtteordninger for norsk petroleumsnæring. Iføl-
ge Det internasjonale pengefondet (IMF) bruker Norge
store summer på å subsidiere fossil energi. 

D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2019 legge frem forslag om avvikling av petoleums-
næringens skattefordeler.» 

Utslippskutt i landbruket
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i , viser til
at Paris-avtalen fastsetter et mål om at verdens utslipp
av klimagasser må reduseres slik at temperaturstignin-
gen på kloden ikke overstiger 2 grader, samtidig som
man tilstreber å begrense temperaturøkningen til 1,5
grader. F l e r t a l l e t  viser videre til at avtalen også rede-
gjør for de hensyn og avveiinger det er viktig å ta i arbei-
det med å utforme klimapolitikken. F l e r t a l l e t  vil un-
derstreke at i tillegg til å bekjempe klimaendringer må
også andre grunnleggende samfunnsoppgaver løses, og
avtalen peker på matsikkerhet og bekjempelse av sult
som en fundamental prioritering i dette arbeidet. 

F l e r t a l l e t  viser til avtaleteksten, som slår fast at: 

«… vi må bedre evnen til å møte negative klimakon-
sekvenser og kutte klimagassutslippene på en måte som
ikke truer matproduksjonen.»

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  H ø y -
r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  Ve n -
s t r e  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i , understreker at
tiltak med sikte på å redusere klimagassutslipp fra jord-
bruket skal være kunnskapsbaserte og kunne beregnes
med relativt sikre metoder. D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til
arbeidet i teknisk beregningsutvalg for klimautslipp fra
jordbruket med å forbedre utslippsregnskapet for sek-
toren og bedre fange opp effekten av klimatiltak. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere en handlings-
plan for utbygging av biogass i Norge.» 

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samar-
beid med biogassbransjen om å etablere en bran-
sjenorm for biogass for å dokumentere klimanytten av
norsk biogass og til bruk for Miljødirektoratet i rappor-
teringen av biodrivstoff.» 

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå virkemidle-
ne for kombinert oppvarming og strømforsyning (CHP)
med særlig henblikk på små, prefabrikerte biogass-
anlegg og solcelleanlegg rettet mot landbruket.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  viser til Stortingets behandling av Meld.
St. 11 (2016–2017) og de tiltak og virkemidler som ble
vedtatt for å redusere utslippene fra jordbruket. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til det konstruktive
partssamarbeidet som nå pågår for å redusere utslippe-
ne fra landbruket, og merker seg at arbeidsgruppen som
ble nedsatt for frem til jordbruksforhandlingene å gjen-
nomgå eksisterende ordninger for støtte til klimatiltak
på gårdsnivå, med sikte på å styrke og målrette innsat-
sen for reduserte utslipp, nå har lagt frem sin rapport.
Regjeringen skal også forhandle med jordbruket om en
frivillig avtale med en plan for reduksjon av klimagass-
utslipp, der ambisjonsnivået for utslippsreduksjoner i
jordbruket frem mot 2030 tallfestes. Dette er i tråd med
d i s s e  m e d l e m m e r s  ambisjon om sektorvise
utslippsambisjoner.

Landbruket er en viktig bidragsyter i det grønne
skiftet, både gjennom binding av karbon og produksjon
av fornybar, biobasert energi og drivstoff. D i s s e  m e d -
l e m m e r  vil samtidig vise til at reduserte utslipp fra
sektoren er helt nødvendig. Derfor stiller d i s s e  m e d -
l e m m e r  seg bak ambisjonen om å føre en politikk
som gir insentiver til mindre utslipp og mer kostnadsef-
fektive klimatiltak. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er viktig at land-
bruket bygger mer av sine bygg med mer bruk av tre,
massivtre og lavkarbon betong. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at kombinert opp-
varming og strømforsyning (CHP), eller sammenkjøring
av strøm og varme, brukes om samtidig generering av
elektrisitet og oppvarming/kjøling fra forbrenning av
drivstoff og/eller fra et solvarmeanlegg. Svært få bønder
har i dag EOS-system. Med i snitt fem bygninger på et
gårdstun er det stort potensial for energieffektivisering
og bruk av egenprodusert varme og el.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at prefabrikkerte,
små biogassanlegg med biogassturbin nå er på marke-
det. Disse vil gjøre det langt rimeligere og sikrere å ut-
nytte lokal husdyrgjødsel fra en besetning på fra 100 kyr
og oppover til å produsere energi i ulike former, reduse-
re utslipp fra fordampning, erstatte kunstgjødsel med
kortreist biogjødsel og redusere avrenningsproblemer. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til verdiskapingspro-
grammet for fornybar energi i landbruket, som blant
annet innbefatter at flere husdyrprodusenter kan sam-
arbeide om biogassanlegg på gårdsnivå, økt bruk av sol-
kraft og reduksjon av utslipp og avrenning fra husdyr-
gjødsel. 
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D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at etter hvert som
det kommer opp en anleggsstruktur med biogassanlegg,
er det naturlig å etablere regionale oppgraderingsan-
legg for flytende biogass til drivstoff. Fram mot 2030 vil
det også kunne utvikle seg et marked for biokull, som
gjør at de små biogassanleggene også kan få økt effekt
med biomasse fra deler av trestokken som i dag ikke ut-
nyttes. 

Satsing på biogass i landbruket må være en del av en
helhetlig satsing og strategi for biogass i Norge. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at vi per i dag bare
har rundt 60 biogassanlegg i Norge, og flertallet er ba-
sert på avløpsslam. Dagens produksjon fra disse er på
om lag 437 GWh, med en verdiskaping på ca. 900 mill.
kroner og 731 årsverk, noe som gir 107 000 tonn CO2-
ekvivalenter i klimagassreduksjon. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  viser til at utslippene fra
jordbruket var på 4,6 millioner tonn CO2-ekvivialenter
i 2016. Uten nye tiltak er utslippene forventet å være på
4,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Utslippene
kommer i hovedsak i form av prosessutslipp av metan
fra husdyr og husdyrgjødsel, lystgass fra gjødsel og jord
og CO2 fra dyrking av myr. Om lag 90 pst. av utslippene
av klimagasser fra jordbruket er knyttet til fôr- og hus-
dyrproduksjon.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen utvide omsetningspå-
budet av bærekraftig biodrivstoff, herunder andre gene-
rasjons biodrivstoff fra tre og restavfall, til å omfatte
avgiftsfri diesel.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e
foreslår:

«Stortinget ber regjeringen om at forbud mot fossil
oppvarming i veksthus og i bygninger der det tørkes
korn, gjeldende fra 2020, vedtas i løpet av 2018, slik at
bransjen kan forberede innføringen.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i  vil understreke at Norge har nådd en historisk
lav selvforsyningsgrad, også i global sammenheng. Det
er derfor viktig at klimapolitikken utformes på en måte
som sikrer nasjonal matproduksjon, og som ikke ytter-
ligere svekker landbrukets mulighet til å produsere mat
til egen befolkning. D i s s e  m e d l e m m e r  vil påpeke at
dette hensynet står i en særstilling for Norges del med
hensyn til hvor sårbar norsk matproduksjon er, og det
nasjonale ansvaret knyttet til selvforsyning. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at jordbruk har flere
roller i klimaarbeidet, og at matproduksjonen er svært
utsatt for klimaendringer. Arbeidet med klimatilpas-
ninger i jordbruket må, slik d i s s e  m e d l e m m e r  ser
det, derfor starte så snart som mulig. D i s s e  m e d l e m -
m e r  viser til at matproduksjonen kan bidra med en vik-
tig del av løsningen på verdens klimautfordringer, fordi
landbruk gjennom fotosyntesen binder store mengder
CO2. D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor det er avgjø-
rende at det videre arbeidet på dette området håndterer
de mange ulike problemstillingene samtidig. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  viser til jordbrukets
samfunnsoppdrag og følgende flertallsmerknad fra
Innst. 251 S (2016–2017):

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra
Sosialistisk Venstreparti, mener jordbrukets viktigste
oppgave i klimasammenheng er å redusere utslippene
per produsert enhet, i tillegg til å øke opptaket av CO2 og
tilpasse produksjonen til et klima i endring.»

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , vi-
ser videre til at verdens matproduksjon allerede ram-
mes av klimaendringene, men at jordbruk likevel er et
tema som er relativt nytt i internasjonale klimafor-
handlinger og i klimapolitisk sammenheng for øvrig. 

F l e r t a l l e t  merker seg at det på FNs klimafor-
handlingsrunde i 2017 ble forhandlet fram en plan for
hvordan klimaarbeidet i jordbrukssektoren skal legges
opp. F l e r t a l l e t  merker seg også at det skal legges opp
til et samarbeid mellom vitenskapelig og teknologisk
rådgiving på den ene siden og implementering og gjen-
nomføring på den andre, og at dette skal sikre et forbed-
ret kunnskapsgrunnlag og føre til konkrete tiltak. F l e r -
t a l l e t  vil understreke betydningen av at Norge bidrar
aktivt inn i dette arbeidet, både med hensyn til progre-
sjon og kunnskapsutvikling. F l e r t a l l e t  mener at det
parallelt med dette internasjonale arbeidet bør jobbes
for å legge grunnlaget for tilsvarende prosesser nasjo-
nalt. 

F l e r t a l l e t  vil påpeke at både metode og modell
for beregning og rapportering av utslipp fra jordbruks-
sektoren har alvorlige svakheter. F l e r t a l l e t  mener at
man i den sammenheng, for å sikre presis rapportering
og grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning, må
prioritere arbeidet med å forbedre og detaljere den na-
sjonale rapporteringen om klimagasser fra jordbruket.
F l e r t a l l e t  mener videre at det bør iverksettes et ar-
beid for å utvikle mer avanserte utslippsfaktorer og flek-
sible beregningsmetoder som kan fange opp endringer
over tid.
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K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i  ser at stortingsmeldingen om klimastrategi
omtaler at regjeringen vil forhandle med jordbruket om
en frivillig avtale med en tilhørende plan for reduksjon
av klimautslipp, og videre at ambisjonsnivået for ut-
slippskutt skal tallfestes.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil i den sammenheng un-
derstreke at tiltak med sikte på å redusere klimagassut-
slipp fra jordbruket skal være kunnskapsbaserte, og at
effektene må kunne måles med relativt sikre metoder.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener landbruket, som andre
sektorer, skal bidra med sin del for å redusere klimagass-
utslipp, men understreker at det er komplekse sam-
menhenger knyttet til biologiske prosesser som er sær-
skilt for jordbruket. D i s s e  m e d l e m m e r  vil i den
sammenheng vise til behandlingen av jordbruksmel-
dingen, jf. Innst. 251 S (2016–2017), og følgende komité-
merknad fra næringskomiteen:

«Komiteen understreker at jordbruket gir utslipp av
klimagasser, men mener likevel at utslipp fra biologiske
prosesser i jordbruket ikke kan likestilles med utslipp av
klimagasser som har sitt utspring i bruk av fossile kil-
der.»

Videre merker d i s s e  m e d l e m m e r  seg at flertal-
let i næringskomiteen ved behandlingen av nevnte inn-
stilling, så sent som i 2017, var enige om at det også er
distriktspolitiske og landbrukspolitiske målsettinger
som skal ivaretas.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r p a r t i -
e t  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  viser til at det nylig er
nedsatt et teknisk beregningsutvalg for jordbrukssekto-
ren. D i s s e  m e d l e m m e r  legger til grunn at dette ar-
beidet på sikt vil kunne bidra til bedre grunnlag for å
bokføre faktiske utslipp og fange opp effekten av flere
klimatiltak i jordbrukssektoren. D i s s e  m e d l e m m e r
mener det i tråd med dette må implementeres en bedre
målemetodikk før det inngås forpliktende avtaler mel-
lom myndigheter og jordbrukssektoren.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  vi-
ser til at utslipp fra fossile energikilder er hovedårsaken
til klimaproblemet, men også utslipp fra jord- og skog-
sektoren og arealendringer bidrar til de menneskeskap-
te klimaendringene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det trengs en stor
innsats for å bekjempe alle utslipp som bidrar til klima-
endringer, også utslipp fra landsektoren og som følge av
arealbruksendringer. Dette er for eksempel en av grun-
nene til at Norge har gjort en stor internasjonal innsats
for å bekjempe avskoging i regnskogsland og for å støtte
miljøtiltak i jordbruket. 

D i s s e  m e d l e m m e r  er likevel skeptiske til å
blande sammen fossile og fornybare karbonsykluser i
samme klimamålsettinger og med samme virkemiddel-
bruk, og betviler at dette vil bidra til større utslippsre-
duksjoner totalt sett. D i s s e  m e d l e m m e r  vil for ek-
sempel advare mot at opptak av CO2 i naturen går til fra-
trekk for kravet om reduksjon av menneskeskapte fossi-
le utslipp. D i s s e  m e d l e m m e r  er derfor kritiske til
klimaregnskap slik de presenteres i norske statsbudsjet-
ter, der en slik sammenblanding gjøres. En strategi der
man blander sammen fossile og fornybare karbonsyklu-
ser i samme målsettinger, vil etter d i s s e  m e d l e m -
m e r s  mening kunne være en bremsekloss for å kutte de
fossile utslippene, som er hovedårsaken til klimapro-
blemet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at jordbruket har en
svært viktig rolle å spille for å brødfø verdens befolk-
ning, og at dette må gjøres med minst mulig miljøav-
trykk. Parallelt er det avgjørende at matproduksjonen
tilpasses en framtid med endret klima. D i s s e  m e d -
l e m m e r  er videre for å bruke fornybare bioressurser til
å erstatte fossilt kull, olje og gass og utslippsintensive
materialer, men for miljøets del må dette skje gjennom
en helhetlig politikk som samtidig tar vare på naturens
evne til å lagre karbon, unngår arealendringer som bi-
drar til klimaproblemet, og sørger for at arbeidet gjøres
på en måte som også ivaretar naturens mangfold. D i s -
s e  m e d l e m m e r  mener det trengs både målsettinger
og en aktiv virkemiddelbruk for å redusere klimapåvirk-
ningen fra landsektoren.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at såkalt avgiftsfri
diesel, altså diesel som ikke er belastet veibruksavgift og
der jordbrukskjøretøy og -maskiner er store brukere,
ikke er omfattet av omsetningspåbudet for biodrivstoff.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener at bærekraftig fornybart
drivstoff også burde tas i bruk i denne sektoren. D i s s e
m e d l e m m e r  viser for øvrig til at hele biodrivstoffsat-
singen må basere seg på bærekraftig materiale, og viser
til sine merknader i denne innstillingen under kapitte-
let om utslippskutt i samferdselssektoren, om framdrift
i arbeidet med å kaste palmeolje ut av biodrivstoffet
som brukes i Norge. 

Matproduksjon, husdyrnæring m.m.
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -

p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  viser til at landbrukets
organisasjoner i samarbeid har etablert «Klimasmart
Landbruk». Klimasmart Landbruk har som formål å ut-
vikle et nytt system og verktøy for å beregne klimaav-
trykk og registrere klimakutt tilpasset hvert enkelt
gårdsbruk, både med hensyn til produksjon og størrel-
se. Verktøyet skal, slik d i s s e  m e d l e m m e r  forstår det,
være grunnlaget for effektiv og målrettet beslutnings-
støtte og rådgivning for å ta gode klimavalg tilpasset det
enkelte gårdsbruk. D i s s e  m e d l e m m e r  ser at godt
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etablerte systemer for data og dokumentasjon i norsk
landbruk gir mulighet for å utvikle et beregningsverktøy
for klimakutt som er anerkjent internasjonalt og kan
gjøre norsk landbruk til klimaspydspiss. D i s s e  m e d -
l e m m e r  understreker betydningen av dette arbeidet
og ber regjeringen sikre finansielle rammer som sikrer
at alle gårdsbruk kan ta del i kunnskapsutviklingen og få
klimarådgivning på gårdsnivå. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r p a r t i -
e t  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  viser til at det i kvote-
pliktig sektor både i Norge og andre europeiske land er
satt i verk aktive tiltak for å hindre karbonlekkasje.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at det i ikke-kvo-
tepliktig sektor vil være særlig stor fare for karbonlekka-
sje i jordbruket, noe som igjen vil føre til utfordringer
for næringsmiddelindustrien. D i s s e  m e d l e m m e r
vil i den sammenheng understreke at ensidige norske
tiltak som reduserer matproduksjonen i Norge direkte
eller indirekte gjennom å redusere lønnsomheten i pri-
mærproduksjonen, vil føre til økt behov for import, og
at dette vil redusere verdiskapingen i både primærpro-
duksjonen og næringsmiddelindustrien. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r p a r t i -
e t  viser til at norsk kjøttproduksjon er blant verdens
mest klimasmarte og på nivå med øvrige land i Vest-Eu-
ropa. Å flytte matproduksjonen ut av Norge vil, slik
d i s s e  m e d l e m m e r  ser det, derfor ikke gi reduserte
utslipp av klimagasser globalt. Om importen skjer fra
andre deler av verden, mener d i s s e  m e d l e m m e r
det er sannsynlig at utslippene knyttet til norsk konsum
av kjøtt vil øke. D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor det
er viktig å unngå tiltak som gir fare for karbonlekkasje
fra norsk matproduksjon. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til stortingsmeldingen
og regjeringens argumentasjon om at det finnes et bety-
delig potensial for «rimelige» klimatiltak; utslippstiltak
som koster samfunnet opp til 500 kroner per tonn CO2.
Det er angitt at det finnes slike tiltak som utgjør opp til
0,5 mill. tonn CO2-ekvivalenter i jordbrukssektoren. 

D i s s e  m e d l e m m e r  forstår det slik at denne be-
regningen baserer seg på en enkelt rapport, og at om lag
halvparten av reduksjonspotensialet som er beskrevet,
er knyttet til redusert produksjon av kjøtt i Norge. Så
lenge endringer i produksjonen ikke er i tråd med
endringer i forbruk, mener d i s s e  m e d l e m m e r  dette
sannsynligvis vil føre til økt import av kjøtt til Norge.
D i s s e  m e d l e m m e r  vurderer derfor ikke slike forslag
som reelle klimatiltak, men tvert imot som karbonlek-
kasje og i den sammenheng verken kvalifiserer til det
man kan kalle ønskelige eller «rimelige» klimatiltak. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil påpeke at det i motset-
ning til utslippsfrie løsninger knyttet eksempelvis til
energibruk eller transportsektoren, ikke finnes tilsva-

rende løsninger i matproduksjonen. D i s s e  m e d l e m -
m e r  viser til at det på sikt er mulig å fjerne utslippene
fra næringsmiddelindustrien og transportsektoren,
men at bruk av natur og hold av dyr alltid vil medføre ut-
slipp av klimagasser. D i s s e  m e d l e m m e r  vil imidler-
tid påpeke at det er mulig å gjøre tiltak for å gjøre mat-
produksjonen mer klimaeffektiv, slik at utslippene pr.
produserte enhet går ned. D i s s e  m e d l e m m e r  viser i
den forbindelse til at det over flere år har blitt gjennom-
ført en rekke tiltak i norsk jordbruk som har gitt betyde-
lig klimaeffekt, blant annet langsiktig avlsarbeid, tiltak
for dyrehelse og rett fôring. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener utslippene i jord-
brukssektoren ikke egner seg for klimaavgifter. D i s s e
m e d l e m m e r  begrunner dette med at målemetoder
og modeller som brukes for klimautslipp i jordbruket,
ikke gir detaljert informasjon om utslippene og i liten
grad kan registrere endringer. Dette er, etter d i s s e
m e d l e m m e r s mening, en generell begrensning mot
effektiv bruk av klimaavgifter. 

D i s s e  m e d l e m m e r  ser samtidig at det er flere av
de aktuelle klimatiltakene som må gjennomføres kol-
lektivt i husdyrnæringen, og hvor det må jobbes syste-
matisk over tid før man oppnår positiv klimaeffekt.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at dette gjelder de fleste
tiltak innenfor avl og dyrehelse. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener dette underbygger
argumentet om at sektoren derfor er lite egnet for kli-
maavgifter, og viser i den forbindelse til Innst. 251 S
(2016–2017), hvor en samlet næringskomité uttalte: 

«Komiteen mener at de biologiske prosessene i
jordbruket ikke skal avgiftsbelegges slik Grønn skatte-
kommisjon har foreslått.»

Og videre:

«Komiteen understreker at jordbruket gir utslipp av
klimagasser, men mener likevel at utslipp fra biologiske
prosesser i jordbruket ikke kan likestilles med utslipp av
klimagasser som har sitt utspring i bruk av fossile kil-
der.»

D i s s e  m e d l e m m e r  vil vise til at det i konse-
kvensutredningen som ble lagt fram i forbindelse med
EU-kommisjonens forslag i 2016, ble understreket at det
var et begrenset potensial for utslippskutt i jordbruks-
sektoren. D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at kon-
sekvensen av dette blant annet er at det legges opp til at
landene får mulighet til å godskrive tiltak i LULUCF-sek-
toren som deler av sin forpliktelse. D i s s e  m e d l e m -
m e r  ser det slik at EUs innretning av klimavirkemidle-
ne dermed bygger på en innretning hvor det i liten grad
legges opp til utslippskutt i jordbrukssektoren. 

D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at regelverket knyt-
tet til muligheten til å gjøre tiltak i LULUCF-sektoren er
utformet med tanke på å treffe spesifikke medlemsland
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i EU, hvor jordbruk er en dominerende kilde til de nasjo-
nale utslippene. Dessverre er disse tiltakene, slik d i s s e
m e d l e m m e r  ser det, i liten grad mulig å gjennomføre
i Norge. Om de gjennomføres, vil den bokførte klimaef-
fekten etter d i s s e  m e d l e m m e r s syn trolig være
svært begrenset, og vil innebære at Norge i liten grad vil
kunne bli kompensert for at det finnes små muligheter
til utslippskutt innen jordbrukssektoren. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor at forutsetnin-
gene som EUs kompromiss hviler på, ikke er til stede i
Norge, og at dette må reflekteres når planene for ut-
slippskutt utarbeides her.

På bakgrunn av dette fremmer k o m i t e e n s  m e d -
l e m m e r  f r a  A r b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t
o g  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen styrke finansiering av
arbeidet med målrettet rådgivning på det enkelte gårds-
bruk, og viser til Landbrukets Klimaselskap SA som er
etablert for å legge til rette for mer klimaeffektiv norsk
matproduksjon.»

«Stortinget ber regjeringen føre en klimapolitikk
som balanserer Paris-avtalens målsettinger om å redu-
sere klimautslipp, og forutsetningen om at dette ikke
skal gå på bekostning av matproduksjon og målet om
matsikkerhet og bekjempelse av sult.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  me-
ner det er viktig å ivareta norsk matproduksjon og sær-
lig basere den på de naturgitte ressurser som Norge har.
En viktig miljøoppgave for jordbrukspolitikken er å re-
dusere det totale miljøavtrykket fra matproduksjonen
og å kutte utslipp. I klimasammenheng er det viktig å
øke karbonbindingen i jorda samt iverksette tiltak for å
redusere utslipp av metan og lystgass. Det er videre vik-
tig å fase ut bruken av fossile energikilder, slik man også
gjør i andre sektorer. Samtidig er det viktig å gjøre den
norske matproduksjonen mer robust på de klima-
endringene som uansett vil komme. D i s s e  m e d l e m -
m e r  viser videre til at utviklingen i det norske
kostholdet med økt kjøttforbruk ikke er fornuftig ver-
ken i en klimasammenheng eller for folkehelsa. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det trengs en variert
virkemiddelbruk som på en klok måte ivaretar de
mangfoldige målsettingene for forvaltning som land-
brukssektoren har. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre at karbonopp-
tak og utslipp fra naturen har metodiske måleutfordrin-
ger som er annerledes enn fra fossile utslipp. Dette er en
vesentlig innvendig mot lik regulering av alle klimagass-
utslipp, både fra fossile og fornybare kilder, for eksem-
pel gjennom skattlegging. D i s s e  m e d l e m m e r  er li-
kevel ikke prinsipielt mot å bruke avgifter også mot kli-

magassutslipp fra biologiske prosesser og karbonut-
slipp fra fornybare kilder. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
for eksempel til behovet for å kutte bruken av palmeol-
je, fordi palmeoljeindustrien i verden i dag er en av de
viktigste driverne bak avskoging og ødeleggelse av regn-
skogen. D i s s e  m e d l e m m e r  har derfor vært positive
til å regulere biodrivstoffsatsingen slik at man får faset
ut drivstoff med lav eller negativ klimanytte, og viser til
at Sosialistisk Venstreparti har fremmet forslag på Stor-
tinget for å regulere dette, både gjennom regelverk og
avgiftspolitikk. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at nord-
menns kjøttforbruk mer enn doblet seg fra 1950-tallet
til 2010-tallet, ifølge tall fra Helsedirektoratet. I 1989
spiste vi i gjennomsnitt 53 kilo kjøtt årlig, 23 kilo min-
dre enn i dag. De siste årene har mengden ligget ganske
stabilt på rundt 76 kilo per person årlig. Det er nå åpen-
bart at kjøttforbruket i land som Norge må reduseres
betydelig, både for å stanse klimaendringene og for å
stanse tapet av arter og ødeleggelsen av naturlige øko-
systemer over hele kloden. Disse medlemmer mener
derfor at Stortinget bør sette et mål om at norsk kjøttfor-
bruk må reduseres i årene som kommer. 

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen sette et mål om å redu-
sere kjøttforbruket i Norge for å bidra til reduserte kli-
magassutslipp, reduserte naturødeleggelser, bedre
folkehelse og bedre dyrevelferd.»

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  viser til at kjøttforbruk er den nest største kil-
den til klimagassutslipp etter utslipp fra fossil energi.
Dette skyldes delvis utslippene fra husdyrene i selve
kjøttproduksjonen og delvis utslippene fra arealbesla-
get som dagens industrielle landbruk utgjør. D e t t e
m e d l e m  vil understreke at det verken er mulig eller
ønskelig å oppnå «nullutslipp» fra biologiske prosesser i
jordbruket. Samtidig er det åpenbart at det samlede an-
tallet husdyr på kloden har blitt så stort at det sprenger
jordens tåleevne både for klimagassutslipp og areal-
bruk. Mennesker og tamme dyr utgjør i dag 97 pst. av
biomassen til alle store dyr på jorda, mens ville dyr ut-
gjør bare 3 pst. Dette illustrerer tydelig hvor overdimen-
sjonert kjøttproduksjonen er blitt. 

D e t t e  m e d l e m  mener det er mest hensiktsmes-
sig å sette et generelt mål om redusert kjøttforbruk uten
å differensiere mellom ulike kjøttslag. D e t t e  m e d -
l e m  peker på at all kjøttproduksjon har store klima-
gassutslipp og stort ressursforbruk som fellesnevner.
Omfanget av miljøkonsekvenser og dyrevelferd ved
kjøttproduksjon varierer samtidig sterkt fra kjøttslag til
kjøttslag avhengig av om man vektlegger klimagassut-
slipp, energieffektivitet, lokal ressursbruk, risiko for økt
press på regnskog, kvaliteten på dyrevelferden eller an-
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dre kriterier. Å utvikle virkemidler for redusert kjøttpro-
duksjon som forsøker å ta høyde for samtlige av disse
kriteriene, vil være svært krevende. Inntil videre vil det
derfor være klokest med virkemidler som ikke differen-
sierer mellom ulike typer kjøtt. 

D e t t e  m e d l e m  mener hovedstrategien for å re-
dusere kjøttproduksjonen noe bør være å øke prisene
på alt kjøtt som selges i Norge, samtidig som prisene
senkes for vegetariske alternativer og tilbudet av vegeta-
risk mat økes i offentlige institusjoner o.l. Den økte pri-
sen på kjøtt bør komme den norske bonden til gode
gjennom økte tilskudd over landbruksoppgjøret kom-
binert med strengere krav til dyrevelferd, miljø og kvali-
tet i produksjonen. Konsekvensene av en slik politikk
vil være at kjøttforbruket går noe ned, samtidig som
økonomien i landbruket styrkes, sammen med dyrevel-
ferd, miljø og matkvalitet.

D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øke momsen på kjøtt-
produkter og redusere momsen på frukt og grønt i kom-
mende statsbudsjetter for å gjøre det lett og lønnsomt
for folk å velge et klimavennlig kosthold.» 

Skog
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a

H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,
Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i , mener videre
at regjeringen må utnytte det handlingsrommet som
ligger i EU-regelverket. F l e r t a l l e t  forutsetter også at
regjeringen sørger for at Norge får en kompensasjon
som reflekterer at Norge er et viktig skogland med de
forhold som særpreger vårt skogbruk, når det forhand-
les om felles gjennomføring med EU, og at Norge aktivt
utnytter handlingsrommet i regelverket når referanse-
banen for CO2-opptaket i skog skal fastsettes.

F l e r t a l l e t  viser til viktigheten av å følge opp kra-
vet til nyplanting etter hogst. Samtidig fremhever f l e r -
t a l l e t  bioøkonomistrategien og videreutviklingen av
de tiltakene som stimulerer til bruk av tre. F l e r t a l l e t
mener man må vurdere hvordan byggebransjen kan sti-
muleres til økt bruk av tre som byggemateriale.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  viser til at det endelige regelverket for
hvordan skog- og arealbrukssektoren skal inkluderes i
EUs klimarammeverk, nå er vedtatt, med betydelige
endringer sammenlignet med Kommisjonens forslag.
Regjeringen arbeider med å kartlegge hva regelverket
vil innebære for Norge. D i s s e  m e d l e m m e r  vil følge
opp vedtatt skogpolitikk som legger til rette for å skape
verdier av norske skogressurser. D i s s e  m e d l e m m e r
vil videre fortsatt legge til rette for frivillig vern av skog i
tråd med de målsettinger Stortinget har satt.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  viser til FNs initiativ for
utvikling av nasjonale skogovervåkningssystemer og
ber regjeringen starte arbeidet med å opprette et pro-
gram for skogovervåkning i Norge som kan bedre kunn-
skapen om hvordan klimaendringer vil påvirke
skogens biologiske miljø og økonomiske potensial i
fremtiden. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at innsikten
vil gi muligheter til å lage modeller som retter seg frem-
over i tid. Disse vil kunne gi forståelse for potensialet for
bærekraftig uttak og hogst, behov for planting og over-
sikt over artsmangfoldet og økosystemtjenestene i sko-
gen i takt med at klimaet, og dermed skogressursen,
endrer seg.

På denne bakgrunn foreslår d i s s e  m e d l e m m e r
følgende:

«Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å
opprette et program for skogovervåkning i Norge, som
kan bedre kunnskapen om hvordan klimaendringer vil
påvirke skogens biologiske miljø og økonomiske po-
tensial i fremtiden.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  mener videre at det er viktig at de nasjonale
mulighetene for å utnytte tilgjengelig avvirkningskvan-
tum ikke må forringes i forbindelse med forhandlinge-
ne om LULUCF. D i s s e  m e d l e m m e r  mener skogen
skal ha en viktig ressursfunksjon i arbeidet med å redu-
sere klimagassutslippene, samtidig som man kan bygge
ny industri basert på disse viktige fornybare ressursene.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r p a r t i -
e t  vil understreke at skogen er en viktig del av klimalø-
sningen. Gjennom et aktivt skogbruk kan opptaket av
karbon i skogen økes, og biomassen som utvinnes, bli til
fornybare materialer, energi og en rekke andre klima-
nøytrale produkter. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Paris-avtalen fast-
slår at det i andre halvdel av århundret skal være balanse
mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klima-
gasser. D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at Norge,
som et stort skogland, har et særlig ansvar for å sikre
opptak av karbon på egne arealer. D i s s e  m e d l e m -
m e r  understreker at Norge må føre en klimapolitikk
som legger til rette for aktivt norsk jordbruk og skogs-
drift, i tråd med Paris-avtalen og Stortingets vedtatte
mål for sektorene. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at FNs klimapanel
slår fast at økt bruk av biomasse er nødvendig for å løse
klimautfordringene, og at alle de scenarier FNs klimapa-
nel baserer seg på forutsetter økt hogst og bruk av bio-
masse globalt. Avvirkningen øker i scenariene med 51–
200 pst. Scenariene som er i tråd med 2-gradersmålet,
innebærer en seksdobling av bruken av bioenergi. 
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D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at skogens be-
tydning og muligheter er tydeliggjort både i FNs
klimapanels 5. hovedrapport og i Miljødirektoratets
rapport «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling»,
med følgende hovedpunkter:
– Avskogingen må reduseres.
– Det er viktig å opprettholde eller øke karbonlagrene

i skog.
– Økt bruk av biomasse fra skog er viktig for å oppnå

de nødvendige utslippsreduksjonene.
– Skogplanting, biokull i jord og BECCS er de mest

aktuelle klimanegative løsningene som må tas i
bruk for å kunne oppfylle 2-gradersmålet.

D i s s e  m e d l e m m e r  ser at til tross for bred enig-
het både internasjonalt og nasjonalt om at økt mobili-
sering av biomasse fra skog er avgjørende for å løse
klimautfordringene, er det imidlertid nå stor fare for at
EUs regneregler for opptak av klimagasser i skog vil
innebære en sterk begrensing i landenes muligheter for
å øke hogsten innenfor bærekraftige rammer. D i s s e
m e d l e m m e r  vil understreke at dette også vil gjelde
for Norge.

D i s s e  m e d l e m m e r  ser at regelverket får spesielt
krevende konsekvenser for land som har uutnyttete
skogressurser, slik som Norge, og at skogens muligheter
for å kunne bidra til det grønne skiftet dermed svekkes.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser i den forbindelse til Meld.
St. 41 (2016–2017), og sitat:

«Foreløpige beregninger viser at Norge med Euro-
pakommisjonens forslag til regelverk for skog og annen
arealbruk ligger an til å måtte bokføre et netto utslipp
på 15 millioner tonn over perioden 2021–2030, før kate-
gorien forvaltet skog er regnet med, selv om Norge har
et stort nettoopptak i skog.»

Videre at:

«Dersom et land ikke oppfyller forpliktelsen om
netto null utslipp fra skog- og arealbrukssektoren, vil
utslippet måtte dekkes opp gjennom ytterligere tiltak
under innsatsfordelingsforordningen, og dermed
komme i tillegg til forpliktelsen for ikke-kvotepliktige
utslipp under denne forordningen. Det er foreslått
begrensninger på hvor mye en kan regne inn av netto
opptak i eksisterende, forvaltet skog for å oppfylle for-
pliktelsen om netto utslipp, dersom netto opptak blir
høyere enn referansebanen». 

D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at det er svært uhel-
dig at det trolig oppstår en situasjon hvor norsk skog,
ved å følge EUs klimaregelverk, blir bokført med et netto
utslipp når den faktiske situasjonen er at skogen i Norge
har et stort netto opptak.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at en ved denne
praktiseringen av regelverket i Norge, så langt mulig, må
unngå at forpliktelsen i ikke-kvotepliktig sektor øker
som følge av at bokføringsreglene viser et utslipp som

ikke er reelt. D i s s e  m e d l e m m e r  mener videre at alle
tilgjengelige former for fleksible mekanismer, som kjøp
av LULUCF-kvoter fra andre land, må benyttes før for-
pliktelsen i ikke-kvotepliktig sektor økes. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener videre at regjeringens oppgave i for-
handlingene med EU må være å sørge for at Norge kan
utnytte det handlingsrommet som ligger i EU-regelver-
ket, slik at Norge kan bruke skogens fulle potensial i det
grønne skiftet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at EUs regelverk åp-
ner for en kompensasjonsordning i klimaregnskapet,
som tar utgangspunkt i hvert enkelt lands opptak av
karbon i skog i perioden 2000–2009. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener at regjeringen, gjennom forhandlinger
med EU, må sikre at Norge får den kompensasjonen
Norge fortjener. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at de ulike landene i
den nye avtalen om klimaregelverk er gitt et større
handlingsrom i utformingen av referansebanen for
opptak av skog. D i s s e  m e d l e m m e r  vil påpeke at
dette handlingsrommet bevisst er skapt av EU for å bøte
på at enkelte lands bokføringsregelverk i praksis vil be-
grense utnyttelsen av skogressursene. D i s s e  m e d -
l e m m e r  forutsetter at regjeringen sørger for å utnytte
handlingsrommet som ligger i regelverket for utfor-
ming av referansebanen for opptak av CO2 i skog.

På denne bakgrunn fremmer d i s s e  m e d l e m -
m e r  følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med en strategi for en langsiktig skogforvaltning
med optimal klimaeffekt. Strategien skal omfatte virke-
midler for hele skogverdikjeden og forslag til et framti-
dig klimarammeverk som muliggjør skogens fulle
klimapotensial.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen i forhandlingene med
EU sørge for at Norge kan bruke skogens fulle potensial
i det grønne skiftet.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  mener skogens ressurser er
viktig for næringsutvikling i Norge. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener skogens ressurser skal brukes til å erstatte
fossilt kull, olje og gass og utslippsintensive materialer
og produkter, men for miljøets del må dette skje gjen-
nom en helhetlig politikk som samtidig tar vare på na-
turens karbonlagre, unngår arealendringer som bidrar
til klimaproblemet, og at arbeidet gjøres på en måte
som også ivaretar naturens mangfold. En god miljøpoli-
tikk krever også mer skogvern, skogrestaurering og mer
miljøvennlig skogsdrift. D i s s e  m e d l e m m e r  viser vi-
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dere til at skogens ressurser er begrensede, og at det over
tid kan variere på hvilke områder det er fornuftig å bru-
ke ressursene mest effektivt, både med hensyn til næ-
ringsutvikling og for mest mulig miljønytte. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n -
s t r e p a r t i  viser for øvrig til at Sosialistisk Venstreparti
i sin tid var negative til en ordning der man knyttet
klimapolitikken til EU, fordi det var tydelig at strategien
var å utsette nasjonal omstilling, men istedenfor kjøpe
billigere utslippskutt i andre land. D e t t e  m e d l e m  vi-
ser videre til at flere av de samme aktørene som støttet
tilknytningen til EUs klimapolitikk, nå er bekymret for
hva denne tilknytningen vil ha å si for norsk skogfor-
valtning. D e t t e  m e d l e m  mener det er vanskelig å en-
delig vurdere konsekvenser av EUs LULUCF-
forpliktelse for Norge før forhandlinger om temaet er
sluttført. D e t t e  m e d l e m  kan likevel ikke se at man
nå har grunnlag for å kunne hevde at avtalen vil gjøre
det umulig å kunne drive næringsutvikling og arbeid for
å erstatte fossile materialer basert på skogen. D e t t e
m e d l e m  forventer for øvrig at regjeringen legger fram
endelig enighet for Stortinget om endelig beslutning
om godkjenning. 

D e t t e  m e d l e m  viser for øvrig til sine merknader
i denne innstillingen under utslippskutt i landbrukssek-
toren om at det finnes gode grunner til å ikke blande
sammen fossile og fornybare karbonsykluser i samme
klimamålsettinger og med samme virkemiddelbruk.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e
foreslår:

«Stortinget ber regjeringen om at forhandlingene
om deltakelse i EUs klimarammeverk må sørge for et
høyest mulig ambisjonsnivå for arbeidet med å be-
kjempe menneskeskapte klimaendringer. Måten skog
inkluderes i avtalen om klimarammeverket må aner-
kjenne skogens rolle for å kunne erstatte fossil energi-
bruk og andre utslippsintensive råstoff og produkter,
samt skogens rolle som karbonlager. Stortinget ber om
at ferdig framforhandlet avtale forelegges Stortinget.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r p a r t i -
e t  vil påpeke at skogen er tillagt en stor vekt i norsk
klimapolitikk. Det er et uttalt mål at det skal legges til
rette for økt avvirkning og økt bruk av trevirke. Dette vil
gjøre det mulig å erstatte bruk av fossile ressurser og kli-
mabelastende materialer med bruk av et fornybart
råstoff. Samtidig er det et mål å bygge opp et høyt og ro-
bust karbonlager på lang sikt. 

D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at EUs regel-
verk for opptak og utslipp av klimagasser fra skog og
arealbruk (LULUCF) innebærer en forpliktelse for med-
lemslandene om at bokførte utslipp fra LULUCF-sekto-

ren ikke skal overstige det bokførte opptaket. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at selv om Norge reelt sett vil ha
et stort nettoopptak i avtaleperioden, vil bokføringsre-
glene føre til at Norge kan få et betydelig bokført utslipp.
I meldingen er det gjort en vurdering av hvordan EU-
kommisjonens opprinnelige forslag til bokføringsregler
vil slå ut for Norge. Ifølge denne vurderingen må en for-
vente et utslipp på omtrent 15 mill. tonn CO2 i avtalepe-
rioden før kategorien forvaltet skog er regnet med, og at
det i tillegg bør påregnes at forvaltet skog vil kunne bli
bokført med et utslipp med kommisjonens forslag. Ut-
slippet på 15 mill. tonn CO2 skyldes avskoging og ut-
slipp fra jordbruksarealer.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norsk institutt for
bioøkonomi har gjort beregninger av hvor stort utslip-
pet fra forvaltet skog vil kunne bli med EU-kommisjo-
nens forslag. Dersom avvirkningen økes fra dagens nivå
på 12,5–13 mill. m3 per år til et langsiktig bærekraftig
nivå på 15 mill. m3, viser beregningene at utslippet fra
forvaltet skog vil bli i størrelsesorden 60 mill. tonn CO2 i
løpet av avtaleperioden. Dette vil innebære et samlet ut-
slipp på omtrent 75 mill. tonn. Skal Norge unngå å få
bokført et utslipp fra LULUCF-sektoren, må avvirknin-
gen i Norge reduseres.

D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at de grunn-
leggende prinsippene i EU-kommisjonens forslag blir
videreført i EUs endelige regelverk for LULUCF-sekto-
ren. Det er imidlertid gjort noen viktige justeringer i re-
glene for bokføring av CO2-opptak i forvaltet skog, som
kan gjøre det mulig å øke avvirkningen i Norge uten å få
bokført et utslipp fra LULUCF-sektoren. D i s s e  m e d -
l e m m e r  legger til grunn at regjeringen sørger for at
denne muligheten blir utnyttet. Forutsetningen er at re-
gjeringen sørger for at Norge får den kompensasjon
Norge bør ha når det forhandles om felles gjennomfø-
ring med EU, og at Norge aktivt utnytter det handlings-
rommet som EU bevisst har skapt når referansebanen
for CO2-opptaket i skog skal fastsettes.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil i denne forbindelse peke
på at det er betydelig usikkerhet knyttet til mulighetene
for å oppfylle LULUCF-forpliktelsen gjennom fleksibili-
teten i regelverket. Det er usikkerhet om det vil være
mulig å kjøpe LULUCF-kreditter fra andre land, og even-
tuelt til hvilken pris. D i s s e  m e d l e m m e r  vil også
peke på at det er svært begrensete muligheter for å øke
forpliktelsene i ikke-kvotepliktig sektor for å oppfylle
LULUCF-forpliktelsen.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at uavhengig
av bokføringsreglene er det viktig at norsk skog- og
klimapolitikk skal ligge fast.

Utslippskutt fra plast
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , vi-
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ser til at fossil plast globalt står for omtrent like store kli-
magassutslipp som all flytrafikk. Det finnes ingen eksak-
te tall på bruken av plast eller utslipp fra den i Norge.
Anslagsvis brukes det nærmere 500 millioner kg plast
årlig – tilsvarende ca. 100 kg pr. innbygger. Det gir et ut-
slipp av klimagasser i hele verdikjeden på ca. 2,5 millio-
ner tonn CO2-ekvivalenter. 

F l e r t a l l e t  viser til at det finnes fullgode alternati-
ver til plast laget av fossil olje med både resirkulert og
fornybart råstoff, som har eksakt samme egenskaper
som den fossile plasten. Dette er plast som kan inngå i
innsamlingssystemene for plast. 

F l e r t a l l e t  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2019 å vurdere å opprette bransjefond for all plastbruk
for å få til en omlegging til resirkulert og fossilfri plast.
Det vurderes en utvidelse av Handelens miljøfond for
plastposer eller en tilsvarende modell.»

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette
bransjefond for all plastbruk for å få til en omlegging til
fossilfri plast, med utvidelse av eller etter modell av
Handelens miljøfond for plastposer, og med iverkset-
ting fra 1. januar 2019.» 

«Stortinget ber regjeringen innføre krav til og miljø-
vekting av resirkulert og fossilfri (plast- og) material-
bruk for alle offentlige anskaffelser der det er mulig.» 

Internasjonal klimafinansiering 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -

p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  vil peke på at klima-
endringene rammer urettferdig. De som har bidratt
minst, rammes mest. Selv om utslippsveksten i årene
framover er forventet å komme i utviklingsland, ligger
det historiske ansvaret hos de rike landene. Dette med-
lem mener det er behov for mer penger til finansiering
av klimatiltak. Det vil være avgjørende for å nå målene i
Paris-avtalen at utviklingsland har tilgang på finansier-
ing, og mange av landenes nasjonale bidrag er også be-
tinget av tilgang på internasjonal finansiering. D i s s e
m e d l e m m e r  mener at industrilandene må lede an i å
mobilisere klimafinansiering fra flere kilder, instru-
menter og kanaler som en del av en felles global innsats,
slik Paris-avtalen krever. 

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med en norsk opptrappingsplan for Norges bi-
drag til den internasjonale klimafinansieringen under
Paris-avtalen.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e

mener Norges økonomiske kapasitet og historiske an-
svar for klimaendringene må ligge til grunn for størrel-
sen på vår internasjonale klimainnsats. Økte
bevilgninger til internasjonale klimatiltak må komme i
tillegg til målet om 1 pst. bistand.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e
G r ø n n e  viser til at de fattige landene rammes hardest
av klimaendringene, men har minst kapasitet til å
håndtere dem. Industrialiserte land lovet derfor i 2009 å
mobilisere 100 mrd. dollar årlig til klimatiltak i utvi-
klingsland. Pengene skal gå til utslippsreduksjoner og
klimatilpasning. Konkret framgang mot dette målet er
viktig for tilliten i klimaforhandlingene. D e t t e  m e d -
l e m  viser til at Paris-beslutningen bekreftet at dette
målet skal gjelde fra 2020 til 2025, og at det skal vedtas
et nytt mål for de påfølgende årene. D e t t e  m e d l e m
viser videre til at Det grønne klimafondet ble formelt
opprettet i 2010. I årene framover skal fondet være et
sentralt verktøy for finansiering av klimatiltak i utvi-
klingsland. Fondet har som mål å gi balansert støtte til
tilpasning og utslippsreduksjoner, og å mobilisere så
mye privat finansiering til klimatiltak som mulig.

D e t t e  m e d l e m  vil peke på at regjeringen i Prop.
115 S (2015–2016) om samtykke til ratifikasjon av Paris-
avtalen peker på målet om å «gjøre finansieringsstrøm-
mer forenlige med en klimarobust lavutslippsutvik-
ling», som ett av tre hovedformål med avtalen. D e t t e
m e d l e m  vil også peke på at klimafinansiering er om-
talt i proposisjonen som ett av flere mulige nasjonalt
fastsatte bidrag til Paris-avtalen. 

D e t t e  m e d l e m  vil peke på at verden foreløpig
ikke er i nærheten av å nå målet om 100 mrd. USD årlig
innen 2020. Pr. 29. januar 2018 er det gitt tilsagn om be-
vilgninger på i overkant av 10 mrd. USD til sammen.
Norge har hittil bidratt med til sammen 271 mill. USD.
Det plasserer Norges bidrag høyt på listen over bidrag
pr. innbygger, men vi er fortsatt ikke i nærheten av et bi-
drag som utgjør Norges andel av det kollektive målet
om 100 mrd. USD årlig. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at Norges BNP i 2016 ut-
gjorde 0,60 pst. av verdensøkonomien, og at Norges bi-
drag dermed må ligge på 600 mill. USD pr. år innen 2020
hvis Norge skal bidra til at målsettingen om 100 mrd.
USD årlig innfris gjennom offentlige midler. D e t t e
m e d l e m  vil peke på at Norges posisjon som petrole-
umsnasjon både gir oss et stort historisk ansvar for kli-
maendringene og et tilsvarende stort økonomisk hand-
lingsrom. Det bør derfor være et minstekrav at vi tar vår
andel av den internasjonale klimaregningen. 

D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag, 

«Stortinget ber regjeringen melde som norsk for-
pliktelse under Paris-avtalen at Norge fra og med 2020
til og med 2025 skal bidra til at verdenssamfunnets løfte
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om 100 mrd. dollar årlig i internasjonal klimafinansier-
ing innfris, ved at Norge hvert år bidrar med minst Nor-
ges andel av denne summen basert på hva som er
Norges andel av GDP.» 

D e t t e  m e d l e m  mener derfor at Norge bør innfø-
re en klimaprosent, noe som vil innebære at Norge skal
bruke tilsvarende 1 pst. av Norges samlede nasjonalinn-
tekt (BNI) pr. år til klimatiltak i utlandet. En slik forplik-
telse tilsvarer i overkant av 30 mrd. kroner. D e t t e
m e d l e m  mener klimaprosenten bør foreslås finansi-
ert hovedsakelig gjennom å hente penger fra Statens
pensjonsfond utland (SPU) og betale disse inn til FNs
grønne klimafond. D e t t e  m e d l e m  mener at en
klimaprosent er et rimelig norsk bidrag til den globale
klimadugnaden.

D e t t e  m e d l e m  vil peke på at SPU er et resultat av
at Norge har bidratt med en, relativt sett, svært stor an-
del av verdens klimagassutslipp gjennom vår petrole-
umsproduksjon. D e t t e  m e d l e m  vil også peke på at
råderetten over SPU gir Norge et unikt politisk og øko-
nomisk handlingsrom i en tid der en svært omfattende
global omstilling må skje svært raskt. D e t t e  m e d l e m
understreker også at forslaget innebærer årlige utgifter
på rundt 0,5 pst. av den samlede kapitalen i SPU. D e t t e
m e d l e m  viser videre til Dokument 8:64 S (2013–2014)
om en klimaprosent.

D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen raskest mulig melde inn
innføring av en årlig norsk klimaprosent til klimatiltak
i utlandet som bidrag til Paris-avtalen.» 

Forslag fra mindretall
Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og 
Kristelig Folkeparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen legge frem sektorvise am-
bisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvoteplik-
tig sektor. 

Forslag 2
Stortinget ber regjeringen implementere krav og re-

guleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstra-
fikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å
sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i
skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om
nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene
så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen
2026. 

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen arbeide for en internasjo-

nal standard, og etablere en strategi, for landstrøm og la-

destrøm i de største havner og cruisehavnene i Norge
innen 2025. Dette inkluderer en felles standard for kli-
ma- og miljøkrav i norske havner. 

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialis-
tisk Venstreparti:
Forslag 4

Stortinget ber regjeringen styrke finansiering av ar-
beidet med målrettet rådgivning på det enkelte gårds-
bruk, og viser til Landbrukets Klimaselskap SA som er
etablert for å legge til rette for mer klimaeffektiv norsk
matproduksjon. 

Forslag 5
Stortinget ber regjeringen føre en klimapolitikk

som balanserer Paris-avtalens målsetninger om å redu-
sere klimautslipp, og forutsettingen om at dette ikke
skal gå på bekostning av matproduksjon og målet om
matsikkerhet og bekjempelse av sult.

Forslag 6
Stortinget ber regjeringen stille krav til at cruiseskip,

kystruteskip og øvrige skip som brukes i turistsammen-
heng i sårbare områder og viktige turistfjorder som
f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden, med umiddel-
bar virkning ikke kan operere på tungolje.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Mil-
jøpartiet De Grønne:
Forslag 7

Stortinget ber regjeringen innføre krav om at alle
cruiseskip, kystruteskip og øvrige skip – uavhengig av
byggeår – som brukes i turistsammenheng i sårbare om-
råder og viktige turistfjorder som f.eks. verdensarvfjor-
dene og Trollfjorden, skal tilfredsstille miljø- og
utslippskravene gitt i MARPOL Vedlegg VI regel 13.5 (Ti-
er III) fra 1. januar 2021. 

Forslag 8
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-

tinget med sak om utredning av miljøsertifisering av
bygg gjennom ordninger som BREEAM-NOR, for å drive
fram mer klimavennlig material- og energibruk. Miljø-
sertifisering må etterspørres både for nybygg, rehabili-
tering av eksisterende bygningsmasse og ved leie av lo-
kaler, og inkluderes i forskrifter for offentlig innkjøp.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:
Forslag 9

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som
styrker innsatsen for at alle havner skal tilby landstrøm
innen 2030, og utrede påkoblingsplikt. 
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Forslag 10
Stortinget ber regjeringen legge fram tiltak med mål

om nullutslipp fra skip som brukes i turistsammenheng
i landets viktigste turistfjorder, f.eks. de 26 verdens-
arvfjordene og Trollfjorden, fra 2023. 

Forslag 11
Stortinget ber regjeringen i forhandlingene med EU

sørge for at Norge kan bruke skogens fulle potensial i
det grønne skiftet. 

Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti 
og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 12

Stortinget ber regjeringen om å ikke benytte seg av
fleksibilitetsmekanismen mellom land. 

Forslag 13
Stortinget ber regjeringen om å ikke benytte seg av

fleksibilitetsmekanismen mellom kvotepliktig og ikke-
kvotepliktig sektor. 

Forslag 14
Stortinget ber regjeringen sørge for at et teknisk be-

regningsutvalg for klima bør ha som hovedmål å kom-
me fram til metodiske løsninger som gjør at det blir mu-
lig å tallfeste utslippskonsekvenser fra ulike tiltak på
tvers av alle sektorer i samfunnet og virkemiddelbruk
som kan utløse tiltakene.

Forslag 15
Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge ikke

benytter muligheten til å overføre kvoter mellom kvote-
pliktig og ikke-kvotepliktig sektor. 

Forslag 16
Stortinget ber regjeringen, før dialogen om økte

ambisjoner i 2018, komme til Stortinget med en sak om
Norges forslag til forsterkede mål – som utgangspunkt
for prosessen for å oppnå Paris-avtalens formål. 

Forslag 17
Stortinget ber regjeringen sørge for at politiske be-

slutninger som skal fattes, først bør vurderes av Klima-
og miljødepartementet med hensyn til de klimamessige
konsekvensene, på samme måte som de økonomiske
konsekvensene av beslutninger i dag vurderes av Fi-
nansdepartementet. 

Forslag 18
Stortinget ber regjeringen utarbeide nasjonale kli-

maregnskap i forbindelse med klimalovens rapporte-
ringer og redegjørelse i statsbudsjettet. Her må regjerin-
gen konkretisere og tallfeste hvordan norske utslipp

skal reduseres i alle sektorer i den relevante stortingspe-
rioden. 

Forslag 19
Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov

om offentlige anskaffelser slå fast at anbud om all kol-
lektivtrafikk skal basere seg på nullutslippsteknologi el-
ler fornybart drivstoff der dette er teknisk mulig. Der-
som det ikke er mulig, skal det stilles konkrete energi- og
utslippskrav. Samme vilkår skal gjelde for kollektivtje-
nester som kommunen drifter i egenregi.

Forslag 20
Stortinget ber regjeringen igangsette forsøk med

bruk av hydrogentog på en av jernbanestrekningene
som ikke er elektrifisert, og der det i dag kjøres dieseltog,
eksempelvis Raumabanen eller Nordlandsbanen. 

Forslag 21
Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i en-

gangsavgiften for varebiler, der det innføres full CO2-
komponent, og legge dette fram i statsbudsjettet for
2019. 

Forslag 22
Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i en-

gangsavgiften for tyngre kjøretøy som fremmer energi-
effektivisering og nullutslippsteknologi, og legge dette
fram i statsbudsjettet for 2019. 

Forslag 23
Stortinget ber regjeringen stille krav til nullutslipp

fra cruiseskip, kystruta og øvrige skip som brukes i tu-
ristsammenheng i viktige turistfjorder, som f.eks. ver-
densarvfjordene og Trollfjorden, fra 2023.

Forslag 24
Stortinget ber regjeringen sørge for at alle nye opp-

drettsanlegg og driftsfartøy for disse anleggene skal dri-
ves med nullutslippsteknologi eller fornybart drivstoff
senest fra 2020. 

Forslag 25
Stortinget ber regjeringen endre utslippstillatelsene

for ikke-kvotepliktig industri, slik at fossil energi til var-
meformål fases ut innen utgangen av 2021. 

Forslag 26
Stortinget ber regjeringen sørge for at forbud mot

fossil gass til oppvarming av bygninger gjeldende fra
2020, vedtas i løpet av 2018, slik at bransjen kan forbere-
de innføringen. 
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Forslag 27
Stortinget ber regjeringen utvide forbudet mot fos-

sil oppvarming fra 2020 til å gjelde forbud mot oppvar-
ming i midlertidige bygg, og at endringen vedtas i løpet
av 2018, slik at bransjen kan forberede innføringen. 

Forslag 28
Stortinget ber regjeringen innlemme innendørs

byggvarme under byggefasen, inkludert betongherding
og fasadetørk, som en del av forbudet mot fossil oppvar-
ming fra 2020, og vedta denne endringen i løpet av 2018,
slik at bransjen kan forberede innføringen. 

Forslag 29
Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 varsle for-

bud mot både fossil olje og gass i fjernvarmeanlegg fra
senest 1. januar 2020.

Forslag 30
Stortinget ber regjeringen endre regelverket for of-

fentlige anskaffelser, slik at det i alle byggeprosjekter
som lyses ut på offentlig anbud, stilles krav om nullut-
slippsteknologi der dette er teknisk mulig. Dersom det
ikke er mulig, skal det stilles konkrete energi- og
utslippskrav. 

Forslag 31
Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme

forslag om et norsk regelverk for jevnlig energikartleg-
ging i større virksomheter – med tanke på at kartleggin-
gen skal utløse kostnadseffektive energieffektiviserings-
tiltak. 

Forslag 32
Stortinget ber regjeringen utvide omsetningspåbu-

det av bærekraftig biodrivstoff, herunder andre genera-
sjons biodrivstoff fra tre og restavfall, til å omfatte av-
giftsfri diesel. 

Forslag 33
Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å

opprette et program for skogovervåkning i Norge, som
kan bedre kunnskapen om hvordan klimaendringer vil
påvirke skogens biologiske miljø og økonomiske poten-
sial i fremtiden. 

Forslag 34
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-

tinget med en norsk opptrappingsplan for Norges bi-
drag til den internasjonale klimafinansieringen under
Paris-avtalen.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grøn-
ne:
Forslag 35

Stortinget ber regjeringen utarbeide målrettede
handlingsplaner basert på veikartene for grønn konkur-
ransekraft fra norsk næringsliv, slik at det når null ut-
slipp innen 2050, og sørge for en storstilt omstillings-
prosess i Norge de neste tiårene. 

Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 36

Stortinget ber regjeringen bruke konsesjonstilde-
lingen til offshoreskip om at aktivitet skal skje med be-
grensede utslipp, og gi lisenshaverne ansvar for utslipp i
en større del av verdikjeden. 

Forslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og 
Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 37

Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen av
en tredje rullebane på Gardermoen.

Forslag 38
Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot å

operere på tungolje i norsk territorialfarvann innen
1. januar 2020. 

Forslag 39
Stortinget ber regjeringen arbeide for å innføre et

internasjonalt forbud mot å operere på tungolje i Arktis,
tilsvarende forbudet mot å operere på tungolje i Antark-
tis. 

Forslag 40
Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 legge fram

et forslag om forbud mot å installere ny fossil varmeka-
pasitet som ikke har CO2-fangst og -lagring, i industrien. 

Forslag 41
Stortinget ber regjeringen legge fram en utredning

om hvordan det offentlige som leietaker kan stille krav
om minst energiklasse A i alle nye leiekontrakter.

Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 42

Stortinget ber regjeringen gå inn for at fossil energi-
bruk i person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssys-
temet innrettes slik at tilnærmet 100 pst. av nybilsalget i
2025 er basert på nullutslippsteknologi. 

Forslag 43
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-

tinget med en strategi for en langsiktig skogforvaltning
med optimal klimaeffekt. Strategien skal omfatte virke-
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midler for hele skogverdikjeden og forslag til et framti-
dig klimarammeverk som muliggjør skogens fulle
klimapotensial. 

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet 
De Grønne:
Forslag 44

Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2019
legge frem et forslag om sletting av kvoter fra det euro-
peiske kvotemarkedet, tilsvarende de ekstra kuttene
som gjennomføres i kvotepliktig sektor som følge av en
aktiv statlig politikk.

Forslag 45
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en

ordning med en avgift på gods som fraktes med bil, til
belønning for frakt av gods på bane eller kjøl, i tråd med
anbefalingene fra utvalget for godsstrategi. 

Forslag 46
Stortinget ber regjeringen årlig utforme kjøpsavgif-

tene på nye personbiler ut fra et mål om at ni av ti nye bi-
ler som selges i 2021, skal være nullutslippsbiler. 

Forslag 47
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om grad-

vis å endre CO2-avgiften for hele maritim sektor, og
fremme forslag om innføring av en CO2-avgift uten refu-
sjonsordning for fiskeflåten, med mulighet for nærin-
gen til å inngå avtale etter modell fra NOx-fondet for å
gjennomføre reduksjoner i utslippene. Innbetalingen
differensieres etter fartøystørrelse, og den minste delen
av fiskeflåten favoriseres ved å øke fiskerfradraget. 

Forslag 48
Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i

oppdrag å endre utslippstillatelsen til Hammerfest
LNG, slik at gasskraftverket erstattes med kraft fra net-
tet, og gi Statnett i oppdrag å forsterke kraftinfrastruktu-
ren ut til Melkøya. 

Forslag 49
Stortinget ber regjeringen stanse 24. konsesjons-

runde og tildeling i forhåndsdefinerte områder. 

Forslag 50
Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet og

Oljedirektoratet pålegg om å stille krav til nullutslipp av
klimagasser i forbindelse med forsyning av energi til alle
nye oljeinstallasjoner, og stille dette som vilkår i alle på-
gående konsesjonsrunder. 

Forslag 51
Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for

hel- eller delelektrifisering av eksisterende felt for å nå

klimamålene fram mot 2030 og 2050. Stortinget ber re-
gjeringen særlig vurdere elektrifisering av sørlige Nord-
sjøen, og inkludere mulighetene for å kombinere elek-
trifiseringen med en demonstrasjonspark for havvind.

Forslag 52
Stortinget ber regjeringen innfase krav til alle sup-

plyskip som skal seile i norsk farvann, om å kunne mot-
ta landstrøm fra 1. januar 2020.

Forslag 53
Stortinget ber regjeringen om at forbud mot fossil

oppvarming i veksthus og i bygninger der det tørkes
korn, gjeldende fra 2020, vedtas i løpet av 2018, slik at
bransjen kan forberede innføringen. 

Forslag 54
Stortinget ber regjeringen innføre et påbud om CCS

på alle større, industrielle punktutslipp innen 2030. 

Forslag 55
Stortinget ber regjeringen sette et mål om å reduse-

re kjøttforbruket i Norge for å bidra til reduserte klima-
gassutslipp, reduserte naturødeleggelser, bedre folke-
helse og bedre dyrevelferd. 

Forslag 56
Stortinget ber regjeringen om at forhandlingene

om deltakelse i EUs klimarammeverk må sørge for et
høyest mulig ambisjonsnivå for arbeidet med å bekjem-
pe menneskeskapte klimaendringer. Måten skog inklu-
deres i avtalen om klimarammeverket må anerkjenne
skogens rolle for å kunne erstatte fossil energibruk og
andre utslippsintensive råstoff og produkter, samt sko-
gens rolle som karbonlager. Stortinget ber om at ferdig
framforhandlet avtale forelegges Stortinget. 

Forslag 57

Stortinget ber regjeringen avvikle leterefusjonsord-
ningen med virkning fra og med statsbudsjettet for
2019. 

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 58

Stortinget ber regjeringen legge til grunn for
klimapolitikken at utslipp av klimagasser i Norge må re-
duseres med minst 50 pst. innen 2030, og det må fastset-
tes et mål om at Norge skal bli fritt for fossile utslipp
innen 2040. 

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 59

Stortinget ber regjeringen sette et mål om at klima-
gassutslippene fra norsk territorium i 2020 bør reduse-
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res med minst 60 pst. sammenliknet med 1990-nivået,
slik at den øvre grensen blir maks 20,7 millioner tonn i
2030. 

Forslag 60
Stortinget ber regjeringen sette et mål om at Norge

skal være fossilfritt i 2040. 

Forslag 61
Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2019

legge frem forslag om avvikling av petroleumsnærin-
gens skattefordeler. 

Forslag 62
Stortinget ber regjeringen øke momsen på kjøttpro-

dukter og redusere momsen på frukt og grønt i kom-
mende statsbudsjetter for å gjøre det lett og lønnsomt
for folk å velge et klimavennlig kosthold. 

Forslag 63
Stortinget ber regjeringen melde som norsk forplik-

telse under Paris-avtalen at Norge fra og med 2020 til og
med 2025 skal bidra til at verdenssamfunnets løfte om
100 mrd. dollar årlig i internasjonal klimafinansiering
innfris, ved at Norge hvert år bidrar med minst Norges
andel av denne summen basert på hva som er Norges
andel av GDP. 

Forslag 64
Stortinget ber regjeringen raskest mulig melde inn

innføring av en årlig norsk klimaprosent til klimatiltak i
utlandet som bidrag til Paris-avtalen. 

Komiteens tilrådning
Komiteens tilråding XVIII og XIX fremmes av komi-

teen. 
Komiteens tilråding VII og VIII fremmes av Arbei-

derpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, So-
sialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Komiteens tilråding IX fremmes av Høyre, Frem-
skrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Venstre og Kristelig Folkeparti.

Komiteens tilråding X, XI, XXVIII, XXIX og XXX
fremmes av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet,
Venstre og Kristelig Folkeparti.

Komiteens tilråding I– VI, XII–XVII, XX–XXVII og
XXXI–XXXIII fremmes av Arbeiderpartiet, Senterparti-
et, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser
til stortingsmeldingen og råder Stortinget til å gjøre føl-
gende

v e d t a k :

I
Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise

handlingsplaner med utslippsbudsjett for hvordan
utslippene skal reduseres fram mot 2030. 

II
Stortinget ber regjeringen inkludere kvotepliktig

sektor i klimaplaner, rapporteringer og budsjetter

III
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å ta

inn et nytt punkt i klimaloven § 6 Årlig redegjørelse
for Stortinget, som lyder: 

§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, ny bokstav e) skal
lyde:

e) en rapportering på hvordan regjeringen har ivare-
tatt trepartssamarbeid, sosial dialog og deltakelse fra
sivilsamfunnet i arbeidet med gjennomføring av klima-
mål fastsatt i denne lov. 

IV
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-

tinget med en sak som inneholder rapportering om
arbeidet med etablering av miljøavtale med tilhøren-
de CO2-fond for næringstransport, i forbindelse med
statsbudsjettet for 2019. 

V
Stortinget ber regjeringen utrede om hvordan

Norge kan utvikle råstoff til havbruk som bidrar til re-
duserte klimautslipp. 

VI
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til

midlertidige støtteordninger som belønner vareeier-
ne i en overgangsfase for å få mer gods over på kjøl,
samt legge fram en handlingsplan for en tettere inte-
grert havneplan hvor miljødifferensiering inngår. 

VII
Stortinget ber regjeringen utrede virkemidler for

at oppdrettsnæringen kan kutte sine klimagassut-
slipp, og komme tilbake til Stortinget med dette. 

VIII
Stortinget ber regjeringen utrede strengere krav

til svartvanns- og gråvannsutslipp fra cruiseskip. 

IX
Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å få

passasjertransporten på hurtigbåt utslippsfri, basert
på hydrogen- eller el-batteriteknologi. Regjeringen
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bes om å følge opp fylkeskommunenes rolle som inn-
kjøper av disse transporttjenester med nødvendig
kompetanse og incentiver. 

X
Stortinget ber regjeringen sikre, gjennom krav

og/eller støtteordninger, at fergestrekninger og hur-
tigbåter på offentlig anbud benytter null- eller lavut-
slippsteknologi, der det ligger til rette for det. 

XI
Stortinget ber regjeringen videreutvikle pro-

grammet for grønn skipsfart til å omfatte nullut-
slipps- og hybridkonsepter for ulike fartøykategorier
innen 2030.

XII
Stortinget ber regjeringen legge til rette for at

konsesjonshaverne innen akvakultur i større grad
kan utnytte slakteavfall og kunne utnytte næringssal-
tene fra havbruksanleggene til dyrking av andre arter
som tang, tare og blåskjell. 

XIII
Stortinget ber regjeringen utrede en ECO-bonus-

ordning for å stimulere vareeierne til å gå over til frakt
på kjøl.

XIV
Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas

mandat et mål om etablering av landstrøm i de 20
havnene med størst utslipp, i 9 hurtigruteanløpshav-
ner og i sårbare fjorder med mye cruisetrafikk.

XV
Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for

Stortinget om hvordan man skal redusere klimagass-
belastningen fra byggematerialer. 

XVI
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om

hvordan offentlige anbud kan brukes til å fremme
nullutslippsløsninger i kollektivtransporten, slik at
all offentlig transport blir fossilfri innen 2025. 

XVII
Stortinget ber regjeringen innføre nødvendige

begrensninger i størrelsen på cruiseskip, kystruteskip
og øvrige skip med et maksimalt antall passasjerer
per skip for å få operere i verdensarvfjordene og an-
dre spesielt sårbare områder, som Svalbard, for å unn-
gå overturisme. 

XVIII
Stortinget ber regjeringen om en helhetlig strate-

gi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydro-
gen som energibærer. 

XIX
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til sonderin-

ger med de andre nordiske landene med tanke på en
felles nordisk hydrogenstrategi.

XX
Stortinget ber regjeringen utarbeide en forskrift

som varsler et forbud mot bruk av fossil olje til varme-
formål i industrien fra senest 2023. Forskriften må
legges fram av regjeringen i stortingsperioden 2017–
2021. 

XXI
Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimu-

lere til økt bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala
demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for
norsk produksjon av trekull. 

XXII
Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimu-

lere til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala
demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt.

XXIII
Stortinget ber regjeringen fremme forslag for

hvordan man skal utvikle og tilrettelegge for en full-
stendig verdikjede for CO2-lagring til sokkelen. 

XXIV
Stortinget ber regjeringen opprette et fond for ut-

vikling av og investering i CCS. Fondet legges til
Gassnova. 

XXV
Stortinget ber regjeringen legge frem en hand-

lingsplan med forslag til virkemidler som bidrar til en
overgang til CCS på alle større, industrielle punktut-
slipp innen 2030, og som samtidig bidrar til en kon-
kurransedyktig norsk industri. 

XXVI
Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for

vesentlig økt bruk av norsk trevirke i bygg, hvor både
tiltak på industri- og etterspørselssiden inngår. 

5718



47Innst. 253 S – 2017–2018

XXVII
Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i

oppdrag å vurdere endret utslippstillatelse til Kårstø-
terminalen – med sikte på elektrifisering av termina-
len med kraft fra nettet, og legge fram en egen sak til
Stortinget om dette. 

XXVIII
Stortinget ber regjeringen vurdere en handlings-

plan for utbygging av biogass i Norge. 

XXIX
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samar-

beid med biogassbransjen om å etablere en bran-
sjenorm for biogass for å dokumentere klimanytten
av norsk biogass og til bruk for Miljødirektoratet i
rapporteringen av biodrivstoff. 

XXX
Stortinget ber regjeringen gjennomgå virkemid-

lene for kombinert oppvarming og strømforsyning
(CHP) med særlig henblikk på små, prefabrikerte bio-
gassanlegg og solcelleanlegg rettet mot landbruket. 

XXXI
Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for

2019 å vurdere å opprette bransjefond for all plast-
bruk for å få til en omlegging til resirkulert og fossilfri
plast. Det vurderes en utvidelse av Handelens miljø-
fond for plastposer eller en tilsvarende modell. 

XXXII
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å oppret-

te bransjefond for all plastbruk for å få til en omleg-
ging til fossilfri plast, med utvidelse av eller etter mo-
dell av Handelens miljøfond for plastposer, og med
iverksetting fra 1. januar 2019. 

XXXIII
Stortinget ber regjeringen innføre krav til og mil-

jøvekting av resirkulert og fossilfri (plast- og) materi-
albruk for alle offentlige anskaffelser der det er mulig. 

XXXIV
Meld. St. 41 (2016–2017) – Klimastrategi for 2030

– norsk omstilling i europeisk samarbeid – vedlegges
protokollen.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 26. april 2018

Ketil Kjenseth Stefan Heggelund
leder ordfører
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– fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon
for representanten Jorodd Asphjell i dagene 8. og
9. mai for å delta i møte i Nordisk råd i Malmø

Fra første vararepresentant for Akershus fylke, Mar-
tha Tærud, foreligger søknad om fritak for å møte i Stor-
tinget under representanten Sigbjørn Gjelsviks permi-
sjon, på grunn av sykdom.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:
1. Søknadene behandles straks og innvilges.
2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i

permisjonstiden: 
For Vest-Agder fylke: Mathias Bernander
For Akershus fylke: Solveig Schytz og Oddvar Igland
For Nordland fylke: Kjell-Idar Juvik
For Oslo: Mats A. Kirkebirkeland og Olivia Corso 

Salles
For Rogaland fylke: Eirik Faret Sakariassen 
For Sør-Trøndelag fylke: Kristian Torve
For Østfold fylke: Arve Sigmundstad

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling vil
presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover
kl. 16, til dagens kart er ferdigbehandlet.

S a k  n r .  1  [10:02:21]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer
i Stortingets forretningsorden (Innst. 254 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k  n r .  2  [10:02:38]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Klimastra-
tegi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid og
Representantforslag 16 S (2017–2018) om å gjennomføre
Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klima-
gassutslipp fram mot 2020 (Innst. 253 S (2017–2018), jf.
Meld. St. 41 (2016–2017) og Dokument 8:16 S (2017–
2018))

Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomite-
en vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til
1 time og 15 minutter, og at taletiden blir fordelt slik:

Arbeiderpartiet 15 minutter, Høyre 15 minutter,
Fremskrittspartiet 10 minutter, Senterpartiet
5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Venstre
5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Miljøpartiet
De Grønne 5 minutter, Rødt 5 minutter og 5 minutter til
medlemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den
fordelte taletid – blir gitt anledning til replikkordskifte
med inntil tre replikker med svar etter innlegg fra parti-

enes hovedtalere og inntil seks replikker med svar etter
innlegg fra medlemmer av regjeringen.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på
talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på
inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt. 

Stefan Heggelund (H) [10:04:09] (ordfører for saken):
La meg først takke for samarbeidet i komiteen. Det er
gledelig at mindretallet har kommet fram til at flertallet
har fremmet en rekke gode forslag, som de i ettertid har
valgt å gå inn for.

Klimaendringene er reelle og farlige. Jeg mener vi har
en moralsk forpliktelse til å gjøre noe med det, fordi det
går mest ut over allerede fattige mennesker i allerede
fattige land. Som konservativ ser jeg også på at klima-
endringene kan endre alt, snu opp ned på lokalsam-
funn, nasjoner og det globale samfunnet. Det kan ikke
jeg, med de konservative idéene jeg har i ryggmargen,
akseptere. Klimaendringene må bekjempes.

Derfor jobber vi i Norge, og vi jobber internasjonalt.
Lokalpolitikere jobber for å finne gode lokale løsninger,
når det gjelder både klimatilpasning og kollektivtrafikk.
Regjeringen stiller opp med mer midler til kollektivtra-
fikken i storbyene enn noen annen regjering noen gang
har gjort.

På Stortinget finner noen av oss sammen om de gode
klimaløsningene. Derfor er Enova mer ressurssterk enn
noen gang, nettopp fordi det er et viktig verktøy i om-
stillingen av Norge. Med de fire partienes flertall er vi
blitt verdensledende på elferger, vi har tydelige mål for
transportsektoren, hvor vi har igangsatt en revolusjon,
og vi jobber sammen med partene i landbruk og fiskeri.

Norge har tydelige mål, og vi har de siste fem årene
hatt et flertall som er villig til å jobbe for de målene som
er blitt satt – nesten noe nytt i norsk politikk. Aldri har
landet vårt vært nærmere å nå 2020-målene, og det
kommer ikke av seg selv. Utslippene er på vei ned, både
i kvotepliktig og i ikke-kvotepliktig sektor. 

Så hva er det vi gjør i dag? I dag vedtar vi det som skal
være rammeverket for avtalen Norge skal ha med EU i
forbindelse med klimapolitikken. Når man sier det, hø-
res det kanskje ikke så spennende ut, det virker kanskje
ikke så saftig, men det er det. 

Det er ikke sånn at det vi gjør i dag, er helt nytt.
Grunnlaget for det vi gjør i dag, har blitt lagt mellom de
fire samarbeidspartiene i forrige periode. I dag blir vi
enige om rammeverket for avtalen med EU, vi blir enige
om strategien for hvordan vi skal nå klimamålene våre.

Når vi har koblet oss opp mot klimapolitikken i EU,
er det kanskje det viktigste som har skjedd norsk
klimapolitikk på mange, mange år. Bak i hukommelsen
er de rød-grønnes fiaskoer: månelandingsprosjektet,
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innrømmelsen om at de regnet med å skyve på klima-
målene. Dette er de rød-grønnes modus operandi: opp
som en bjørn, ned som en skinnfell – det slår aldri feil.
Med de fire partiene har vi gått videre. Vi vil ha offensive
mål, og vi vil ha forpliktelser til de målene. 

Flertallet i dag er enige om en rekke ting. La meg nev-
ne noen av dem. Vi legger grunnlaget for et opptrappet
arbeid for biogass. Vi skal samarbeide bedre med bio-
gassbransjen om å etablere en bransjenorm for biogass,
slik at klimanytten blir dokumentert. Vi skal forsøke å få
til kombinert oppvarming og strømforsyning, særlig
mot små biogassanlegg og solcelleanlegg rettet mot
landbruket. Vi setter et sterkere søkelys på hydrogen.
Regjeringen skal nå legge fram en hydrogenstrategi, og
Norge skal ta initiativ til et samarbeid med andre land
for en mulig nordisk strategi for hydrogen. Vi vil fortset-
te det maritime arbeidet som har gjort at Norge ligger
foran. Det gjelder oppdrettsnæringen og hvordan vi kan
få passasjertransporten på hurtigbåt utslippsfri. Vi sier
at regjeringen skal videreutvikle programmet for grønn
skipsfart til å omfatte nullutslipps- og hybridkonsepter
og til å omfatte ulike fartøykategorier innen 2030.

Det er som kjent blitt en debatt om fjordene våre, og
da er det tre ting som er viktig for våre partier. Det ene er
at vi skal ta vare på verdensarven vår. Vi har selvfølgelig
et ansvar for verdensarven vår. Dette er våre felles fjor-
der, og vi skal sørge for at framtidens generasjoner kan
nyte dem på samme måte som vi har hatt mulighet til.
Det andre er at vi skal kunne ha en cruisenæring i Norge.
Det er en viktig verdiskaper i reiselivet vårt. Det tredje er
at vi fortsatt skal kunne vise fram fjordene våre til folk fra
andre land. Alle fortjener mer enn bare å se bilder av vår
fantastiske natur.

Alle disse hensynene ivaretas med de forslagene vi
har når det gjelder fjordene. Det ene er at vi vil utrede
strengere reguleringer for svartvanns- og gråvannsut-
slipp fra skipene. Det er et naturvernspørsmål og er vik-
tig bl.a. for det biologiske mangfoldet. Det andre er ut-
slippene. Verdensarvfjordene skal få krav om nullut-
slipp fra turistskip og ferger så snart det er teknisk gjen-
nomførbart, og senest innen 2026. Vi skal implemente-
re krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen
skipstrafikk i turistfjorder samt bruke andre gode virke-
midler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslipps-
løsninger i skipsfarten fram mot 2030.

Disse tingene dreier seg ikke konkret om det euro-
peiske samarbeidet, men vi ble enige om at vi kunne ha
dette med i meldingen selv om den egentlig ikke er
ment å berøre slike spørsmål. Det er viktige saker, og
derfor tar jeg opp forslagene fra Høyre, Fremskrittspar-
tiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Vi stemmer mot en rekke forslag fra mindretallet, og
det er flere grunner til det. For det første har en del av

forslagene tvilsom klimaeffekt. For det andre er det for-
slag som må utredes skikkelig. Tenk på det, utredning er
nærmest noe som er blitt et skjellsord i norsk politisk
debatt. Hva sier det om seriøsitetsnivået vi har fått i den
offentlige samtalen i det siste? Det er jo helt merkelig.
Det er viktig at vi vet godt hva konsekvensene av noe er
før vi gjør det, og hvordan man eventuelt kan imple-
mentere det på best mulig måte.

Denne meldingen handler om strategien vi skal ha
for å kutte våre utslipp fram mot 2030. I debatten som
har vært, har vi hørt at vi ikke har noen klimamål i Nor-
ge. Det er feil, det er en forvrengning av sannheten. Nor-
ge skal kutte 40 pst. i ikke-kvotepliktig sektor innen
2030, og vi vil jobbe for å overoppfylle det målet.

Da kommer vi til det viktigste i meldingen, og det er
det europeiske samarbeidet. Det er helt avgjørende, for
klimapolitikk er ikke et nasjonalt anliggende. Klimapo-
litikk krever nasjonale tiltak, ja, men vi er også helt av-
hengig av et internasjonalt samarbeid. Derfor er jeg så
glad for den enigheten som er om at vi skal samarbeide
med Europa om at ja, hvert land skal kutte i sine utslipp,
men at også Europas samlede utslipp skal gå ned. Det er
viktig, og med dette rammeverket som vi nå går inn i,
har vi mulighet til å ta kutt der hvor det monner aller
mest. Det skuffer meg at Arbeiderpartiet, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne går imot disse
prinsippene i klimapolitikken i dag. 

Alt i alt mener jeg at vi har fått en god melding. Dette
viser at vi har en offensiv klimapolitikk. Vi snakker nå
om rammeverket for den avtalen vi skal ha med EU. Det
er viktig. Så vil det selvfølgelig også komme flere saker
etter denne om hvordan vi følger dette opp.

Presidenten: Representanten Stefan Heggelund har
tatt opp de forslagene han refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Sandra Borch (Sp) [10:12:44]: I klimameldingen sier
man at man skal tallfeste et mål for utslippskutt i land-
bruket. Senterpartiet er også for at jordbruket skal ta sin
del av utslippskuttene, men ikke ved at det går ut over
norsk matproduksjon. Det er nå nedsatt et teknisk be-
regningsutvalg for jordbrukssektoren. Hensikten er å gi
et bedre grunnlag for å bokføre de faktiske utslippene
fra næringen. Hvorfor ønsker Høyre å tallfeste et mål
for utslippskutt i denne sektoren, når vi i dag ikke har et
målesystem som er godt nok, og som mest sannsynlig
vil gå ut over nettopp norsk matproduksjon?

Stefan Heggelund (H) [10:13:24]: Dette er en såkalt
stråmann, rett og slett – det er intet annet enn det. 

De fire flertallspartiene er helt klare på – som også
Senterpartiets tidligere samarbeidspartier er – at vi skal
ha sektorvise ambisjoner for kutt i ikke-kvotepliktig
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sektor. Det er viktig. Og det er helt riktig: Vi har et tek-
nisk beregningsutvalg, som vi også omtaler i våre
merknader, hvor det står at beregningene når det gjel-
der utslipp, selvfølgelig må være så gode som mulig. At vi
skal ha sektorvise ambisjoner for utslipp, kan jo ikke
være noen overraskelse for Senterpartiet – eller for land-
bruket. Det vet landbruket godt, og landbruket er jo
med på det. Det er derfor vi har et partssammensatt ut-
valg hvor vi diskuterer hvordan vi skal få dette til, med
landbruksnæringen og for øvrig også med fiskerinærin-
gen. 

Så tror jeg det er viktig å huske på én ting: Dette er
ikke den første perioden i Stortingets historie. Vi la noen
viktige prinsipper for landbrukspolitikken også i forrige
periode, bl.a. økt matproduksjon.

Espen Barth Eide (A) [10:14:37]: I en debatt med vår
kollega Åsmund Aukrust i Politisk kvarter i forrige uke
sa representanten Heggelund at ett av argumentene for
å binde seg til EU var at EU hadde mer kontroll på oss
enn vi hadde selv – at man altså var mer bundet i sam-
arbeid med EU enn hvis man tok sine egne beslutnin-
ger. Er det representanten Heggelunds allmenne opp-
fatning om klimapolitikken at vi ikke er i stand til å
gjennomføre våre egne mål hvis vi ikke forplikter oss
sammen med andre?

Stefan Heggelund (H) [10:15:09]: Det jeg sa i den de-
batten – kanskje litt spøkefullt – var at jeg tror alle land
trenger at man passer på hverandre, fordi verden totalt
sett har vært for dårlig til å nå utslippsmålene. 

Jeg er nå i en replikkveksling med en representant fra
et parti som ikke har vært i stand til å nå ett eneste kli-
mamål de har satt seg. Er det én som trenger forpliktel-
ser, er det nettopp denne representanten og det partiet
han representerer. Jeg er glad for at vi får forpliktende
utslippsmål, og jeg må si at jeg er ganske skuffet – skuffet
over Arbeiderpartiet – fordi Arbeiderpartiet ikke lenger
har en egen klimapolitikk. De har forlatt alt de har stått
for. De har forlatt et system de har vært med på å skape,
som ville bidratt til at man kunne ta store, effektive ut-
slippskutt også i Europa. Alternativet til representanten
Barth Eide er at han må dra på guttetur til Polen for å be
dem være så snill å kutte i sine kullutslipp. 

Vi vil være med i et rammeverk hvor vi kan presse Eu-
ropa til å få utslippene ned. 

Lars Haltbrekken (SV) [10:16:23]: Når klimameldin-
gen får unisont slakt av en samlet miljøbevegelse, og
dagens regjeringsparti Venstre også var svært kritisk til
klimameldingen da den ble lagt fram 16. juni i fjor, må
det være godt å være så selvgod som representanten
Heggelund var i sitt innlegg, og så såre fornøyd med sin
egen innsats.

Det er en forvrengning av debatten å si at vi ikke har
et mål for hvor store utslipp Norge skal ha i 2030. Da har
jeg et enkelt spørsmål til representanten Heggelund:
Hvor mange tonn CO2 kommer til å være Norges utslipp
i 2030 med denne meldingen?

Stefan Heggelund (H) [10:17:20]: Jeg mener ingen
skal være selvgode i klimapolitikken. Men jeg mener at
det rammeverket vi får på plass nå, er helt avgjørende,
og at det er viktig at vi har et europeisk samarbeid, noe
jeg registrerer at representanten Haltbrekken er imot,
både når det gjelder ACER-spørsmålet, og når det gjel-
der dette. Han vil ikke samarbeide internasjonalt.

Jeg skjønner kanskje at han er litt sår, for han fikk
ikke gjennomslag for sin klimapolitikk da SV var en del
av den rød-grønne regjeringen, og de får ikke gjennom-
slag for sin klimapolitikk nå. SV får ikke gjennomslag i
klimapolitikken, og godt er det.

Utslippsmålene – vi skal kutte 40 pst. innen 2030. Det
skal vi gjøre i samarbeid med Europa. I meldingen står
det et antall tonn, det står 20 millioner tonn–
25 millioner tonn innen 2030. Dette kan oppskaleres.
Det aller meste – totalt 30 millioner tonn – skal tas i Nor-
ge, men vi skal også bidra til offensive utslippskutt i Eu-
ropa.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 

Åsmund Aukrust (A) [10:18:47]: Klimautfordringen
er vår aller største utfordring. Det er en setning vi sier så
ofte at det nesten kan høres ut som en klisjé. Men det er
ingen klisjé – det er blodig alvor. Det er den største ut-
fordringen i vår tid. All politikk vi utøver, må tåle kli-
matesten.

Arbeiderpartiet mener at vi skal gjøre det vi lærte av
Gro Harlem Brundtland, da hun var verdens miljøsjef
på starten av 1990-tallet – vi skal tenke globalt, handle
lokalt. Vi skal se for oss det store bildet – tyfonene som
slår inn over Filippinene, øystater som står i fare, sultka-
tastrofer på Afrikas Horn og hvordan vi selv møter et vil-
lere og våtere vær. Men jobben skal vi gjøre selv. Alle
land må gå i seg selv og tenke: Hva kan være vårt bidrag?
Stortinget må mobilisere alle gode krefter – i kommune-
ne, i næringslivet og av enkeltpersoner. Klimaproble-
met skal ikke løses av noen andre – et annet sted i en an-
nen tid. Vi må handle selv.

I norsk politikk har regjeringen vært ytterpunktet.
Knapt et eneste initiativ ble tatt under Erna Solbergs le-
delse i forrige periode. Alt som skjedde, kom etter initia-
tiv fra Stortinget – enten måtte Høyre og Fremskrittspar-
tiet slepes og dras for å bli med, eller så stemte de imot
også i siste runde. Derfor var våre forventninger til kli-
mameldingen som kom for et år siden, veldig små. Men
selv med små forventninger ble vi skuffet, for vi fikk en
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melding som var helt uten ny politikk. Det er ikke mine
ord, det var klimaministeren selv som sa det da han la
den fram – at dette er ingen nye tiltak – det er en opp-
summering av hva vi gjør. Det beste spørsmålet han fikk
på den pressekonferansen, var fra en journalist som
spurte hvorfor han egentlig hadde lagt fram denne mel-
dingen.

Meldingen vi behandler i dag, kommer ikke med
noen nye forslag, og den avlyser nasjonale klimamål.
Det er en melding som bare skal handle om ikke-kvote-
pliktig sektor, altså per definisjon det vi skal gjøre hjem-
me i Norge. Allikevel foreslår regjeringen å kjøpe kvoter
for inntil en tredjedel av forpliktelsene våre. Vi får der-
med en klimapolitikk som det vil være totalt umulig for
folk å forstå. Man kan mistenke at Høyre, Fremskritts-
partiet og nå også Venstre vil tåkelegge debatten i man-
gel på god klimapolitikk. Det er synd, men vi skal klare å
mobilisere hele folket i en norsk klimadugnad.

Arbeiderpartiet mener at Norge må ha et klart nasjo-
nalt mål i klimapolitikken, også fordi det er lurt for Nor-
ge. Dette er omstilling som vi uansett må igjennom. Hvis
vi skal bli et lavutslippssamfunn, bør vi investere nå. Vi
bør satse på ny, klimavennlig teknologi som kan skape
arbeidsplasser over hele landet. Og det er også slik at
bruken av disse såkalte fleksible mekanismene ikke
nødvendigvis gir klimagassutslipp i andre land. Derfor
er forslagene fra regjeringspartiene både dårlig bruk av
penger og dårlig klimapolitikk.

Arbeiderpartiet står i dag bak 35 forslag for å gjøre
klimameldingen bedre. Dessverre ser det ikke ut til at
noen av dem blir vedtatt. Vi foreslår tiltak innenfor
transport, jordbruk og industri og for fossilfrie bygge-
plasser. Vi foreslår også at Norge bør trappe opp sin in-
ternasjonale klimabistand. Alle sammen vil bli stemt
ned av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig
Folkeparti. Venstre og Kristelig Folkeparti har åpenbart
valgt å prioritere samarbeidsklimaet med Fremskritts-
partiet framfor klodens klima. Det er synd, for da blir det
nok en tapt mulighet for Stortinget å gjøre noe med det-
te. Nå blir det nye utsettelser, slik vi hørte fra saksordfø-
reren. Det har ikke klodens klima tid til.

Da meldingen ble lagt fram før valget, sa vi i Arbeider-
partiet akkurat det samme som det vi i dag kommer til å
stemme for. En annen som sa det samme, var Ola Elve-
stuen. Han delte vår kritikk og sa at denne meldingen
hadde betydelige svakheter, som Venstre nå skulle ord-
ne opp i. Vel, nå har han blitt klimaminister og har all
mulighet til å ordne opp i det. Men selv om han har fått
ministerposisjonen, har han åpenbart tapt de interne
forhandlingene og knapt klart å gjøre forandringer. Jeg
tror Ola Elvestuen mener det samme nå som det han
gjorde før valget, og at han skulle ønske i dag at han
egentlig kunne stemme for mange av de forslagene som

Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene har
lagt fram. Nå ser han prisen man må betale for samar-
beidet med Høyre og Fremskrittspartiet. Han har fått er-
fare det samme som hans to forgjengere fikk – hvor van-
skelig det er å få gjennomslag i den regjeringen. Det er
som statsminister Erna Solberg sa det da hun skulle for-
svare sine klimaministere i angrep fra miljøbevegelsen.
Hun sa at det er «klart tøffere å stå på for klimaet i en re-
gjering hvor noen ikke er så opptatt av det».

Arbeiderpartiet vil ta klimapolitikken hjem, føre en
offensiv politikk for å få ned utslippene, gjøre lufta rene-
re og investere i nye arbeidsplasser i Norge.

Jeg vil avslutte med å takke Senterpartiet, SV og Mil-
jøpartiet De Grønne for et godt samarbeid og for at det
er så mange punkter som vi i dag står sammen om. Så vil
jeg også si til Kristelig Folkeparti at døren står åpen. De
kan i miljøpolitikken vise at de er et reelt opposisjons-
parti. Med den regjeringen vi har i dag, trenger vi virke-
lig en opposisjon som tar styringen over klimapolitik-
ken.

Jeg tar med det opp de forslagene som Arbeiderparti-
et er alene eller sammen med andre om.

Presidenten: Representanten Åsmund Aukrust har
tatt opp de forslagene han refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Stefan Heggelund (H) [10:23:53]: Jeg synes det er
synd når vi diskuterer en så viktig melding, og Arbei-
derpartiet holder sitt innlegg, og så kommer det ingen
argumenter. Det er null substans. Det er bare en utleg-
ning av hva man mener om ulike partier, tatt fra en el-
ler annen debattmappe skrevet av en eller annen kom-
munikasjonsrådgiver. Det er ingen substansielle argu-
menter for den enorme snuoperasjonen som Arbeider-
partiet nå gjør i klimapolitikken, bort fra en ansvarlig
klimapolitikk hvor vi samarbeider med Europa. For en
av de tingene representanten Aukrust sier nei til i dag,
er muligheten til å være med på at Norge selv kan slette
kvoter i Europa, at Norge helt på egen hånd kan bidra
til at kvoteprisen og karbonprisen da går opp, og at det
blir dyrere med utslipp i Europa. Det sier Arbeiderparti-
et nei til. De vil ikke være med på det. Da lurer jeg på
hvorfor.

Åsmund Aukrust (A) [10:24:55]: Det er jo helt utro-
lig å høre saksordføreren. Jeg har aldri hørt en så selv-
sikker saksordfører i en sak som altså inneholder null
ny politikk. Arbeiderpartiet har ikke snudd – tvert imot.
Jeg startet med å snakke om hvordan vi står for det
samme nå som det vi gjorde da Gro Harlem Brundtland
var verdens klimasjef. Hun sa: tenke globalt, handle lo-
kalt – jobben skal vi gjøre her, det er ingen andre som
skal gjøre klimainnsatsen for oss. 
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Det stemmer heller ikke at vi ikke kan kjøpe kvoter
og slette dem. Det har vi all verdens mulighet til. Det Ar-
beiderpartiet sier, er at i ikke-kvotepliktig sektor skal vi
gjøre kuttene selv. Vi skal ikke kjøpe kvoter som erstat-
ning for kutt her hjemme i Norge. Det er det Høyre,
Fremskrittspartiet og Venstre i dag har gått inn for, og
det er det Arbeiderpartiet sier nei til. Tvert imot sier Ar-
beiderpartiet at vi skal trappe opp vår internasjonale bi-
stand. Vi sier at vi skal bruke mer penger på klimatiltak i
utviklingsland. Det stemmer Høyre og Fremskrittsparti-
et i dag nei til, så hvis de var så opptatt av hva vi skulle
gjøre der ute i verden, burde de heller stemt for Arbei-
derpartiets forslag.

Terje Halleland (FrP) [10:26:01]: Regjeringen legger
opp til å oppfylle 2030-målene med hovedvekt på
innenlandske utslippsreduksjoner med nødvendig
bruk av fleksibilitet og muligheten for direkteavtaler
mellom land i EU-rammeverket, for å oppfylle våre for-
pliktelser i ikke-kvotepliktig sektor. Internasjonal han-
del med klimakvoter var i utgangspunktet et norsk ini-
tiativ og lansert av Arbeiderpartiet. Problemstillingen
var selvfølgelig at Norge, i motsetning til mange andre
land, hadde et annet utgangspunkt ved at vi ikke hadde
kuttmuligheter i kraftsektoren på grunn av vår utnyt-
telse av fossekraften. Dermed har Norge vært en inter-
nasjonal pådriver for det som ble omtalt som kostnads-
effektive avtaler. Mest mulig miljø for pengene, var pa-
rolen. Dette ønsker ikke lenger Arbeiderpartiet å være
med på og ber regjeringen om ikke å benytte seg av
fleksibilitetsmekanismer mellom land og heller ikke
mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Hva er
det som har endret seg?

Åsmund Aukrust (A) [10:27:04]: Det høres jo ut som
det nå skal bli slutt på all handel med kvoter. Halvpar-
ten av norske utslipp er en del av kvotemarkedet. Det
skal de fortsatt være. Det vi diskuterer nå, er ikke-kvote-
pliktig sektor. Hør på ordet: ikke-kvotepliktig sektor.
Da sier vi at det nettopp skal være det: ikke kvoter i
ikke-kvotepliktig sektor. Så blir det spurt om hva som
er kostnadseffektivt. Vel, det aller mest kostnadseffekti-
ve er å hindre de menneskeskapte klimaendringene.
Det er det som er den alvorlige trusselen vi står overfor.
Det er hvis vi ikke klarer det, at vi virkelig vil få proble-
mer på utgiftssiden. 

Sandra Borch (Sp) [10:27:59]: Både skognæringen og
næringsmiddelindustrien frykter at et nytt EU-regel-
verk vil svekke verdiskapingen i primærnæringene. Kli-
mareglene er innordnet sånn at de øker bokførte kar-
bonutslipp fra jord og skog. I praksis kan det gi strenge-
re utslippsforpliktelser for bl.a. disse næringene. Om

skogbruket øker avvirkningen fram mot 2030, kan de
bli straffet av EU. 

Senterpartiet ser på skogen som en del av det grønne
skiftet i Norge. Jeg har merket meg at Arbeiderpartiet nå
går bort fra tidligere synspunkt om at man skal kunne
bruke fleksible mekanismer mellom kvotepliktig og
ikke-kvotepliktig sektor. Ser Arbeiderpartiet de utfor-
dringene dette kan gi skogbruket i Norge?

Åsmund Aukrust (A) [10:28:46]: Grunnen til at vi
ikke ønsker det, er at vi ønsker å ha nasjonale forpliktel-
ser, et nasjonalt mål for hva vi skal gjøre her hjemme i
Norge. Men Arbeiderpartiet står sammen med Senter-
partiet om en bekymring for skogbrukspolitikken til
EU. I merknadene våre står vi sammen om det, i hvert
fall i en god del av dem. Vi fremmer i dag et forslag som
gir en ordre – eller hadde gitt en ordre dersom det had-
de blitt vedtatt, det blir dessverre ikke vedtatt – hvor vi
ber om at regjeringen i forhandlingene med EU må sør-
ge for at skogens fulle potensial kan brukes i det grønne
skiftet. Arbeiderpartiet har veldig tro på skogen som en
fornybar næring i Norge – vi ønsker det innenfor trevir-
ke, biodrivstoff og en rekke områder – og der kommer
Arbeiderpartiet til å jobbe sammen med Senterpartiet.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Gisle Meininger Saudland (FrP) [10:29:48]: Jeg vil
også takke saksordføreren for en god redegjørelse i star-
ten av denne debatten, og så vil jeg takke komiteen for
et godt samarbeid. Jeg ser fram til en god debatt i dag.

De fleste av oss her er medlemmer av energi- og
miljøkomiteen, og det er noen ting som har forundret
meg i denne debatten. Det er bl.a. alle ord og uttrykk vi
bruker som folk flest ikke kjenner igjen eller vet hva er.
Det kan være karbonfangst, karbonlagring, klimagasser,
klimakvoter, ikke-kvotepliktig sektor, Parisavtalen, 2-
gradersmål, COP23, grønne sertifikater, LNG, CCS, NOX,
CO2, CO2-fond, CO2-håndtering, IPCC osv., osv. Listen er
helt sikkert ikke utfyllende.

Jeg er veldig glad for den nye klimameldingen og den
offensive satsingen som Norge har. I en verden hvor det
fokuseres mer og mer på menneskeskapte klima-
endringer, er det viktig at det føres en politikk som fun-
gerer, og som adresserer de store utfordringene. Det er
nettopp det vi gjør på Stortinget i dag. Jeg er glad for at
partiene på Stortinget er med på dette klimaløftet, og
det er ingen tvil om at Fremskrittspartiet også har en of-
fensiv klimapolitikk. 

Men da er det viktig å føre en klimapolitikk som fun-
gerer, og som baserer seg på fakta, og ikke en symbolpo-
litikk styrt av følelser. Det er mange som tror at om man
skrur av lyset eller sorterer søppel i fem forskjellige båser
i stedet for tre, er det det som redder klimaet. Dette er vel

5727



2018 35673. mai – Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid og Representantforslag 16 S (2017–
2018) om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020

og bra, men vi er ansvarlige for å få mest mulig igjen for
pengene når vi skal få klimakutt. Derfor er jeg glad for at
vi kjøper klimakvoter og bruker fleksibilitetsmekanis-
mer – når jeg sier fleksibilitetsmekanismer, betyr det at
vi får mest mulig igjen for innbyggernes skattepenger.
Det er faktisk innbyggernes skattepenger vi bruker i
denne salen. Kloden bryr seg ikke om klimakuttene
kommer i Stavanger eller i Shanghai – for kloden er det
viktig å kutte mest mulig, ikke å bruke mest mulig pen-
ger på kutt. Det er det som er vesensforskjellen, for mens
Fremskrittspartiet kutter mye og bruker lite, vil partiene
på venstresiden bruke mye og kutte lite. 

Jeg er også glad for at vi har et offensivt næringsliv i
landet, som har lyst og er motivert til å bli med på denne
innsatsen. Da er det viktig ikke å slå beina under nærin-
ger som faktisk gjør det. For eksempel: Klarer vi å få elfly
i landet hvis vi ødelegger markedet for fly? Hvem vil in-
vestere i et elfly hvis ingen likevel flyr i framtiden? Det er
gjennom markedet vi oppnår klimagevinst, og det er
derfor jeg er stolt av å kunne si at denne regjeringen er
den som kutter mest.

Men privatpersoner og næringsliv trenger også hjelp.
Derfor er det etablert en rekke offentlige støtteordnin-
ger som fremmer null- og lavutslippsløsninger, som
f.eks. Enova, Klimasats, ordninger under Innovasjon
Norge, osv. Regjeringen har videre pekt på fem satsings-
områder, som er:
– transport, hvor vi har verdens største satsing på elbil

og biodrivstoff
– styrking av Norges rolle som leverandør av fornybar

energi
– utvikling av lavutslippsteknologi med bl.a. ren pro-

duksjonsteknologi
– grønn skipsfart
– CO2-håndtering

Det gleder meg at det snart kommer en plan for CO2-
håndtering, og jeg ser fram til behandlingen av den.
Men CO2-håndtering blir et slag i lufta uten Norges vik-
tigste næring: olje og gass. Det er en næring vi må spille
på lag med for å oppnå ønsket klimaeffekt, ikke en næ-
ring som vi snakker ned som gårsdagens næring. Vi vet
at Europa skriker etter norsk gass, og at Europa kan kutte
sine klimagassutslipp med seks ganger Norges totale ut-
slipp ved å bytte fra kull til gass. Da sier det seg selv at det
er norsk gass som er Norges viktigste klimabidrag.

Jeg vil også minne om at dette er en overordnet plan,
som ser de lange linjene og staker ut kursen mot 2030 og
2050. Neste steg nå er forhandlinger med EU. Regelver-
ket i EU er vedtatt, og det skal nå forhandles om en for-
mell avtale. Da er det viktig at Norge kan gå inn bredt og
ikke er bundet. Målet er å få ned verdens klimagassut-
slipp, og det skal Norge bidra til, både ved å kutte klima-

gassutslipp i Norge og ved å hjelpe andre land med å
kutte sine klimagassutslipp.

Presidenten: Det blir replikkordskifte. 

Hege Haukeland Liadal (A) [10:34:43]: For få dager
siden hørte vi at Fremskrittspartiet vil bli det nye mil-
jøpartiet. Landsmøtet til Fremskrittspartiet nevner ikke
klima med ett ord. Hvordan skal folk i bygd og by opp-
leve at Fremskrittspartiet kommer med nye tiltak, når
landsmøtet ikke nevner klima med ett ord? Eller sagt
på en annen måte: På hvilken måte skal Fremskritts-
partiet bli det nye miljøpartiet?

Gisle Meininger Saudland (FrP) [10:35:10]: Takk for
spørsmålet.

Nå er det viktig å skille mellom miljø og klima. Når
landsmøtet sier at vi skal bli det beste miljøpartiet, er
det nettopp for å vise fram den gode miljøpolitikken vi
har – for å rydde plast i havet, osv. Men når vi snakker om
klimapolitikk, er det noe som jeg adresserte her i dag –
jeg hadde mange gode eksempler på talerstolen. Det er
bare å trekke fram de gode eksemplene innen transport-
sektoren, elbilsatsing osv. Det gleder et Fremskrittsparti-
hjerte at vi har en elbilsatsing som fører til at det er enda
færre biler som betaler bompenger, og som er uten av-
gifter i dette landet. Det er et eksempel på god klimapo-
litikk som Fremskrittspartiet er med på.

Sandra Borch (Sp) [10:35:54]: I helgen hadde Frem-
skrittspartiet landsmøte, og vi kunne lese i media at
Fremskrittspartiets nestleder ikke ville svare på om han
tror at klimaendringene er menneskeskapt. Hva er re-
presentanten Meininger Saudlands syn på dette spørs-
målet?

Gisle Meininger Saudland (FrP) [10:36:28]: Takk for
et godt spørsmål.

Jeg forstår at det er Fremskrittspartiets landsmøte
som er det mest interessante i denne sal. Det gleder meg. 

For å gjøre det klinkende klart: Når det gjelder klima,
er det ikke tvil i mitt sinn om at det er menneskeskapte
klimaendringer, og at CO2 bidrar til det. 

Så håper jeg vi kan få mange spennende debatter om
Fremskrittspartiets klimapolitikk og om hva vi vedtar
på landsmøtet i framtiden. Det gleder meg.

Lars Haltbrekken (SV) [10:37:01]: Representanten
Meininger Saudland mener at det viktigste klimatilta-
ket Norge har, er eksport av den fossile energikilden
gass. Mener representanten da at det nest viktigste kli-
matiltaket vårt er å eksportere olje?

Gisle Meininger Saudland (FrP) [10:37:35]: Jeg er
glad for at jeg ikke fikk enda et spørsmål om hva Frem-
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skrittspartiet vedtok på landsmøtet. Der kan jeg opply-
se om at vi vedtok en uttalelse som støtter norsk olje-
og gassnæring. 

Det er helt sant at Norges viktigste bidrag til et bedre
klima er å eksportere gass. Det er også klart at olje har en
mye bedre klimaeffekt enn kull. Det er derfor Frem-
skrittspartiet er opptatt av at vi kan erstatte kullproduk-
sjonen i Europa med løsninger i Norge som har mindre
utslipp.

Jeg hadde ønsket at representanten fra SV kunne vært
med på en sånn politikk. Jeg minner om at da han og jeg
var i Tyskland i fjor, var det bl.a. miljøpartiet i Tyskland
som skrek etter norsk gass, og det gleder i hvert fall et
Fremskrittsparti-hjerte.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Ole André Myhrvold (Sp) [10:38:54]: Verden har
enorme klimautfordringer. Det hersker det ingen tvil
om. Og vi er sent ute. Jeg er bekymret for hvordan jeg
skal kunne se mine barn på 12 og 10 år i øynene om 20
år.

Klimameldingen skal trekke opp en strategi, hevdes
det, men den peker i liten grad på løsningene og tiltake-
ne. Det er skuffende. Strategi handler etter Senterparti-
ets syn om tre ting: etablere en felles forståelse av situa-
sjonen, finne et mål og peke på veien videre.

I klimasaken er situasjonsforståelsen og målene go-
de, de er ambisiøse nok, og de er bredt forankret nasjo-
nalt og internasjonalt. Det er veien til målet som er ut-
fordringen. Det er de konkrete tiltakene og virkemidle-
ne som mangler for å realisere et klimavennlig samfunn.
Det holder ikke med ambisiøse målsettinger, vi må også
være med på kraftfulle omstillingstiltak. Som et rikt, ol-
jeproduserende land mener Senterpartiet at Norge har
et særlig ansvar for å gå foran i klimaomstillingen. Der-
for er Senterpartiet utålmodig i arbeidet med å få på
plass et godt system og en god infrastruktur for industri-
ell karbonfangst og -lagring. Det svarer overraskende
nok ikke meldingen på. 

Senterpartiet er opptatt av at all norsk produksjon
skal være så miljøvennlig og klimavennlig som mulig.
Mange grep må tas for å utvikle det norske samfunnet til
et lavutslippssamfunn. Omlegging i bærekraftig retning
gir store muligheter for utvikling av ny norsk industri,
teknologi og kompetanse. Vi mener mye kan og bør gjø-
res i Norge, men er skeptiske til å gjennomføre tiltak
som i praksis bare flytter problemet til et annet sted,
med høyere utslipp og færre norske arbeidsplasser som
resultat.

Senterpartiet er for internasjonale avtaler og samar-
beid for å gjennomføre klimakutt, men vi mener også at
vi må ha en politikk som gjør at vi også må ta et reelt kli-
maansvar her hjemme. Begge deler – det er ingen mot-

setning. Senterpartiet har derfor vært positive til at Nor-
ges og EUs klimapolitikk samordnes, men et forhand-
lingsresultat mellom Norge og EU må gjøres kjent for
Stortinget, og Stortinget må stå fritt til å vurdere om
Norge er tjent med å inngå en avtale på bakgrunn av det-
te.

Klimameldingen tar heller ikke inn over seg at vi
trenger en grunnleggende holdningsendring for å redu-
sere klimagassutslippene. Den klimavennlige omstillin-
gen handler om å redusere det samlede forbruket av
energi og materialer, altså mer sparsommelighet og
nøysomhet. For det andre: Det vi så trenger av energi og
karbon, må være fornybart. Det er kort oppsummert
Senterpartiets definisjon og oppskrift for å nå klimamå-
lene. Dette står ikke i motsetning til målet om å opprett-
holde verdiskaping og velferd, men det krever omstil-
ling og kraftfullt politisk lederskap.

Norge har i denne omstillingen et fortrinn som et rikt
skogland. Alle produkter som produseres med basis i
det svarte karbonet – oljen – kan også produseres med
basis i det grønne, fornybare karbonet. Bruker vi det
grønne karbonet i hav og skog, vil nettoutslippet av kli-
magasser reduseres og stanses. Fotosyntesen er fantas-
tisk. Den fanger og lagrer CO2 i trær og planter – og i de
produktene vi får fra disse. Norges mulighet ligger her i å
innta en ledende posisjon i bioøkonomien og i arbeidet
med å utvikle det grønne karbonet.

Samtidig risikerer vi gjennom EUs regelverk for opp-
tak og utslipp av klimagasser fra skog- og arealbruk at
Norge må redusere avvirkningen. Det bekymrer Senter-
partiet fordi det er feil klimapolitikk. Skog er en fantas-
tisk ressurs. Skog er en del av klimaløsningen – jo bedre
vekst, jo større opptak av CO2. Dessuten snakker vi om
sirkulærøkonomi i ordets rette forstand. Norge må der-
for sikre at handlingsrommet brukes i utformingen av
referansebanen for skog – et handlingsrom som er skapt
for å unngå begrensninger i utnyttelsen av skogressurse-
ne.

Senterpartiet er også opptatt av at klimamålene ikke
må gå på bekostning av de målene Stortinget satte seg i
fjor om økt matproduksjon. I en verden med stadig flere
munner å mette har alle land et ansvar for å sørge for
størst mulig grad av selvforsyning. Det er ikke i strid med
målene om å redusere klimautslippene, f.eks. er norsk
kjøttproduksjon blant verdens mest klimasmarte, og
den norske kua er blitt 40 pst. mer klimavennlig. 

Senterpartiet er opptatt av at det blir iverksatt aktive
tiltak for å hindre karbonlekkasje fra landbruket. Ensi-
dige norske tiltak som reduserer matproduksjonen i
Norge direkte eller indirekte gjennom å redusere lønn-
somheten i primærnæringen, vil føre til økt behov for
import og redusere verdiskapingen. Det er en politikk
Senterpartiet ikke kan støtte.
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For øvrig er Senterpartiet med på forslag fra samtlige
partier i salen. Vi mener at klimatrusselen krever sam-
handling og at vi drar dette lasset sammen. Senterparti-
et håper også på støtte til sine forslag i dag. Jeg tar med
det opp forslagene nr. 37–43 og 70–71.

Presidenten: Representanten Ole André Myhrvold
har tatt opp de forslagene han refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Liv Kari Eskeland (H) [10:44:10]: Me merkar oss at
Senterpartiet følgjer fleirtalet i komiteen med tanke på
å redusera utsleppa med minst 40 pst. innan 2030, eit
tiltak som me gjennomfører saman med EU. Dette er
fornuftig, det er bra, og det er ei klok tilnærming. Samti-
dig opplever me at Senterpartiet fleire gonger uttryk-
kjer skepsis overfor EU. Det naturlege spørsmålet vert
då: Ser Senterpartiet at EU har ei rolle som kan vera bra
for klimasamarbeidet? Og som ei oppfølging – me opp-
lever at Arbeidarpartiet, gjennom merknadane sine,
ikkje skal ta i bruk fleksibilitetsmekanismane, noko
som Senterpartiet viseleg ønskjer. Ser Senterpartiet seg
framleis tent med eit regjeringssamarbeid med Arbei-
derpartiet, noko som i tilfelle ville endra skogpolitik-
ken vår vesentleg?

Ole André Myhrvold (Sp) [10:45:15]: Som jeg sa i
min innledning, er Senterpartiet for internasjonalt
samarbeid for å løse klimasamarbeidet, også med EU.
Men det betyr ikke at det ikke handler om en dialog.
Det handler om gjensidighet, og vi ser fram til å få et fer-
digforhandlet resultat med EU opp for Stortinget, og så
vil vi ta stilling til de ulike tiltakene der. En felles mål-
setting om å nå klimamålene må vi ha sammen med
EU, og det må vi ha sammen med resten av det globale
samfunnet, hvis ikke når vi ikke klimamålene. Alle land
må både gjennomføre tiltak og ha ambisiøse mål. 

Ketil Kjenseth (V) [10:45:52]: Jeg har lyst til å starte
med å rose Senterpartiet. Jeg opplever dem som kon-
struktive, særlig når det gjelder ambisjonene knyttet til
å bruke biomasse for å redusere klimautslippene. Det
har mye for seg, og vi har store muligheter. Så er det
greit at Senterpartiet er mer utålmodige, og også at man
er internasjonalt orientert. Det er bra. Det opplever vi
at Senterpartiet egentlig har vært i klimapolitikken hele
veien. Sentrumspartiene Venstre, Kristelig Folkeparti
og Senterpartiet har jo vært med på alle klimaforlikene
så langt, støttet opp om klimalov og vil bruke mulighe-
tene, også kostnadseffektive tiltak. Men nå har det opp-
stått en ny situasjon på rød-grønn side, da Arbeiderpar-
tiet gjør en salto og ikke vil delta i det internasjonale
forpliktende samarbeidet, særlig i Europa. Spørsmålet
er om Senterpartiet egentlig ser seg mest tjent med å

samarbeide med de blå-grønne partiene for å sikre også
matproduksjonen og det representanten er opptatt av
knyttet til å ta i bruk skogens muligheter.

Ole André Myhrvold (Sp) [10:47:09]: Senterpartiet
er opptatt av å samarbeide med alle partier som er opp-
tatt av å nå klimamålene. I denne saken ser vi at vi har
funnet sammen med regjeringspartiene når det gjelder
skog og mat. Men som representanten Aukrust sa i stad,
Arbeiderpartiet støtter også opp om en del av denne
skogpolitikken. Nå skal man altså inn i forhandlinger,
og så får vi se hva resultatet blir der. Vi er nødt til å ut-
nytte handlingsrommet så godt vi kan, og Senterpartiet
er opptatt av fleksibilitet i den forbindelse. 

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Lars Haltbrekken (SV) [10:47:54]: I dag behandler vi
for første gang en klimamelding totalt blottet for kon-
krete nasjonale mål og ambisjoner og uten et eneste
nytt tiltak eller virkemiddel for å få ned utslippene.

Regjeringen påstår at det meste av utslippsreduksjo-
nene fram til 2030 skal tas i Norge. Uten nye tiltak og vir-
kemidler er jeg redd dette blir tidenes klimapolitiske
havari. Det som vil stå igjen etter denne regjeringen, er
ambisiøse ambisjoner, fagre ord og utallige løfter om ut-
slippskutt. Det redder ikke klimaet.

Samtidig med at regjeringen leverer klimameldingen
til Stortinget uten mål og mening, kommer det svære ol-
jeutbygginger fyrt med gasskraft og rause utslipp av kli-
magasser – nå sist utbyggingen av Johan Castberg-feltet
i Barentshavet. Utbyggingen er ikke godkjent av Stortin-
get, men oljedirektørene har allerede inngått kontrakter
for flere milliarder kroner.

Meld. St. 41 for 2016–2017 om klimapolitikken er
visstnok svaret. Da lurer jeg på hvilket spørsmål regje-
ringen stilte seg. Kanskje det var: Hvordan kan Norge
fortsette å framstå som ambisiøs uten å gjøre noe? Tidli-
gere klimameldinger og klimaforlik har heller ikke vært
perfekte, og jeg har selv kritisert dem. Men de aller fleste
har gitt miljøet viktige gjennomslag. De har gitt Norge
regnskogsatsinger, forbud mot oljefyr, opptrappings-
plan for forskning på fornybar energi, samt enighet om
at privatbilismen i de store byområdene ikke skal vokse.
De har hatt konkrete konsekvenser for senere beslut-
ninger i norsk politikk. Det var de nasjonale klimamåle-
ne for 2020 som gjorde at Stortinget grep inn i oljeutbyg-
gingene på Utsira.

Miljø var visstnok et diskusjonstema på Høyres
landsmøte nylig. Forslagene som kunne fått ytterligere
sving på elbilsalget og sikret at vi hadde fått faset ut sal-
get av nye fossile biler, ble dessverre ikke vedtatt. Høyre
driver kortsiktig politikk og planlegging og overlater
jobben til regjeringspartner Venstre. Venstre har på sin
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side uforståelig nok valgt å adoptere Høyre–Frem-
skrittsparti-regjeringens innholdsløse klimamelding.

For å hindre flere tapte år i klimapolitikken har SV
foreslått en rekke tiltak som skal få ned norske utslipp av
klimagasser de nærmeste årene – en rekke tiltak som
alle vil bidra til å oppfylle våre klimamål. Her er et knip-
pe forslag SV utfordrer regjeringspartiene til å bli med
på i Stortinget i dag.

Norge har vært verdensledende i utviklingen av en el-
bilpolitikk som fungerer. 37 pst. av alle nye personbiler
som ble solgt i Norge i mars, var elbiler. Vi har ikke fått
til et tilsvarende skifte i varebilmarkedet. Skal vi få fort-
gang i salget av elektriske varebiler, bør vi innføre full
CO2-avgift i kjøpsavgiften for de lette varebilene som går
på fossilt drivstoff. Prinsippet kan vedtas i behandlingen
her i dag og gjennomføres i statsbudsjettet for 2019.

Høyres landsmøte ville legge en plan for at norsk kol-
lektivtrafikk skal være fossilfri innen 2025, men den pla-
nen ba Stortinget om allerede i 2016. Planer uten kon-
krete virkemidler er dessverre lite verdt. Her kan vi stille
krav i offentlige anbud.

I industrien kan vi fase ut fossil oljefyring til varme-
formål ved å varsle et framtidig forbud, etter modell av
arbeidet vi har gjort i forbindelse med bygg, og som er i
ferd med å krones med seier.

Og hvor ble det av kravene til oljeindustrien – Norges
største klimasynder? Snart skal Stortinget behandle Jo-
han Castberg-utbyggingen. Utbyggingen vil øke norske
utslipp med over 300 000 tonn CO2 per år, godt over det
100 000 privatbiler slipper ut årlig. Oljen fra utbyggin-
gen vil gi store utslipp når den brennes i utlandet. Så
praktisk, da, at klimameldingen ikke har noen konkrete
klimaambisjoner for oljeindustrien.

Om man virkelig skal lete etter konkrete mål i klima-
meldingen, er det å få en avtale med EU om kjøp av kli-
makuttene et annet sted – heller enn å omstille Norge.
Kjøp av utslippskutt i utlandet har vært de store partie-
nes kongstanke for norsk klimapolitikk i flere år. Få an-
dre posisjoner illustrerer oljens makt over norsk
klimapolitikk som denne.

Mine forventninger til Fremskrittspartiet er dessver-
re begrenset, men Høyre og Venstre må faktisk skjerpe
seg.

Med dette tar jeg opp forslagene nr. 44–58 og 65–69.

Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken har
tatt opp de forslagene han refererte til.

Det åpnes for replikkordskifte.

Tina Bru (H) [10:53:12]: Representanten Haltbrek-
ken er glad i å bruke store ord, som her i dag «unisont
slakt» og «havari». Han har også tidligere brukt store
ord, som f.eks. «tidenes mageplask» og at «klimamel-
dingen totalt mangler klare forpliktelser til å gjennom-

føre nødvendige klimatiltak». Når er de to siste sitatene
fra? Jo, det var i 2007, da hans eget parti var med på å
legge frem en klimamelding. Det samme gjentok repre-
sentanten i 2012, da som leder av Naturvernforbundet,
i forbindelse med den andre klimameldingen fra de
rød-grønne. Dette er altså ganske vanlig å høre fra Lars
Haltbrekken.

Men hva har skjedd siden den gang? Jo, vi har fått et
mål om halvering av utslipp fra transport. Vi har en el-
bil-andel på 30 pst. Vi bruker nå 18 mrd. kr mer, ut over
ambisjonen i klimaforliket, til Enova. Vi bruker
3 mrd. kr årlig på klima- og skogsatsingen. Har repre-
sentanten det i seg i det hele tatt til å si at ting nå i hvert
fall er bedre enn da hans eget parti satt i regjering?

Lars Haltbrekken (SV) [10:54:16]: Det er helt riktig –
og det sa jeg også i mitt innlegg – at jeg har kritisert tid-
ligere klimameldinger og tidligere klimaforlik, men ved
en gjennomgang av dem ser vi at man den gang faktisk
fikk på plass en del nye tiltak for å kutte utslippene. Jeg
vil også minne representanten Bru om at under den
rød-grønne regjeringen gikk utslippene tross alt ned
med over 1,5 millioner tonn. I de borgerliges regjerings-
tid gikk utslippene ned med under 100 000 tonn. Det
sier noe om forskjellen på hvor man faktisk satser i de
politiske partiene.

Representanten Bru sier at det ligger et mål i meldin-
gen om en halvering av utslippene fra transportsekto-
ren. Ja, da håper jeg Høyre stemmer for vårt forslag i dag
om faktisk å bekrefte dette i form av et fastsatt mål.

Gisle Meininger Saudland (FrP) [10:55:33]: Vi vet at
SV vil kutte mest mulig innenlands, med store kostna-
der og mager effekt. Det er for så vidt en ærlig sak, jeg
har egentlig mer sans for det enn for Arbeiderpartiets
tilnærming, som på en måte er at man vil ha i pose og
sekk. Samtidig vil SV kutte i olje- og gassproduksjonen,
noe som kan sende en regning på opptil 50 000 kr til
hver og en av innbyggerne i dette landet. Med SVs opp-
legg har vi altså en regning uten vert. Hvem i landet er
det SV har lyst til å sende klimaregningen sin til?

Lars Haltbrekken (SV) [10:56:15]: Verden står foran
svært alvorlige utfordringer. Vi vet at vi er nødt til å om-
stille oss. De som er tidlig ute og omstiller sin industri,
vil også være de som tjener på dette i det lange løp. Ved
kun å fokusere på kvotekjøp og å betale andre land for
at de skal få en ren og effektiv industri, vil vi få en indus-
tri i vårt eget land som blir hengende etter, og som vil få
store problemer på verdensmarkedet om noen år, når
verden etterspør nullutslippsvarer. Derfor mener vi det
er viktig å omstille norsk industri bort fra olje- og gas-
sindustrien, sånn at vi sikrer dette landet gode inntek-
ter også i framtiden, og at vi ikke har en industri som
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henger bakpå og taper konkurransen internasjonalt,
slik Fremskrittspartiet dessverre legger opp til.

Ketil Kjenseth (V) [10:57:29]: Representanten Halt-
brekken snakker om utallige blå-grønne løfter, men in-
gen mål. Hva som er riktig, er ikke så lett å forklare.

Jeg er opptatt av det praktiske i politikken. Da SV satt
i regjering, ble en norsk biodrivstoffabrikk tatt ut av pro-
duksjon – egentlig på oppløpssiden, på målstreken – ved
at en endret på veibruksavgiften, sånn at det ikke ble
lønnsomhet i den produksjonen. Med det har vi utsatt
en stor omstilling, som bl.a. Haltbrekken etterlyser,
innenfor kollektivtrafikken.

Så vil jeg til et innenlands, enkelt eksempel: I Opp-
land produseres det nok biogass til å fylle på alle busser
i rutedrift. SV har sittet i posisjon i Oppland og i Hed-
mark i 15 år uten å ha greid å få biogass på en eneste
buss. Kan Haltbrekken forklare hva som skal til for at en
lokalt kan få til det en ønsker seg?

Lars Haltbrekken (SV) [10:58:35]: Nå er det Stortin-
gets klimamelding vi skal diskutere i dag. Det som er
viktig, er at Stortinget faktisk legger til rette for en sat-
sing på biogass og gjør den mer lønnsom enn f.eks. bruk
av naturgass. SV har fremmet forslag i Stortinget om en
satsing på biogass som gjør at vi kan få tatt den i bruk
rundt omkring i landet, også i busstrafikken i Oppland
og i Trøndelag. I Trøndelag bygges det nå for øvrig et
større biogassanlegg – og det med SVs støtte – som vil
kunne forsyne hele Nordlandsbanen med biogass og
redusere utslippene fra dieseltrafikken der.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 

Ketil Kjenseth (V) [10:59:52] (komiteens leder): Som
representant for Venstre er jeg veldig stolt av at vi har
vært med på alle klimaforlik som har skjedd i denne sa-
len – også i dag. Vi har også vært med på å vedta en kli-
malov i denne salen, som setter krav om 40 pst. kutt i
klimagassutslippene innen 2030, det samme som vi nå
legger til rette for: å inngå en avtale med EU om at vi i
samarbeid skal kutte 40 pst. av klimautslippene fram til
2030. De internasjonale forpliktelsene er viktige, men
vi legger også opp til at vi skal ta så mye som mulig i
Norge.

Og apropos å være offensive: Gjennom Jeløya-for-
handlingene og etter at Venstre har kommet i regjering,
har vi altså løftet denne meldinga ytterligere til å ha am-
bisjoner om å kutte 50 pst. i transportsektoren i Norge
innen 2030. Transport utgjør den største andelen av ut-
slipp i ikke-kvotepliktig sektor. Det er faktisk ingen an-
dre land i verden som har så offensive og store ambisjo-
ner innenfor transport. Norge har også gjennom denne
meldinga sagt at vi skal ta en lederrolle internasjonalt i å

kutte, men også i å omstille – apropos innlegget fra re-
presentanten Haltbrekken. Det er viktig å legge om i
grønn retning. 

Norge er verdensledende i å legge om personbiltra-
fikken. Det har så langt tatt 15 år, fra Venstres samferd-
selsminister i Bondevik II-regjeringen, Torild Skogs-
holm, etablerte den elbilpolitikken vi har i dag. Nå ser vi
at det grønne skiftet innen skipsfarten kan vi få ned til ti
år – apropos de vedtakene vi gjør her i dag, om at vi skal
ha utslippsfrie verdensarvfjorder innen 2026. Så vi får
ned de skiftene til kortere og kortere intervaller, og det
er veldig viktig for å drive fram den teknologien. 

Bioenergi er viktig, men også hydrogen. Det at vi i dag
sier at vi skal ha en nordisk hydrogenstrategi, er også et
langt skritt framover. Det er strategisk sett veldig viktig
fordi vi i Norden har komparative fortrinn som vi kan
utnytte til faktisk å bli den ledende hydrogenregionen i
hele verden – men vi kan starte med å bli det i Europa
først. 

Da kan vi også gå videre til å snakke om karbon-
fangst, -lagring og transport, og det er her, innen trans-
port og lagring, store norske bidrag kan ligge. Fortum og
andre nordiske aktører har behov for å omstille stål- og
aluminiumsproduksjonen og kan bruke hydrogen, men
Fortum tar også den teknologien ut i Europa knyttet til
avfallsindustrien, som også har et stort behov for å kutte.
Og det er nettopp disse punktutslippene som er den sto-
re muligheten til å kutte. 

Det står også i denne meldinga at vi skal ha sektorvise
planer og ambisjoner, og rapporten om grønn konkur-
ransekraft, som ble lagt fram for et halvt år siden, er også
et langt skritt på veien til å vise fram de mulighetene
som ligger i å kutte, men også i å omstille en stadig grøn-
nere norsk industri. 

Når Arbeiderpartiet snakker om blodig alvor og at vi
skal ta klimapolitikken hjem, kan det nettopp bli en
blodrød affære for norsk industri, og det er jo den vi skal
ta vare på. Vi skal ikke avgiftsbelegge industrien for
raskt, med for høye avgifter – nettopp i frykt for å presse
den ut av Norge. Dette har vi sett eksempler på knyttet
til solindustrien, som forsvant litt for raskt ut av Norge,
og her ligger også en utfordring i å gå skrittvis framover. 

Vi skal også bruke CO2-avgifter. Det er en viktig avgift
å få på plass knyttet til den ikke-kvotepliktige sektoren.
Her ligger det også at vi skal etablere CO2-fond. Når det
gjelder den fossilfrie kollektivtrafikken, er det viktig
framover å sørge for at vi får de drivstoffene som vi kan
putte på, men også kompetanse hos de offentlige bestil-
lerne på ulike nivåer. Det gjelder bussanbudene, og det
gjelder hjemmesykepleiere, som også må over på ut-
slippsfrie biler og andre transportmidler. 

Når det gjelder fleksibiliteten knyttet til å delta i sam-
arbeid med Europa, er gasskraftverket på Mongstad et
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eksempel på den store utfordringen som ligger i at en tar
en for stor risiko, og betaler for mye for det, uten å få et
eneste utslippskutt. Sammen med andre land kan vi
inngå bilaterale avtaler om å bidra med vår teknologi,
vår kompetanse og vår forskning i andre europeiske
land, for å ta effektive utslippskutt der også. 

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Åsmund Aukrust (A) [11:05:01]: Venstre brukte et
replikkordskifte med et annet parti i stad til å angripe Ar-
beiderpartiet. Man sa at Arbeiderpartiet hadde gjort en
salto i klimapolitikken. Vel, på seg selv kjenner man an-
dre – hvis det er noen som har gjort en salto i denne poli-
tikken, er det jo Venstre. Under overskriften om at alle
utslippene må «tas hjemme» – på Venstres hjemmeside
– uttalte de da klimameldingen ble lagt fram at det er
fullt mulig å nå klimamålene i 2030 uten bruk av kvote-
kjøp. Nå har de gått i regjering med ytterpunktet i norsk
klimapolitikk. Vi ser hva det har gjort med Venstre. 

Vi i Arbeiderpartiet sier derimot det samme som vi
gjorde før valget. I lys av de voldsomme angrepene fra
Høyre og Fremskrittspartiet mot Arbeiderpartiet i den-
ne saken: Hvordan mener Venstre de står seg, med tanke
på hva de selv lovet velgerne i september 2017?

Ketil Kjenseth (V) [11:05:52]: Venstre har i hvert fall
ikke gjort en salto. Vi har etablert et gulv for å kutte. Det
er ingen motsetning mellom det og å gjøre mer, og det
har vi absolutt muligheter til å gjøre. 

Det er overraskende at Arbeiderpartiet, som er for EU
– vi hadde en debatt før påske om å bidra til fornybar
energi i Europa – ikke vil være med på forpliktelsene
overfor EU nå. Det er vanskelig å forstå hvorfor Arbei-
derpartiet gjør denne saltoen når det gjelder disse mål-
settingene, og hvilke forpliktelser en da legger på en in-
dustri – men også på innbyggerne – som skal være med
på en omstilling. 

Vi ser i elbilpolitikken: Det har tatt 15 år å komme dit
at vi har et nybilsalg der det snart er flere elektriske biler
som selges. Det tar tid, men det gjør også omlegging av
avgifter. Og det er her det store spørsmålet til Arbeider-
partiets politikk er: Når en legger så store forpliktelser
innenlands, hvilke avgifter er det som skal skrus opp, og
hvilken teknologi er det en skal utløse, som skal ta de
store sprangene?

Sandra Borch (Sp) [11:07:14]: Norske myndigheter
har signert Parisavtalen, som forplikter oss til CO2-ut-
slipp som skal begrense den globale oppvarmingen til
godt under 2 grader. CCS er den eneste teknologien vi
kjenner til som kan gi et betydelig kutt i utslipp fra in-
dustrien. Før Venstre gikk i regjering, hadde de store
ambisjoner om å fullføre CCS-prosjektene som er star-

tet i Norge. I budsjettet for i fjor ble prosjekter mer eller
mindre satt på vent, og i klimameldingen er CCS nesten
ikke nevnt med et ord. Har Venstre gitt opp å få gjen-
nomslag for å fullføre prosjektene som kan gi betydeli-
ge kutt i utslipp fra industrien?

Ketil Kjenseth (V) [11:07:55]: Det har Venstre abso-
lutt ikke gjort. Denne meldingen er i hovedsak om ikke-
kvotepliktig sektor. CCS-teknologien er ikke så aktuell
for transportsektoren, f.eks. – heller ikke for byggsekto-
ren. Derimot er den veldig aktuell for avfallssektoren.
Det er veldig mange piper fra forbrenningsanlegg rundt
om i Europa som har behov for CCS-teknologi, altså for
karbonfangst og -lagring. 

Det kommer andre meldinger framover og andre
vendinger, der vi får anledning til å diskutere hvor mye
penger vi skal putte på, til hvilke formål, for å realisere
en norsk, stor industriell mulighet for karbonfangst og -
lagring. Revidert nasjonalbudsjett blir den første mulig-
heten til å ta tak i det. Vi skal også forhandle om stats-
budsjettet for 2019 og se på mulighetene framover for å
putte på, så vi har ikke gitt opp våre ambisjoner knyttet
til dette.

Lars Haltbrekken (SV) [11:09:02]: Venstre og SV har
i mange år hatt et veldig godt samarbeid om klimapoli-
tikken. Jeg mener at jeg i representanten Kjenseths inn-
legg hørte antydninger om at Venstre gjerne ville ha et
klimaforlik også denne gangen. Det må jeg si har gått
meg litt hus forbi. Jeg har ikke fått med meg slike invita-
sjoner før, men vi setter oss veldig gjerne ned ved for-
handlingsbordet sammen med Venstre for å få en bed-
re – og en ansvarlig – klimapolitikk for dette landet. 

Derfor vil jeg utfordre representanten Kjenseth til å
stemme for to av SVs løse forslag i dag, nemlig det hvor vi
ber regjeringen ta initiativ til en ny klimamelding og et
nytt klimaforlik, og – det andre – det hvor vi ber regjerin-
gen etablere et nasjonalt klimamål for å kutte i utslippe-
ne fra transportsektoren.

Ketil Kjenseth (V) [11:10:06]: Når det gjelder samar-
beidet med SV, mener jeg at vi bør fortsette det – og ha
store ambisjoner. Det gir også store muligheter. Jeg
opplever at SV nå er på tur etter Venstre i å snakke om
grønn omstilling og om å ta videre en teknologi som gir
muligheter for en grønn industri i Norge. 

Derfor er jeg overrasket over at SV ikke vil være med
på internasjonale forpliktelser og et internasjonalt sam-
arbeid, særlig knyttet til EU.

Når det gjelder de konkrete utfordringene fra SV, me-
ner jeg at det ligger et ambisiøst mål her om å kutte
50 pst. i transportsektoren innen 2030. Det er enormt
offensivt. Vi ser at det innenfor elbilpolitikken har tatt
15 år når det gjelder personbiler. Nå skal vi fase inn de
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tunge kjøretøyene. Vi skal etter hvert få alle bussene
over på nullutslippsdrivstoff. Det er offensivt. 

Jeg oppfordrer representanten Haltbrekken gjensi-
dig om å banke på døra. (Presidenten klubber.) Det var
ingen som hindret SV i (presidenten klubber igjen) å bli
med på noe forlik her. 

Presidenten: Presidenten må banke i bordet (mun-
terhet i salen) – taletiden er omme. 

Replikkordskiftet er omme.

Tore Storehaug (KrF) [11:11:31]: La meg begynne
med å takke saksordføraren og alle andre for arbeidet
som er gjort med denne meldinga. Det er eit ganske
stort arbeid, ganske mange merknadar og ganske man-
ge forslag, og det er eit arbeid vi har brukt ganske mykje
tid på, med både komitéreise og miniseminar, så vi fø-
ler det er ganske grundig debattert. Det er viktig, all den
tid klimatrugsmålet er noko vi alle saman er einige om
er ei av dei største utfordringane i vår tid. Det er ting
som råkar oss alle – endra vêr, meir flaum, meir ras, av-
lingar som slår feil andre plassar i verda, artar som for-
svinn. Vi har eit felles ansvar for å minimere dei
endringane, og det handlar òg om det ansvaret vi har
for kvarandre i det globale fellesskapet.

Men la oss gå til kva denne meldinga eigentleg hand-
lar om. Denne klimameldinga følgjer opp det arbeidet
som vi gjer for å oppfylle Paris-forpliktinga i samarbeid
med EU. Vi er kopla på kvotemarknaden, og no seier vi
òg at vi ønskjer å jobbe i lag med EU for å nå dei felles
måla vi har i ikkje-kvotepliktig sektor. Denne meldinga
er eit mandat til forhandlingar opp mot EU om korleis vi
skal nå dei Paris-måla, og at vi kan nå dei i lag. Det er vik-
tig, all den tid vi har eit globalt klimaarbeid som står i
stampe, og der vi treng nokon som tek på seg leiartrøya
for å vere med og sikre at vi får eit forpliktande arbeid for
å få ned dei norske og dei felles klimagassutsleppa.

Dei siste åra har det skjedd mykje i klimapolitikken.
Det har skjedd mykje i forhandlingar om statsbudsjett,
der ting har blitt dratt i ei meir klimavenleg retning. Det
har skjedd mykje i Nasjonal transportplan, og det har
skjedd mykje ved at vi har fått på plass ei klimalov. Ut-
sleppa går ned. Salet av nullutsleppsløysingar går opp.
Dette handlar om at ein har fått på plass eit godt golv i
klimapolitikken, der det kostar å forureine, der ein har
ei prising av utslepp som gjer at det løner seg å ta dei mil-
jøvenlege vala, der Noreg har gått i front i å satse på tek-
nologiutvikling ved å få på plass fleire og betre nullut-
sleppsløysingar og spesielt gjennom at ein har styrkt
Enova. I staden for at det er vi som stortingspolitikarar
som sit og peikar på prosjekt, kan vi her sørgje for at det-
te blir gjort på ein fagleg og god måte, og der vi får styrkt
arbeidet med betre klimaløysingar. Dette er hovudlinje-
ne i denne stortingsmeldinga, og det er difor Kristeleg

Folkeparti stør ho og meiner ho er god. Dette er eit golv,
og det byggjer vidare på klimalova. 

Det er mange som i debatten i dag har brukt tid på ein
del av det som handlar om fleksibilitetsmekanismane.
Til det vil eg seie to ting. Fyrst skal vi no kople oss på eit
system og på eit europeisk regelverk som byggjer på at
ein skal bidra etter evne, og der dei ulike landa sine res-
sursar blir tatt med inn i den berekninga. Noreg er eit
land med store ressursar. Vi skal bidra masse. Samtidig
er vi eit langstrekt land med viktige primærnæringar, og
det er viktig at vi kan byggje vidare på dei verdiane, slik
andre nasjonale mål òg slår fast, når vi skal nå dei nasjo-
nale klimamåla og få ned våre utslepp i samarbeid med
EU.

Eg vil òg påpeike at både i merknadar og i alt arbeid
som har vore gjort med denne meldinga, slår ein fast at
så mykje som mogleg av klimagassutsleppa skal kuttast
i Noreg. Dei andre opposisjonspartia kan både tru og
ikkje tru på den målsetjinga, men det er noko som ein
står fast på, og som Kristeleg Folkeparti har vist at vi er
villige til å kome med tiltak for å gjere i det arbeidet som
skjer kvar dag – ikkje berre i denne meldinga. Det er
noko som eg er klar til å følgje opp.

Det er mange ting ein kunne brukt meir tid på i den-
ne meldinga – omstilling i maritim sektor, der vi har alt
å tene på å spele på lag med dei norske aktørane som her
er verdsleiande, korleis CO2-avgifta er eit viktig verke-
middel, men der ein må passe seg for ein karbonlekkasje
i primærnæringane, fiske og landbruk, eller at vi slår fast
at Noreg må bruke handlingsrommet med våre nabo-
land i LULUCF-forhandlingane når dei har jobba for å få
dette på plass i EU. Eg skal ikkje bruke tid på det no, men
vil heller avslutte med eit sitat frå ein svensk sosialde-
mokrat som eg synest har kome med ein god regel i po-
litikken. Tage Erlander sa:

«Vår oppgave som politikere er å bygge dansegul-
vene, slik at enkeltmenneskene kan få danse sine
egne liv.» 
Han sa det ikkje på bokmål, men det var det eg fann

då eg skulle førebu meg til debatten i dag. Eg synest det
er eit godt prinsipp, og det gjeld òg i klimapolitikken.
Vår oppgåve er ikkje å fortelje enkeltaktørane korleis dei
skal danse sine liv, korleis dei skal skape arbeidsplassar i
eit langstrekt land. Vår jobb er å lage eit godt golv der det
løner seg å danse den miljøvenlege dansen. Det er det
Kristeleg Folkeparti har gjort dei fire siste åra. Det er ein
politikk som Kristeleg Folkeparti har stått for heilt sidan
vi var den fyrste regjeringa som tok inn omsynet til mil-
jøet i regjeringsplattforma for mange år sidan. Det er det
arbeidet vi har fortsett i denne meldinga, og det er eg
stolt av.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.
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Else-May Botten (A) [11:16:45]: Representanten
endte vel opp i diskusjon med seg selv oppe på talersto-
len, med at man fortsatt var et opposisjonsparti, men
man har jo også sagt at man er et klimaparti, og ikke
minst et bistandsparti. Kristelig Folkeparti har jo nå
vært med og støttet en tredjedel av kuttene i klimabi-
standen, så det virker kanskje ikke veldig troverdig,
men de har også vært med og stemt sammen med regje-
ringen for mindre ambisiøse tiltak enn resten av oppo-
sisjonen. 

Så jeg har egentlig tenkt å ha et veldig enkelt spørs-
mål: Hva er Kristelig Folkepartis viktigste klimasak den-
ne våren? Vi har nå behandlet avfallsmelding, vi har be-
handlet klimastrategi, og vi venter på revidert, som
kommer 15. mai. Hva er det viktigste norsk politikk
kommer til å se av klimasatsingen for Kristelig Folkepar-
ti denne våren?

Tore Storehaug (KrF) [11:17:48]: Det er to ting ved
denne debatten som eg synest er ganske urovekkjande.
For det fyrste er dette ein debatt som minner litt om
eventyret om mannen som satt og ikkje høyrde kva
mannen som kom på besøk sa, og ropte «økseskaft» for-
di han var sikker på at det var det spørsmålet som kom
til å bli stilt. Litt sånn er det no, at alle saman sit og kjem
med sine lause forslag, og kastar dei ut, for dei enkelttil-
taka som dei meiner er dei viktigaste. Og då blir det ein
slags konkurranse i at talet på forslag, som ikkje er ut-
greidd, er det same som ambisjonar. Det trur ikkje eg er
god klimapolitikk. 

Nokon meiner at dette skal vere ei stor vårreingjering
av ein dugnad, men den dugnaden er vi nøydde til å ta i
kvar einaste sak, i kvar einaste komité, og ikkje berre vi
som sit i energi- og miljøkomiteen. Denne stortingsmel-
dinga som vi diskuterer no, handlar om korleis vi, i lag
med EU, skal nå våre klimaforpliktingar. Det er det vi
skal svare på, og det er det eg har vore med på å gjere i be-
handlinga av denne meldinga, og det ønskjer eg å følgje
opp gjennom mange tiltak – ikkje berre gjennom eitt
viktig tiltak. 

Sandra Borch (Sp) [11:18:50]: Vi er flere som har
merket oss en ny retning hos Kristelig Folkeparti, som
tradisjonelt sett har vært opptatt av norsk matproduk-
sjon. Det overrasker meg derfor stort at Kristelig Folke-
parti ikke lenger er med på forslagene fra Senterpartiet
om at reduserte klimautslipp ikke skal gå på bekost-
ning av jordbrukssektoren og norsk matproduksjon. Er
dette en ny retning fra Kristelig Folkeparti i landbruks-
politikken? 

Tore Storehaug (KrF) [11:19:31]: Om eg har forstått
rett korleis Stortinget fungerer, så er det slik at det som
er gjeldande vedtak i Stortinget, det ergjeldande i Stor-

tinget, uansett om ein vel ikkje å springe inn opne dører
med rambukk i alle stortingsmeldingar som kjem etter
det. Eg opplever at målet om at global klimapolitikk
ikkje skal gå ut over primærnæringane og matproduk-
sjonen, er noko som står fast i norsk politikk, det er
noko som Kristeleg Folkeparti står fast på, det er noko
som til og med står fast i Paris-erklæringa, og som òg
ligg som eit grunnlag for den tilknytinga vi ønskjer å ha
til EU. Det er ein av grunnane til at vi har fleksibilitets-
mekanismar. Det er òg grunnen til at eg meiner at den-
ne meldinga er god, og at den jobben som Kristeleg Fol-
keparti har gjort med å forsterke ho, bl.a. når det gjeld
skog, for å sikre at folk skal kunne jobbe og bu i heile
landet vårt, er viktig. 

Lars Haltbrekken (SV) [11:20:31]: Hvis Kristelig Fol-
keparti er villig til å sikre konkrete tiltak for utslipps-
kutt, som representanten Storehaug sier, hvorfor stem-
mer de da mot omtrent samtlige konkrete forslag til ut-
slippskutt?

Tore Storehaug (KrF) [11:20:54]: Eg trur eg og repre-
sentanten Haltbrekken har hatt ei ganske forskjellig
innstilling til kva denne meldinga skulle vere. Han har
lagt inn ein premiss om at dette skulle vere den store
vårreingjeringa der ein skulle stemme for flest mogleg
nye tiltak, der det var om å gjere å konkurrere om spesi-
fikke tiltak, mens eg har meint at dette heller handlar
om å slå fast kva som er golvet i norsk klimapolitikk,
der vi kan sikre den omstillinga som vi gjer. Det vikti-
gaste då er å sikre at det er ei skikkeleg prising av kar-
bon, så det kostar å forureine og lønnar seg å velje mil-
jøvenleg, og at ein bidrar til den gode omstillinga som
skjer – bl.a. når ein jobbar bra med Enova og sikrar gode
løyvingar, sånn at ein får ei reell omstilling og ei tekno-
logiutvikling. 

Dette er ting som Kristeleg Folkeparti har følgt opp i
kvart einaste statsbudsjett der vi har vore med og hatt ei
hand på rattet. Det har bidrege til at det har vore eit takt-
skifte i norsk klimapolitikk etter at sentrum igjen fekk
innflytelse på han. Det er eg stolt av, fordi det har vore eit
taktskifte frå dei tinga som skjedde då SV sat i regjerings-
kontora, og ting skjedde for seint – og for lite. 

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Per Espen Stoknes (MDG) [11:22:13]: Klimapolitik-
ken blir fort abstrakt og komplisert. Det handler om ut-
slippsmål i forhold til en eller annen referansebane,
kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor, overføring av
kvoter og et utslippsmål i 2030 som ingen vet hva betyr
for utslipp i tonn fra Norges territorium. Dette får man-
ge til å stenge ned. Denne språklige tåkeleggingen dek-
ker over en ubehagelig sannhet. Det klimameldingen
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og innstillingen avslører, er at Norge skal gjøre alt for
ikke å kutte utslipp. Vi vil egentlig kutte minst mulig i
Norge. Regjeringen gjør alt for å slippe. 

Politikk er å ville, men politikerne vil ikke, og det har
de fått til. Så gratulerer til Høyre og Arbeiderpartiet med
en fabelaktig vellykket politikk de siste 10–20 årene. 

Men i tillegg til alt det dårlige, altså fravær av konkre-
te tiltak fra regjeringens side, finnes det noen bra tegn i
dagens innstilling, og det er at vi begynner å se noen nye
toner fra Arbeiderpartiet. Det kan tyde på et prinsipielt
veiskille at Norges tradisjonelt største parti omsider be-
gynner å forlate Stoltenberg-linjen. 

Hvis en historiker om 50 år leser Stortingets kli-
mastrategi, slik den er beskrevet i denne innstillingen,
tror jeg vedkommende vil spørre seg: «Hvordan og hvor-
for lyktes norske politikere i å gjøre et så enkelt tema så
komplisert og tåkelagt at de ikke fikk folket med seg?»
For klimaproblemet er egentlig veldig enkelt: Ethvert
barn – nålevende, og særlig ufødte – vil forstå at det er
dumt å endre den kjemiske sammensetningen av lufta
vi puster inn. Det lille barnet vil også forstå at det er
dumt å endre vannet i havet, som dekker 70 pst. av jor-
da, og at alle må gjøre sin del av jobben. 

Når vi nå vet at fossile brensler endrer sammenset-
ningen av luft og hav, burde vi vel ganske enkelt velge
bedre alternativer. På samme måte som det er grunnleg-
gende galt å tømme en pose med plastsøppel eller en
tønne med arsenikk rett i havet, er det grunnleggende
galt å fylle atmosfæren og havet med klimagasser, som
er gift for våre barns framtid. Derfor fremmer Miljøpar-
tiet De Grønne, delvis sammen med andre partier, en
rekke forslag som kunne ryddet opp i norsk klimapoli-
tikk. Jeg vil særlig trekke fram fem forslag som raskt kun-
ne endret dette: 
1. Norske CO2-utslipp skal være kun 21 millioner

tonn i 2030. Det er 60 pst. ned fra 1990, det samme
som i Sverige. Slike ambisjonsnivå er nødvendig for
alle land for å innfri Parisavtalen, som vi har under-
skrevet. Hvis forslaget hadde blitt vedtatt, hadde
Norge fått et tydelig og enkelt utslippsbudsjett som
alle sektorer og aktører kunne forholdt seg til.

2. Norge skal være helt fossilfritt innen 2040. Det betyr
i praksis at selv Miljøpartiet De Grønne er så realis-
tiske og pragmatiske at de aksepterer å ødelegge
våre barns framtid med farlige klimagassutslipp i 21
år til.

3. Vi vil ha stans i 4. konsesjonsrunde og tildeling av
nye leteområder på norsk sokkel ved å starte en
gradvis og lønnsom utfasing av norsk petrole-
umsvirksomhet, som er den største forurenseren.

4. Vi stiller krav om at alle store punktutslipp av klima-
gasser skal renses innen 2030. Ved å gi disse bedrif-

tene tolv års frist ivaretar vi hensynet til forutsigbar-
het på en god måte. 

5. Vi vil minske kjøttforbruket i Norge. Det er på høy
tid at Stortinget anerkjenner at det er et problem, og
iverksetter tiltak. 

Den historikeren som i 2080 skal grave seg gjennom
norsk klimapolitikk anno 2018, vil se at flertallet i denne
sal dessverre brukte venstrehånden til å kutte utslipp og
høyrehånden til å skape dem. Men det er fullt mulig å
skape en norsk økonomi som har en genuint grønn
vekst, hvor vi vrir investeringer og innovasjoner i ret-
ning av mer verdiskaping og mer velferd, samtidig som
utslippene går raskt ned i alle sektorer. Danmark, Fin-
land og Sverige – spesielt Sverige – gjør dette nå, og har
gjort det hvert år siden 2000-tallet. Norge går motsatt vei
av sine naboer. Det er fordi flertallet i denne sal vil det,
jobber for det og stemmer for det. Dette understreker ty-
delig at Norge i dag er en del av problemet, ikke en del av
løsningen i den globale klimakampen. Den klimastrate-
gien vi vedtar her i dag, gir dessverre ingen reelt ny kurs. 

Med det tar jeg likevel opp alle våre forslag i dag.

Presidenten: Representanten Per Espen Stoknes har
tatt opp de forslagene han refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Stefan Heggelund (H) [11:27:22]: Det hadde vært in-
teressant å vite – men det får vi kanskje vite senere i de-
batten – om Arbeiderpartiet deler den virkelighetsbe-
skrivelsen Miljøpartiet De Grønne kom med av norsk
klimapolitikk. Mest av alt rammet den vel egentlig Ar-
beiderpartiet. Rød-grønne politikere har jo til og med
innrømmet at noe av problemet deres har vært at man
setter seg mål og så skyver på dem når målet nærmer
seg. 

Derfor lurer jeg på om representanten Stoknes er
enig i at forpliktelser er bra, og at forpliktelser som kan
bli møtt med sanksjoner, er bra, noe som er en del av det
rammeverket vi går inn i med EU. Er representanten
enig i at det er bra?

Per Espen Stoknes (MDG) [11:28:07]: Ja.

Terje Halleland (FrP) [11:28:21]: Miljøpartiet De
Grønne tar på seg jobben med å rydde opp i norsk
klimapolitikk, og vil, slik jeg forstår det, legge ned både
bilen og kyrne. Men det viktigste bidraget utslippsmes-
sig er – igjen – norsk olje og gass. Næringen blir ofte
hengt ut for å være problemet, og Miljøpartiet De Grøn-
ne har jo tatt til orde for å legge ned næringen i løpet av
få år. Én arbeidsplass i denne næringen måtte ha blitt
erstattet med 13 arbeidsplasser innen f.eks. reiseliv hvis
man skulle beholde de samme inntektene til samfun-
net. 
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Miljøpartiet De Grønne velger alle sine kutt på øver-
ste hylle – ikke når det gjelder resultater, men veldig
høyt oppe når det gjelder kostnader. Hvordan vil Miljø-
partiet De Grønne finansiere dette, og kan representan-
ten fortelle oss hva slags velferdsstat vi skal leve i i fram-
tiden?

Per Espen Stoknes (MDG) [11:29:27]: Det var store
spørsmål og mange tema på 1 minutt. Jeg skal gjøre
mitt beste. 

Hvis vi ser nøye på våre naboland, ser vi velstående
land med høy velferd, godt fungerende demokrati og
god økonomi, men de fungerer utmerket godt uten en
olje- og gassektor. Faktisk er de mer innovative, mer ny-
skapende, på områder som forbedrer ressursproduktivi-
teten i økonomien på en slik måte at de får både ressurs-
forbruket og utslippene ned og samtidig skaper større
verdier i økonomien. 

Norsk olje- og gassnæring er viktig i de neste omtrent
15 årene ved å fortsette å levere gass bl.a. til England og
Tyskland. Når vi ser litt lenger framover enn til 2030, vil
vi se at England, som allerede har kuttet gassforbruket
sitt med 30 pst., kommer til å kutte det med ytterligere
70 pst. i løpet av en 20-årsperiode. Tyskland kommer
også til å kutte det. Derfor trengs ikke den gassen utover
2030-tallet.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Bjørnar Moxnes (R) [11:30:55]: I dag diskuterer vi
nok en klimamelding. Det er ikke første gang et sånt
dokument blir laget. Helt siden 1990 har skiftende re-
gjeringer levert planer, og Stortinget har diskutert og
vedtatt strategier, meldinger og forlik i møte med
klimatrusselen. Men på tross av alle disse vedtakene,
strategiene, forlikene og meldingene slipper altså Nor-
ge ut mer CO2 i dag enn vi gjorde i 1990. Da er det et el-
ler annet som ikke fungerer.

Da den første tiltaksplanen kom, i 1990, snakket man
om mål for 2010. Man skulle kutte store utslipp og sette
i verk store tiltak innen 2010. Så kom 2000-tallet og den
rød-grønne regjeringen. Plutselig var ikke året lenger
2010, men 2020. Også da var ambisjonene høye, og
deadlinen var klar. Nå er vi i 2018. Vi snakker ikke om
2020 lenger, nå er det 2030 som gjelder. 

Målene og ambisjonene blir hele tiden skjøvet på, ak-
kurat nok til at deadlinen virker langt nok unna. Denne
typen klimapolitikk truer kloden vår. Den globale tem-
peraturen kan øke med fem grader hvis vi fortsetter å
brenne like mye fossil energi som i dag. Fem grader er
mye. Det betyr en framtid som klimamodellene ikke
kan forutsi hvordan vil se ut. Det vi vet, er at artsutryd-
delsen vil eskalere, at havnivået vil øke, at det blir mer

ekstremvær og mer tørke, at store landområder vil bli
ubeboelige, og at strømmen av klimaflyktninger vil øke.

Vi har altså dårlig tid på oss til å stanse klima-
endringene, minus 20 år, omtrent. Det vi i beste fall kan
klare, er å begrense klimaendringene og unngå at tem-
peraturen stiger med mer enn to grader. Skal vi sikre det,
kreves det store tiltak – også utslippskutt i Norge, ikke
bare kutt ute. Det krever en enorm omstilling av oljein-
dustrien, at vi får brukt den kompetansen som finnes
hos fagarbeiderne og ingeniørene, i ny, fornybar indus-
tri. Vi må også slutte å subsidiere oljeletingen. Bare gjen-
nom det kan vi få 12 mrd. kr til å skape ny, miljøvennlig
industri.

Rødt vil i dag støtte mange gode forslag fra opposisjo-
nen. Samtidig må vi konstatere at med dagens flertall på
Stortinget er den største kraften for reell forandring
utenfor Stortingets vegger. I dag arrangerer NRK den
store plastryddedagen, på lørdag er det den nasjonale
strandryddedagen. Folk flest vil gjøre mye for å redde
planeten, både fra forsøpling og fra klimaendringer,
men dessverre henger regjeringen etter og gjør det umu-
lig for oss å oppnå Parisavtalen. Det er etter vårt syn skuf-
fende.

Vi mangler ikke kunnskap om hva vi skal gjøre, ikke
teknologi og heller ikke vilje der ute blant folk flest. Det
vi mangler, er politisk handlekraft til å handle i de virke-
lig store spørsmålene. Vi kan ikke bygge jernbane på
dugnad, vi kan ikke la NRK arrangere den store land-
strømdagen, vi kan ikke omstille norsk industri på dug-
nad eller vente på at oljeselskapene av seg selv velger å la
oljen ligge. Vi kan heller ikke la idrettslag og foreninger
ta seg av den helhetlige opprustningen av norske vann-
kraftverk, som ville vært landets største enøktiltak.

Det er denne typen store prosjekter vi må gjennom-
føre i fellesskap, som må prioriteres, og som må vedtas
av de folkevalgte her i Stortinget. Og det må følge penger
og ressurser med, ikke bare mål, ambisjoner og deadli-
ner som skyves år for år, lenger inn i en klimafarlig fram-
tid.

Det vi ser, heldigvis, er at folk flest gjerne vil bidra alt
de kan i sin hverdag. Så er spørsmålet om de folkevalgte
vil følge etter med nødvendige beslutninger, penger og
tiltak. Det er målet.

N i l s  T.  B j ø r k e  hadde her teke over presidentplas-
sen.

Statsråd Ola Elvestuen [11:36:11]: Regjeringen – den
gang fra Høyre og Fremskrittspartiet – la i fjor fram kli-
mastrategimeldingen, som viste hvordan Norge skal
oppfylle 2030-målet i samarbeid med EU. I etterkant –
og det er jeg glad for – har de blå-grønne regjeringspar-
tiene i dag, sammen med Kristelig Folkeparti, forsterket
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strategien, bl.a. med å ta inn klimapunkter fra Jeløya-
plattformen. 

Den blå-grønne regjeringen fører en offensiv og mål-
rettet klimapolitikk. Utgangspunktet for meldingen var
å kutte ikke-kvotepliktige utslipp med 40 pst. innen
2030. I tråd med Jeløya-plattformen er regjeringens kla-
re ambisjon å ta så mye som mulig av denne forpliktel-
sen nasjonalt. Dette er en klar styrking sammenlignet
med tidligere forpliktelser. Vi ønsker samtidig å ha mu-
lighetene i EUs kvotesystem og mulighet for direkteav-
tale med land i EU-rammeverket.

Klimastrategimeldingen viser at dersom vi skulle be-
nytte adgangen til å bruke kvoter fra EUs kvotesystem,
ville vi ha et utslippsgap på 20–25 millioner tonn. Sam-
tidig viser den et større potensial for kutt. Tiltakene Mil-
jødirektoratet har utredet, kan gi et kutt på rundt 35 mil-
lioner tonn. 

I mars 2015 ga Stortinget sin tilslutning til å arbeide
for felles oppfyllelse med EU. Dette er et viktig og riktig
klimapolitisk steg for Norge. Klimaproblemet kan ikke
løses uten internasjonalt samarbeid, og en EU-avtale
hindrer oss ikke i å overoppfylle forpliktelsene eller å
sette egne, mer ambisiøse, nasjonale mål. 

Et hovedvirkemiddel i klimastrategimeldingen er lik
CO2-avgift for alle ikke-kvotepliktige utslipp. I Jeløya-
plattformen slår vi fast at vi vil ha en avgift på 500 kr,
som gradvis skal trappes opp. Der avgift ikke er tilstrek-
kelig eller egnet, vil vi benytte andre virkemidler. Regje-
ringen vil bruke offentlige anskaffelser for å stimulere
etterspørsel etter produkter som er produsert med lav-
utslippsteknologi, og videreføre Enova for å støtte om-
stilling til lavutslippsteknologi i alle sektorer. 

I Jeløya-plattformen hever regjeringen ambisjonene.
Vi skal halvere utslippene fra transportsektoren, altså en
vesentlig økning fra det som lå i klimameldingen, der
ambisjonen var 35 pst. Nå heves den til 50 pst. Vi skal ha
på plass sektorvise ambisjoner for andre områder, og
det handler ikke bare om at vi skal ta ansvar for egne ut-
slipp, det handler også om at vi skal gå foran og utvikle
framtidens lavutslippsteknologi og grønne næringsliv.

Norske klimagassutslipp skal ned. Klimastrategien
viser hvordan vi kan oppfylle en forpliktelse i samarbeid
med EU. Det gir sikkerhet for at vi får ned utslippene i
tråd med avtalen, samtidig som det ikke legger noen be-
grensninger på hvor store kutt vi kan gjennomføre na-
sjonalt. Hele formålet med denne saken er at vi nå tren-
ger en avtale med EU. Det gir en forpliktelse – selv om vi
har egne, mer ambisiøse mål, er det sånn at skulle vi ikke
nå dem, vil vi likevel ha en garanti for at vi må være med
på utslippskutt ellers i Europa. 

Det er mye snakk om kvotekjøp fra kvotepliktig sek-
tor. Nå trenger vi en avtale med EU. Så må vi få avklart
om vi får mulighet til kvotekjøp fra kvotepliktig sektor,

og så vil det være en beslutning fram mot 2020 om man
så skal benytte seg av den. 

Sånn som regjeringen legger opp til dette, får vi nå
dette vedtaket med klimameldingen. Så har vi forhåp-
ninger om å få på plass en enighet med EU i løpet av året,
og deretter vil regjeringen legge fram en ny plan for
hvordan vi skal nå våre klimamål. Da skal ambisjonsni-
vået være at vi skal ta så mye som mulig av utslippskut-
tene i Norge, men det er likevel viktig å ha den fleksibili-
teten – både at vi har mulighet til å kunne kjøpe fra kvo-
tepliktig sektor, og at vi har forpliktelsen til å bidra an-
dre steder dersom vi ikke skulle nå våre egne målsettin-
ger i tråd med avtalen.

Presidenten: Det vert replikkordskifte.

Åsmund Aukrust (A) [11:41:03]: Ola Elvestuen sier
at dette er en styrking av tidligere forpliktelser. Det er
det med respekt å melde ikke, det er en svekkelse av
våre forpliktelser – det er til og med slik at vi nå ikke har
en klar og tydelig forpliktelse, og det skjer altså under
Ola Elvestuen som klimaminister. Det må smerte Elve-
stuen å se en samlet miljøbevegelse rase mot hva Ven-
stre har fått til, og det er tydelig at Venstre har meldt seg
av en konkurranse om å være et miljøparti i Norge. Den
konkurransen var de med i før valget, for da sa Ola Elve-
stuen:

«Det er viktig at alle som skal ta en del av det grøn-
ne skiftet, vet hvilket mål de skal forholde seg til, og
hvor mye de skal kutte i tiden som kommer. At regje-
ringen ikke har vært tydelig på dette, er en betydelig
svakhet ved meldingen. Dette må Venstre sørge for å
rette opp.» 
Nå er Ola Elvestuen selv statsråd. Mener han at Ven-

stre har klart å rette opp alle de «betydelige svakhetene»
han påpekte før valget?

Statsråd Ola Elvestuen [11:41:57]: Jeg kan vise til
Jeløya-plattformen. Vi skal ha 50 pst. reduksjon i trans-
portsektoren, det er en vesentlig styrking av det ambi-
sjonsnivået vi har hatt tidligere. Når vi har sagt vi skal
opprettholde fordelene for nullutslippskjøretøy fram
til 2021, er det en vesentlig forsterkning av det som har
vært tidligere. Med den innsatsen som skal utvikles for
grønn skipsfart, er det en vesentlig forsterkning av det
som har vært tidligere, og med den innsatsen på både
kollektivtransport og jernbane som regjeringen står
bak, så er det det. I tillegg har vi økt Enova-innsatsen
med over 1 mrd. kr de siste årene. Jeg kan gå inn på om-
råde etter område. 

Så er det systematikken i arbeidet. Som det ble vist til
tidligere, har vi hatt mange målsettinger i Norge som
ikke har blitt fulgt opp. Nå, med forpliktelsen og enig-
heten med EU, må vi gjennomføre det vi blir enige om.
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Det er ingenting i veien for at vi kan ha egne, mer ambi-
siøse, nasjonale mål. Det har flere land innen EU, og det
kan også Norge ha.

Åsmund Aukrust (A) [11:43:02]: Det er nytale vi hø-
rer fra Venstre. Oppsummeringen av svaret er at nei,
meldingen har ikke blitt vesentlig bedre enn det den
var da regjeringen la den fram. Nå sier Ola Elvestuen at
vi skal ta så mye som mulig hjemme. Men «så mye som
mulig» er ikke en vitenskapelig målsetting. Nå er det
opp til Siv Jensen å bestemme hva regjeringen kan få til.
Det hadde vært enklere hvis Venstre sa det som det var;
at de sier noe annet nå enn før valget. Så kan Ola Elve-
stuen erkjenne at det han sa før valget, er noe annet enn
det han nå står og sier i Stortinget, og at det skyldes at
han har tapt interne forhandlinger.

Statsråd Ola Elvestuen [11:43:42]: Ingen partier på
Stortinget de siste årene har drevet klimapolitikken
mer framover i Norge enn det Venstre har gjort, og det
fortsetter vi å gjøre i regjering. Jeg viste til tilleggene
man har en enighet om, og jeg viste til hvordan man
skal få til en forpliktelse nettopp ved å ha en enighet
med EU. Den garanterer at selv om Arbeiderpartiet
igjen skulle være i regjering framover, må de også følge
den samme forpliktelsen, og vi er med på en felles euro-
peisk dugnad.

Så skal jeg og andre jobbe for at vi skal strekke oss len-
ger, og det må defineres framover mot 2020. Det kom-
mer en plan om hvordan vi skal nå våre egne forpliktel-
ser. Men det er ingen tvil om at det har vært en styrking
av klimapolitikken, at det er en styrking av klimapolitik-
ken, og at vi er på vei til å få en helt annen systematikk
enn vi har hatt tidligere. 

Ole André Myhrvold (Sp) [11:44:51]: Det har kom-
met mange store ord i salen i dag, og det er mange som
vil ta på seg æren. Selvskryt skal en jo lytte til, det kom-
mer som regel fra hjertet, og det tyder på at det er et en-
gasjement i saken i alle fall. 

Når det gjelder strategi, har statsråd Ola Elvestuen
tidligere pekt på behovet for karbonfangst og -lagring
som en del av de norske forpliktelsene. Regjeringen som
Elvestuen er en del av, har kuttet i de tre prosjektene for
CO2-fangst og -lagring vi har i Norge. 

Spørsmålet er: Hvorfor er ikke CO2-fangst og -lagring
nevnt i klimameldingen som en del av strategien, og kan
statsråden nå si noe om hvorvidt regjeringen har tenkt å
videreføre finansieringen av de CCS-prosjektene som
foreligger?

Statsråd Ola Elvestuen [11:45:44]: Hvorfor det ikke
er nevnt, må nesten de som la fram meldingen, svare
på. Men jeg går ut fra at den først og fremst handler om

ikke-kvotepliktig sektor og de forpliktelsene vi nå øn-
sker å ha sammen med EU. Ellers er det en satsing i det-
te budsjettet på klimaprogrammet og forskning om
CCS. På TCM, testsenteret på Mongstad, er det en sat-
sing. Også til de tre prosjektene er det overført midler
fra i fjor, som videreføres i år.

Når det gjelder det store spørsmålet, vil regjeringen
komme tilbake med en sak om CCS og videre CCS i løpet
av våren.

Lars Haltbrekken (SV) [11:46:43]: Jeg må knytte en
kommentar til Elvestuens svar til representanten
Myhrvold om hvorfor CCS er utelatt. Elvestuen sa at det
må de som la fram meldingen, svare på. Elvestuen kun-
ne jo tatt ansvar og lagt fram en tilleggsmelding til den-
ne meldingen og inkludert det der.

Da klimameldingen ble lagt fram i fjor, sa Venstre føl-
gende i en pressemelding:

«Venstre vil gå til valg på å styrke klimameldingen
når den skal behandles i Stortinget etter valget.»
Den gangen var Venstre helt på linje med SV i kritik-

ken av klimameldingen. De sa også:
«(…) vi savner konkretisering av tiltak og mål for

de ulike sektorene, slik at vi kan få på plass en videre
grønn omstilling av Norge.»
Det er jo utslippskutt som teller for klimaet, så mitt

spørsmål er: Hvor store utslippskutt har Venstre fått på
plass, slik dere lovet velgerne?

Statsråd Ola Elvestuen [11:47:44]: Da må jeg kom-
me med tallene: 50 pst. reduksjon i transportsektoren
er ett av dem. Det er vanskelig å kvantifisere nå hva en
satsing på grønn skipsfart kan føre til, men tiltak på om-
råde etter område vil føre til en reduksjon i utslippene. 

Så til spørsmålet om en tilleggsmelding: Jeg mente
det ikke var riktig å lage en tilleggsmelding nå. Nå ligger
denne saken i Stortinget, og vi får en beslutning. Så tren-
ger vi å få en enighet med EU. Gjennom Jeløya-plattfor-
men har vi en enighet om at vi skal legge fram en egen
plan i etterkant av enigheten med EU. Da vet vi hva ram-
mene er for det vi skal gjøre, og vi skal ha en egen plan
om hvordan vi skal nå målsettingene fram mot 2030.

Per Espen Stoknes (MDG) [11:48:44]: Statsråd Elve-
stuen er glitrende til å snakke om ambisjoner og til å
utrede. I Oslo har vi et forpliktende sektorvist klima-
budsjett. Det betyr at vi teller CO2 slik man teller pen-
ger, år for år. Måling og rapportering av avvik skjer, og
avvik får konsekvenser. Byer over hele verden har lagt
merke til dette og ser at det kan være en ny måte å drive
klimapolitikk videre på.

Når regjeringen legger fram meldingen og regjerings-
partiene i innstillingen fremmer forslag, tar man fatt i
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ett punkt og snakker om «sektorvise ambisjoner» – ikke
sektorvise kutt eller sektorvise klimabudsjett. 

Spørsmålet til Elvestuen er: Hvorfor kan man ikke
lage et sektorvist år-for-år-klimabudsjett som forplikter,
og som ikke bare er en ambisjon?

Statsråd Ola Elvestuen [11:49:40]: Hele poenget
med å gå inn i EUs rammeverk er jo at man får forplik-
telser som må følges opp. Det er nettopp derfor vi nå
gjennomfører disse forhandlingene. I tillegg har vi en
klimalov som sier at det skal rapporteres inn systema-
tisk. Det skal vi begynne med i høst. Vi skal følge ut-
slippsbanene fram mot 2030. Klarer vi det ikke, vil vi
med en avtale få sanksjoner, som vi så må følge opp.

Til slutt: Jeg kjenner veldig godt til miljø- og klimatil-
takene i Oslo etter å ha vært med på å legge grunnlaget
for de fleste av dem selv. Det er ingen tvil om at man i
Oslo nå har et godt utgangspunkt for å videreføre en
sterk klimapolitikk.

Espen Barth Eide (A) [11:50:37]: En samlet norsk
miljøbevegelse har kritisert fraværet av konkrete nasjo-
nale utslippsmål i denne meldingen og uttrykt stor
skepsis til at man skal ta prinsippet om kvotehandel fra
kvotepliktig sektor, som alle er enige om, inn i ikke-
kvotepliktig sektor også. Hva er det Venstre og regjerin-
gen har forstått som klima- og miljøbevegelsen ikke har
forstått ennå?

Statsråd Ola Elvestuen [11:51:03]: At det ikke er
noen motsetning mellom det å ha internasjonale for-
pliktelser som sikrer gjennomføring av tiltak – uavhen-
gig av hvem som har flertall, og hvem som sitter på
Stortinget – og å ha egne, mer ambisiøse og sterkere
mål. Så skal vi ta steg i arbeidet. Først må vi ha en avtale
med EU. Jeg mener det er riktig å ha fleksibilitet i den
avtalen, hvis vi kan få det med et engangskjøp av kvo-
ter. Det blir en egen beslutning om vi skal gjøre det eller
ikke. Den beslutningen er ikke tatt. Så må vi legge pla-
nene for hvordan vi skal nå målene fram mot 2030. 

I dagens politikk gjelder klimaforliket. Når det gjel-
der tiden fram mot 2020, tilsier både forpliktelsene i Pa-
risavtalen og vårt eget klimaforlik at vi skal gjøre det vi
kan for å forsterke innsatsen også fram mot 2020 og søke
å nå målet om utslipp på 48,6 millioner tonn.

Presidenten: Replikkordskiftet er avslutta.

Espen Barth Eide (A) [11:52:28]: Det temaet vi disku-
terer i dag, er, som mange med rette allerede har sagt,
klodens viktigste spørsmål og den største og mest kre-
vende utfordringen vi og våre kolleger i alle andre land
har. Den dårlige nyheten – noe som også har vært sagt
mange ganger, men som ikke kan gjentas for ofte – er at
hvis vi mislykkes, ødelegger vi grunnlaget for livet på

kloden. Den gode nyheten er at det i de siste årene har
vært en utvikling av nye teknologiske løsninger, nye
muligheter, som viser at det faktisk går an å oppfylle de
ambisiøse målene i Parisavtalen om å begrense oppvar-
mingen av kloden til 2 grader, aller helst 1,5 grader. Slik
sett går teknologien vår vei, men den krever en klok,
ambisiøs politikk i nært samspill med et ambisiøst næ-
ringsliv og et ambisiøst arbeidsliv som ønsker å ta mu-
lighetene i bruk. 

Arbeiderpartiet er et teknologioptimistisk, industri-
vennlig klimaparti. Vi mener at disse tingene godt kan
fungere sammen. Vi ønsker en helhetlig norsk politikk,
både her hjemme og i samarbeid med andre land, for at
dette skal lykkes.

Arbeiderpartiet er sterkt tilhenger av internasjonalt
samarbeid, og mange av våre forgjengere har stått helt i
sentrum for den internasjonale diskusjonen om utvik-
lingen av et kvotehandelssystem innenfor kvotepliktig
sektor – som min kollega Aukrust tidligere sa heter kvo-
tepliktig sektor fordi det er den sektoren man mener er
egnet for å handle med kvoter over landegrensene. Så
når vår meget offensive saksordfører, Stefan Heggelund,
sier at vi nå har snudd og går inn for å dra på guttetur til
Polen for å overbevise Polen om at de på egen hånd må
endre sin kullpolitikk, er det helt feil. Dette hører defini-
tivt hjemme i det området som tilligger kvotepliktig
sektor – der vi står sammen globalt, og der vi samarbei-
der nært og tett med EU, noe vi er sterkt tilhengere av.

Det har hele tiden vært slik i vår tenkning – ikke nå,
men i mange år – at i ikke-kvotepliktig sektor skal man
stille strenge nasjonale krav, man skal stille egne, nasjo-
nale krav som på ingen måte står i motsetning til å sam-
arbeide. Det er fra Arbeiderpartiets side ingen som har
sagt at vi ikke skal samarbeide med EU om hele dette fel-
tet. Det vi sier, er at vi har gått imot at man skal bruke
fleksibilitetsmekanismer som en sovepute, altså som et
system som gjør at man kan kjøpe seg vekk fra nødven-
dige tiltak her hjemme.

Jeg har behov for å understreke at jeg tror det er å gjø-
re norsk industri og norsk næringsliv en bjørnetjeneste.
Det er en rekke store omstillinger som må skje her hos
oss og i mange andre land. Jeg er overbevist om, også et-
ter besøk til mange spennende bedrifter som nettopp
tenker på dette, at sterke, strenge, tydelige nasjonale
krav hjelper for å sette fokus på en omstilling som uan-
sett må skje, og at det faktisk vil lønne seg å gjøre det
man må gjøre, tidlig snarere enn sent. Det er bedre å gå i
front, skape industriklynger, utvikle ny teknologi og
dele med andre enn å vente til man blir halt etter. 

Dette er en del av klimapolitikken og har sin hoved-
begrunnelse i klimapolitikken, men det er også viktig
når vi skal tenke på hvordan vi lager et næringsliv for
framtiden som kan skape arbeidsplasser etter hvert som
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olje- og gassindustrien ikke vil gjøre det på samme nivå
som det er gjort til i dag. Jeg er derfor skuffet over at par-
tier som har hatt en veldig høy fane på dette feltet – Ven-
stre, som har gått inn i regjering, og Kristelig Folkeparti,
som støtter opp om politikken slik den nå er lagt fram –
ikke ønsker å stille konkrete, målbare nasjonale krav på
klimafeltet. Men det er ikke for sent å snu. Vi har kon-
krete forslag, bl.a. om sektorvise handlingsplaner med
konkrete utslippsbudsjett, innføring av klimabudsjett
på alle sektorer, herunder det å inkludere industri og an-
net i kvotepliktig sektor inn i disse klimabudsjettene, og
en rekke andre tiltak. Det er 56 forslag som vi mener gjør
denne strategien bedre.

Dette er et spørsmål som er så viktig at det er viktig å
bygge bred enighet. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde
enda større enighet om hvor vi nå skal, men jeg konsta-
terer samtidig at engasjementet i denne saken viser at
det er stor forståelse for at dette temaet er et av de viktig-
ste i vår tid og i mange år framover. Det skal vi bygge vi-
dere på i arbeidet i vår komité.

Tina Bru (H) [11:57:44]: Debatten rundt klimamel-
dingen har vært den samme som omtrent alle klimade-
batter jeg har fulgt på Stortinget i de snart fem årene jeg
har vært her. Opposisjonen mener vi gjør for lite for
sent, vi mener ting er på rett vei. Med andre ord har be-
handlingen av og debatten om denne klimameldingen
vært veldig forutsigbar.

Klimadebatten kan likevel være forvirrende og van-
skelig å forstå. Den er kanskje vanskelig nok for oss som
jobber med det til daglig, men innimellom tenker jeg at
den må være fullstendig ubegripelig for folk flest. Vi om-
gir oss med begreper som ikke-kvotepliktig sektor,
IPCC, karbonbudsjett og klimanøytralitet med den stør-
ste selvfølgelighet, men dette er ord som de aller fleste
vil ha problemer med å forklare innholdet i eller forstå. 

I tillegg bærer debatten i altfor stor grad preg av at vi
glemmer det globale perspektivet, for det er ikke slik at
klimapolitikk er et norsk mesterskap, eller at Norge er
en sinke i klimapolitikken. 

Jeg må innrømme at jeg blir litt matt av denne debat-
ten. Det går en slags sport i å overby hverandre – i å tegne
motstanderen i et verst tenkelig lys og redusere det som
faktisk er viktig politikk og viktige forslag, til knapper og
glansbilder. Det er synd. En må nesten være norsk for å
mene at Norge ikke gjør noe i klimapolitikken.

Å nå klimamålene våre for 2030 blir hardt, det er ikke
gjort over natten. Norge har ikke masse lavthengende
frukt i utslippskuttpolitikken, ingen enkle utslipp å re-
dusere. Vi har ingen energimiks som vi kan fase ut, som
kull, med store utslippsgevinster. Vi har en industri som
allerede har redusert sine utslipp med 40 pst. siden
1990. Vi har overflod av ren, fornybar kraft. Vår mest

lavthengende frukt er transportsektoren. Her har det
skjedd mye de siste årene. I denne klimameldingen får
vi et nytt, forsterket mål om en halvering av utslippene.
Elbilandelen vår er nå på 30 pst. Vi er på rett spor, men
det er selvfølgelig ikke gjort over natten. Fra 2016 til
2017 gikk utslippene fra veitrafikk ned med 4 pst. Det vi-
ser at denne regjeringens politikk fungerer. Pilene be-
gynner endelig å peke i riktig retning.

Målet kan ikke være å gjøre det hardest og dyrest mu-
lig å nå klimamålene våre bare fordi det ser bedre ut på
papiret. Noe av retorikken som er blitt brukt i denne de-
batten, særlig fra Arbeiderpartiet, bekymrer meg. Tidli-
gere har vi vært enige om at kostnadseffektivitet er et
viktig prinsipp i klimapolitikken, det forlater nå Arbei-
derpartiet. Nå vil de ikke lenger benytte seg av fleksibili-
teten som er tilgjengelig gjennom et klimasamarbeid
med EU. Man kan nesten lure på hvorfor de ikke samti-
dig har sagt at de ønsker Norge ut av EU ETS, altså kvote-
systemet. Hvorfor er det greit å samarbeide om utslipps-
kutt i f.eks. petroleumssektoren og industrien, men ikke
i landbruket og transportsektoren? Og hvorfor bruker
man den feilaktige retorikken om at en slik politikk vil
føre til at vi ikke kommer til å kutte i Norge? Det er jo di-
rekte feil. Klimameldingen viser oss hvordan – at vi kost-
nadseffektivt kan kutte mellom 20 og 25 mill. tonn i
Norge og benytte oss av fleksibilitet på de siste, dyreste
tonnene. Dette er en fornuftig politikk. Den sørger for at
vi får størst utslippskutt for pengene. Og så argumente-
rer Arbeiderpartiet med at det ikke blir noen omstilling
i Norge hvis vi skal bruke fleksibilitet. Det er helt feil, det
også. Omstillingen kommer, den er i gang, det er ikke et
enten – eller. Det handler ikke om enten bare å bruke
fleksibilitet og ikke kutte i Norge, eller motsatt.

Jeg ser med andre ord frem til å følge nøye med på Ar-
beiderpartiets alternative statsbudsjett fremover, for
det er ingen tvil om at det er stor omstillingsvilje i norsk
næringsliv og samfunn. Hvis Arbeiderpartiet tror at det-
te kommer av seg selv og er gratis, tar de kraftig feil. Vi
bruker store penger på omstilling, og mer skal vi bruke.
Hvorfor i alle dager Arbeiderpartiet vil gjøre politikken
dyrest mulig i stedet for best mulig, det forstår jeg ikke.

Terje Halleland (FrP) [12:01:57]: Tidligere i debatten
har jeg vært usikker, men nå må jeg innrømme at jeg er
enda mer i tvil. Vi er altså ni partier til stede i denne de-
batten, som alle ønsker å kutte utslipp, men vi ønsker
ikke å gjøre det sammen. Det er veldig uheldig. 

Arbeiderpartiet, ved Espen Barth Eide, sier nettopp
fra talerstolen at dette er det viktigste temaet. Allikevel
velger de å gå vekk fra sin etablerte politikk og komme
med alternativer, og jeg sitter med et inntrykk av at det
er viktigere å være uenig med regjeringen enn det er å
være med og få til reduserte klimautslipp. 
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Mange snakker om et smartere samfunn og smartere
løsninger. Ja, innenfor klima er det ikke noe annerledes:
Det er veldig viktig, både for kostnader og ikke minst for
resultater. Da er det særdeles uheldig at vi har et stort
mindretall som ønsker å gå vekk fra de smarte løsninge-
ne, som gir både rimeligere og bedre løsninger for kli-
maet. 

Jeg er glad for at flertallet bygger sin politikk rundt
markedsbaserte løsninger. Klimautfordringene er glo-
bale, og da trenger vi internasjonale avtaler. 

Norge skal ta sine utslipp, men vi vet at det blir dyre
utslipp. Samfunnet har tatt ansvar på et tidlig tidspunkt,
og vi må ikke ende opp med å straffe det for det. Samfun-
net vårt er så rent at uansett hvor vi kutter, vil det bli
dyrt. Derfor vil det få store konsekvenser hvis vi ikke vel-
ger de smarte løsningene, de kostnadseffektive løsnin-
gene. 

CCS er et prosjekt som kan få store positive konse-
kvenser om en lykkes. Hva er utfordringen med det pro-
sjektet? Jo, det er knyttet kostnader til det. Da er det sær-
deles uheldig å prioritere dyre kutt innenlands som er
med på å hindre gode løsninger. Ved å nekte å ta i bruk
de smarte løsningene straffer vi altså eget næringsliv, og
vi frigjør ikke kapital til å kunne ta de nødvendige inves-
teringene for å fortsette arbeidet med CCS eller annen
forskning og teknologiutvikling. 

Fremskrittspartiet er glad for mange av de tiltakene
som er tatt med i meldingen, og som bidrar akkurat til
teknologiutvikling. Den maritime pakken er et eksem-
pel på det, der vi prioriterer lav- og nullutslippsfartøy,
der vi lager en standard rundt landstrøm, og der vi ber
om utredninger for utslipp fra oppdrettsnæringen. Da
prioriterer vi områder der vårt næringsliv allerede ligger
langt framme, hvor det kan få muligheten til å utvikle
seg, og igjen skape arbeidsplasser i Norge – ikke sånn
som nå, at de store utslippskuttene som vi oppnår
innenlands, innebærer en teknologiutvikling i utlandet.
En sånn plan som foreligger nå, er smart og vil gi resulta-
ter. 

Else-May Botten (A) [12:05:54]: Norge er i stand til å
gå foran i kampen mot klimautslipp, kombinert med
industriutvikling og nye arbeidsplasser landet rundt. Vi
kan ta ansvar for å stille de kravene det er behov for for
å kunne nå klimamålene, og samtidig bygge ut maritim
industri hjemme som kan utvikle nye løsninger for
framtiden, med den beste tilgjengelige kompetansen i
verden – den finnes jo faktisk langs kysten vår.

I Norge har vi hele den maritime klyngen godt besatt
av flinke sjøfolk, framtidsrettet leverandørindustri,
smarte designere, dyktige verft, finansnæring og moder-
ne redere – alle med store ambisjoner for klimaet, for de
ser mulighetene til økt konkurranseevne i forhold til de

løsningene man har, og ser at man kan være med og bi-
dra på en viktig vei mot en bedre framtid og å sikre klo-
den vår levelige kår framover.

Fra Stortinget har vi myndighet til å påvirke denne
utviklingen på mange forskjellige måter. Det er bl.a.
gjennom offentlige innkjøp. Vi kan stille viktige krav til
anbudene, og vi har mulighet til å legge til rette for et vir-
kemiddelapparat som støtter opp under den teknologi-
utviklingen det er behov for, både gjennom miljøtekno-
logiordningen og ikke minst gjennom Enova. Næringe-
ne er på dette samme laget.

Jeg har lyst til å sveipe innom litt av det saksordføre-
ren sa i stad om ferjene. Det var en interessant histo-
rieomskriving. Jeg kan minne om at Ampere var den før-
ste batteriferjen som ble produsert i Norge og i verden,
etter krav fra den rød-grønne regjeringen, støttet av mil-
jøteknologiordningen som den rød-grønne regjeringen
etablerte, og på anbud fra fylker som ikke ble styrt av
verken Høyre eller Fremskrittspartiet. Den satsingen på
nullutslipp var det vi som startet, men vi skal fortsette.
Det som er interessant nå, er at allerede i 2022 vil vi kun-
ne ha 60 batteriferjer i Norge – ikke takket være regjerin-
gen, men på tross av regjeringen. Akkurat nå ligger det
24 nye batteriferjer til kontrahering, og det offentlige
som innkjøper går foran. Det samme gjør Trøndelag fyl-
keskommune, som har kjørt flere runder med ulike ak-
tører knyttet til de nye hurtigbåtene. De har lyktes med
å finne nullutslippsløsninger, hjulpet av kun norske ak-
tører. 

Som sagt: Det grønne skiftet til en fornybar og ut-
slippsfri maritim sektor er i full gang, og ferjebransjen
leder an i Norge og overfor verden, drevet fram av gode
politiske vedtak om nullutslippskrav og en framtidsret-
tet bransje som utvikler og tar i bruk nye utslippsfrie løs-
ninger og nytt drivstoff.

Norge har en verdensledende maritim leverandørin-
dustri for nullutslippsløsninger, og det må vi benytte til
å være i front og være en rollemodell for verden, som
trenger nye og bedre løsninger. Da er det synd at regje-
ringen gang på gang bakker ut og kjøper mer tid i alle
nødvendige grep som må tas. Vi har ikke tid. Vi kunne
fått strammere krav for tidsrammene på viktige tiltak i
dag, hadde det ikke vært for at regjeringen har puttet
Kristelig Folkeparti opp i lommen sin i denne saken,
igjen. Det hjelper ikke å si at man er et klimaparti, om
man ikke kan stå for det når det virkelig gjelder og man
skal trekke opp de store linjene for framtiden. Da må
man levere. 

Vi så det også i høst da vi ville stramme klimakravene
til kystrute-anbudet. Det samme skjedde da: lite ambisi-
øst fra regjeringen der vi i opposisjonen ville stramme til
klimakravene. 

5742



3582 20183. mai – Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid og Representantforslag 16 S (2017–
2018) om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020

Men det gjenstår fortsatt en viktig sak, som skal kom-
me til Stortinget 15. mai. Det er veien videre for CCS-sat-
singen på de tre viktige industriprosjektene, som vi nå
venter spent på å se hvordan blir framover. Avgjørelsen
som blir tatt der, er kanskje den viktigste av alle knyttet
til å kunne nå klimamålene i Parisavtalen. Det blir en
klimaeksamen for både Venstre i regjering, Kristelig Fol-
keparti som støtteparti og ikke minst regjeringens sat-
sing på framtidens løsninger.

Et område vi har i Norge i dag som virkelig utgjør en
forskjell for utslippskutt, er altså havsatsingen, og der
har man enorme muligheter til å lykkes. Men jeg adva-
rer også – til slutt – om at selvtilliten til saksordføreren i
dag på mange måter kan virke selvdestruktivt og uhel-
dig for viktige satsinger framover, for landet tjener på at
politikerne klarer å lytte, klarer å lære og klarer å levere
på det som er viktig for å få til de beste løsningene for
framtiden. Da er det ikke så konstruktivt og tillitvekken-
de med den framtoningen som saksordføreren viste i
dag.

Presidenten: Dei talarane som heretter får ordet, har
ei taletid på inntil 3 minutt.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [12:11:10]: Klimaproblemene
ikke bare kan løses, men må løses. Det er store utfor-
dringer å ta tak i, men vi har også gode muligheter for å
klare det hvis vi gjennomfører konkrete tiltak. Det er
det som er viktig i en sak som dette. Det er bra at en
samler seg om konkrete målsettinger, men man må
også vise vilje til konkrete tiltak. 

Jeg ble rimelig overasket over eksempelvis represen-
tanten fra Kristelig Folkeparti, som brukte taletid i den-
ne sal på å argumentere mot å vedta konkrete, forplik-
tende tiltak i dag, når Kristelig Folkeparti nettopp kunne
vært med på å skaffe flertall i denne sal for å komme vi-
dere, være konkret og ikke bare på et overordnet plan si
at det skal vi komme tilbake til senere. I klimapolitikken
haster det med å gjennomføre konkrete tiltak, ha en
praktisk tilnærming og følge opp.

Til statsråd Elvestuen, som på spørsmål om manglen-
de omtale av karbonfangst og -lagring sier at det får de
som la fram meldingen, svare for: En slik holdning kan
ikke en ansvarlig statsråd ha. Det er Elvestuen som sitter
som ansvarlig statsråd nå og har ansvar for oppfølgin-
gen. Dessverre sviktet Venstre i budsjettet for inne-
værende år. De svikter nå. Så gjenstår det å se hva som
skjer når saken kommer opp igjen til behandling senere
i vår.

Norge har rike naturressurser, som det er viktig at vi
bruker som en del av løsningen på klimaproblemene. Vi
har rike ressurser – både jordressurser, skogressurser og
ressurser i havet. De kan vi bruke til å løse klimapro-
blem, men også til å skape verdier og bidra til arbeids-

plasser i hele landet. Vi må sørge for økt vekst og økt av-
virkning i norske skoger. Vi må sørge for økt matpro-
duksjon. Det er en del av løsningen på klimaprobleme-
ne at vi tar ansvar gjennom å ta vare på matjorden og
produsere mer mat i Norge. Derfor er det også viktig å
understreke de forslagene vi har fremmet i den sam-
menheng i dag.

Vi må få fortgang i arbeidet med CO2-fond for
næringstransport, og reelle forhandlinger må komme i
gang. En av de sakene en virkelig blir målt på når det
gjelder klima i framtiden, en tredje rullebane på Garder-
moen, er det viktig å si et tydelig og klart nei til – ikke
bare på grunn av klima, men også for å ta vare på
matjord, for å hindre at lokalsamfunn drukner i støy, og
for å bruke den kapasiteten som allerede finnes, i stedet
for bruke et titalls milliarder kroner på en rullebane vi
ikke har bruk for.

Liv Kari Eskeland (H) [12:14:16]: Det me legg på bor-
det i dag, er ei klimamelding og komiteen si handsa-
ming av denne, som trass i harde ord og slakt frå enkel-
te representantar i salen, er offensiv. 

Her vil eg spesielt trekkja Stortingets merksemd mot
den retninga me gjennom dette arbeidet no dreg den
maritime næringa i. Me ser eit ambisjonsnivå for nærin-
ga som strekkjer seg til nye høgder. Det vågar me å gjera
fordi me gjennom dei siste åra har sett at næringa har le-
vert på våre visjonar om utsleppsfrie ferjer og snøggbå-
tar, men òg fordi me ser det som vesentleg at den mari-
time næringa tek sin del av reduksjonane i utsleppa. 

Men eg vil åtvara Stortinget mot å tru at krava til
framlegg om utsleppsfrie fjordar er ei enkel sak å løysa.
Med respekt for dei lange tidshorisontane som f.eks.
cruiseskip har, med planlegging, finansiering, bestilling
og drift, er det eit 40–50-årsperspektiv. Det me gjer, er å
setja krav til næringa om å snu seg svært mykje fortare
enn slike horisontar tilseier. Og tek me slike grep, er det
viktig at me i fellesskap dreg opp desse linjene, og at me
ikkje i neste stortingsperiode finn det føremålstenleg å
setja andre mål. Me må belita oss, som me seier der vest. 

No opplever eg at det er brei einigheit om det ambi-
sjonsnivået som ligg på bordet for den maritime sekto-
ren. Det er nødvendig, det er bra, og det er avgjerande for
at me skal lukkast. 

Havstrategien frå regjeringa drog opp ambisjonen
om å vera blant verdas fremste havnasjonar, og det inne-
ber òg at me må ta klima og miljøansvaret på alvor – at
me skal vera fremst med tanke på miljøteknologiske
løysingar, og at me skal vera blant dei nasjonane som vå-
gar å setja krav om at vår unike natur framleis skal stå
rein og urørt. 

Dei vedtaka me er inviterte til å gjera i dag, vil utfor-
dra den maritime næringa vår. Men det kan òg danna
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grunnlag for ny teknologi som me i neste omgang kan
industrialisera. Det kan danna grunnlag for nye energi-
berarar som hydrogen i den maritime flåten. Det viser at
me er teknologioptimistar og at me har stor tru på den
innovasjonsevna og kreativiteten som ligg hjå den mari-
time industrien vår. 

Nei, me kan på ingen måte seia at me ikkje har ambis-
jonar, slik eg opplever at eksempelvis SV tek til orde for.
Det me legg fram i dag, viser det motsette.

Jon Gunnes (V) [12:17:35]: Transport står for nesten
60 pst. av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Derfor
mener jeg at det er helt riktig at vi skal kutte minst
50 pst. av klimagassene fra transportsektoren innen
2030.

Norge er blant de mest ambisiøse landene når det
gjelder kutt for transportsektoren. Det er veldig viktig.
Venstre har gått foran i elbilpolitikken, slik vi nå gjør
også når det gjelder skipsfarten. 

I et land hvor vi har nesten 100 pst. fornybar energi
med vannkraften vår, som i tillegg har overskudd i nor-
malår, har vi et enestående utgangspunkt for elektrifise-
ring, men også for bruk av hydrogen der det er mest hen-
siktsmessig. 

Vi har satt oss en rekke ambisiøse delmål for å nå
50 pst.-målet i 2030. Vi skal ha fossilfri kollektivtrafikk
innen 2025. Eksemplene er AtB i Trondheim, Ruter i
Oslo og Kolumbus i Stavanger, som helt klart har store
ambisjoner. Det går i dag mange gassbusser – ja, i Trond-
heim er det bare gassbusser – med stort innslag av bio-
gass. Nå har f.eks. Oslo bestilt 70 elektriske busser, og i
Trondheim leveres 35 elektriske busser neste vår. Det er
klart at er det store ambisjoner også lokalt. 

Alle nye personbiler og lette varebiler skal ha nullut-
slipp innen 2025. Vi er i rute for personbilene, mens vi
for varebilene henger noe etter. Det skyldes bl.a. moms-
regler og mangel på modeller med gode nok egenska-
per. Jeg har tro på at vi snart får fart på elvarebilsalget,
men dette er noe regjeringen og vi på Stortinget må føl-
ge nøye med på framover. Selges det ikke nok nullut-
slippsvarebiler, må vi gjøre noe for å stimulere til det.

Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største byene
ha tilnærmet nullutslipp. Det er bra ikke bare for klima-
et, men også for nærmiljøet. Det vil gi mindre luftforu-
rensning av de minste og farligste partiklene.

Innen 2030 skal tyngre varebiler, 75 pst. av nye lang-
distansebusser og 50 pst. av nye lastebiler være nullut-
slippskjøretøy, og i 2030 har vi en ambisjon om at flytra-
fikken skal bruke i hvert fall 30 pst. bærekraftig biodriv-
stoff. Dagens vedtak er ambisiøst, og målene er klare. Nå
skal det leveres.

Per Espen Stoknes (MDG) [12:20:51]: Når man hø-
rer tidligere kommunikasjonsrådgiver og spinndoktor

– nå representant – Heggelund markedsføre og grønn-
male regjeringens klimapolitikk med brei, feit pensel,
må man nesten holde seg fast i stolen for at ikke ørene
skal falle av – for å blande litt metaforer i befippelsen. 

Han framstiller i fullt alvor regjeringens politikk som
både grønn og ambisiøs og som historisk effektiv. Men
dette er jo svada. Med regjeringens tempo vil det ta
ca. 2 018 år før vi når lavutslippssamfunnet. Hvis vi lurer
på om regjeringen er klar for å kjøre opp speeden – has-
tigheten – så kan vi bare ta en titt på ordlyden i den inn-
stillingen som representanten har vært saksordfører for.
Her finner vi: Regjeringen skal «vurdere» – ikke gjen-
nomføre noen ting, men «vurdere en handlingsplan for
(…) biogass». Så skal regjeringen «ta initiativ til» – ikke
gjennomføre noen ting, men «ta initiativ til et samar-
beid», ikke for å gjøre noen ting, men «for å dokumente-
re klimanytten». Så regjeringen skal ta initiativ til flere
dokumenter. 

Så finner vi videre at regjeringen skal «ta initiativ til
sonderinger med de andre nordiske landene med tanke
på» – jeg ler meg i hjel, unnskyld – «en felles nordisk hy-
drogenstrategi». Altså skal man gjøre sonderinger med
tanke på kanskje å lage en strategi.

Vi skal videre ha sektorvise – ikke kutt eller budsjet-
ter, vi skal ha «sektorvise ambisjoner for kutt». Så skal vi
også be om en klimapolitikk «som balanserer Paris-
avtalens målsetninger» med matproduksjonen, og vi
skal sikre at fangstteknologier benytter nullutslipps- el-
ler lavutslippsteknologi der det ligger til rette for det. 

Det fremmes ett konkret tiltak med en tydelig mile-
pæl: cruiseskip. Det varmer mitt hjerte, fordi jeg har fa-
miliehytte ved siden av Geirangerfjorden. I alle år har
jeg vokst opp med dieselosen og pustet inn den. Men
dette er faktisk ikke et avgrenset Dokument 8-forslag om
cruisetrafikk i verdensarvfjordene – det er jo flott – dette
er en klimamelding om hele Norges utslipp. Da er det
svært enkelt. Det handler ikke om ute eller hjemme. Det
er både/og. Vi må gjøre det både i Norge og utenfor –
forpliktelser ute og forpliktelser hjemme. Dette er løst i
Greenhouse Gas-protokollen med Scope 1, 2 og 3. Vik-
tigst er det å ta ansvar for det en har drift på, deretter
innkjøp av kraft og til slutt utrydde, importere, handle,
kjøpe og eksportere. Regjeringen vil maksimere num-
mer tre og ikke forplikte når det gjelder nummer én. 

Oppfordringen er veldig enkel til slutt: Jeg svarte ja på
spørsmålet om forpliktelser, men setter også et tydelig
forpliktende mål for utslipp hjemme. 

Presidenten: Presidenten vil minna representanten
om at «svada» ikkje er eit parlamentarisk uttrykk. 

Kari Elisabeth Kaski (SV) [12:24:06]: Det er veldig
mange ulike områder som man kunne ha snakket om i
en diskusjon og en debatt om klimameldingen. Det sier
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noe om bredden og kompleksiteten i det som vi be-
handler her i dag. 

Jeg har lyst til å snakke litt om det overordnede, litt
om historikk, fordi det er grunn til å minne om – som
flere har gjort – alvoret i det som vi debatterer og disku-
terer. Dette er en sak som har vært diskutert i mange år,
men der fasiten etter 20–30 år med både nasjonal og in-
ternasjonal klimadebatt er at utslippene praktisk talt
står på stedet hvil. Det innebærer at hastverket for hver
gang vi faktisk diskuterer dette, er større og større. Hvis
vi ikke lykkes med å løse klimaproblemet, hvis vi ikke
lykkes med det vi gjør her, har det egentlig ikke så mye å
si, alt det andre vi holder på med. Derfor bør det kanskje
være litt større alvor over både den meldingen som ble
lagt fram, og de forslagene som har blitt framlagt i for-
bindelse med det, og som det er et flertall bak. Vi ser
både at utslippene står på stedet hvil og også at vi i liten
grad har lyktes med den klimapolitikken som har vært
ført de siste årene.

Så får vi høre her at det aldri har vært enkelt å kutte
utslipp i Norge. Nei, det har ikke det. Vi har industri og vi
har en kraftmiks som gjør det vanskelig, vi er et lang-
strakt land, og vi er et dyrt land. Derfor kom vi også opp
med denne ideen om kvotesystem, som er et norsk for-
slag og en norsk modell som man har holdt på med i
mange år, og som passet glimrende med at vi akkurat
hadde funnet oljen og skulle hente den opp. Men det de
20 årene med kvoteregimet har innebåret, er at vi ikke
har lyktes med å kutte utslipp i vesentlig grad i Norge. Vi
klarer ikke å få til den omstillingen som vi er nødt til å
komme oss gjennom.

Så blir det sagt fra representanten Tina Bru fra Høyre
at klimadebatten burde være mer engasjerende og for-
ståelig. Vel, det som denne meldingen innebærer, er at
klimadebatten dessverre flyttes enda et skritt fra folk
flest. For nå diskuterer vi ikke lenger de konkrete utslip-
pene vi skal gjennomføre, vi diskuterer nye mekanis-
mer, nye fleksibiliteter og ingen konkrete målsettinger.
Det at ikke det norske folk vet hva utslippene skal være i
2030, tror jeg er dypt problematisk og innebærer at folk
flest blir helt avskåret fra politikken.

Vi er nødt til å klare å føre en klimapolitikk i dette
landet som gjør at vi driver omstillingen framover, og
som ikke gjør at vi til slutt blir tvunget fordi det ble for
sent. Da må vi klare å kutte utslipp, omstille industrien
vår, sånn som vi har stilt krav om før til industrien, og
som har gjort den verdensledende. La oss gjøre det igjen.
Og så må vi også ha med oss at det er det moralsk riktige
å gjøre. Vi er en oljenasjon som har tjent penger på kli-
maet. La oss kutte utslippene raskere enn andre land.

Lars Haltbrekken (SV) [12:27:26]: Både Venstre og
Høyre skryter i debatten av målet om å halvere utslip-

pene fra transportsektoren innen 2030. Og mål er fint,
det, men det er ikke nok. Vi trenger klare forpliktelser.
Derfor har SV gjort jobben for regjeringen og lagt fram
et forslag hvor vi etablerer et klart mål og en klar for-
pliktelse om å kutte utslipp i transportsektoren ned til
maksimum 7,45 millioner tonn CO2 i 2030. Det er den
halveringen regjeringspartiene skryter av at de går for.
Og da regner jeg med at regjeringspartiene også stem-
mer for det de sier de er for.

Så hører vi at denne meldingen er en strategi for sam-
arbeidet med EU og ikke en klimamelding om utslipps-
kutt i Norge. Vel, som jeg sa i mitt første innlegg, det er
første gang vi diskuterer klimapolitikk i Stortinget hvor
det ikke foreslås noen nye utslippskutt. Men klima- og
miljøministeren sa i sitt svar til meg at han vil utarbeide
en plan for å oppfylle Norges klimaforpliktelser. Jeg tar
det som et signal om at Venstre i alle fall kommer til å
stemme for vårt forslag om en ny klimamelding og et
nytt klimaforlik med forslag til nye utslippskutt i Norge.

Vi kan ikke fortsette en klimapolitikk som gjør oss
helt avhengig av at andre land kutter langt mer i sine ut-
slipp enn det de er forpliktet til, for at vi, som et av ver-
dens rikeste land, skal kunne fortsette å forurense som
før. Tidligere var Høyre og Fremskrittspartiet alene om
denne tankegangen på borgerlig side. Nå har de dessver-
re fått følge av Venstre. Som jeg sa i mitt første innlegg –
Høyre og Venstre må skjerpe seg. De kan begynne med å
stemme for vårt forslag om å halvere utslippene fra
transportsektoren og komme til Stortinget med en kli-
mamelding med nye forslag til hvordan Norge skal kutte
sine egne utslipp.

Ketil Kjenseth (V) [12:30:03]: Jeg tror jeg må starte
hos representanten Per Espen Stoknes. Representanten
glemte nok å ta helium før han gikk på talerstolen, for
det var vel bare det som manglet i et fjasete innlegg om
symbolpolitikk. Dette handler om en virkelighet der vi
skal kutte, og både den forrige regjeringen og dagens re-
gjering har lagt på bordet mange tiltak som kommer til
å virke framover. 

Omsetningskravet for biodrivstoff, 20 pst. innblan-
ding i 2020, var veldig omstridt da det ble vedtatt – flere
aviser skrev på forsiden at dette var umulig å få til. I 2018
skal vi blande inn 10 pst. Vi er på god vei til å klare det
kravet. 

Elbilpolitikken ligger fast fram til 2021, og det sier
noe om langsiktigheten. Den ble etablert i 2003, og når
vi kommer til 2021, er vi forhåpentligvis i nærheten av at
halvparten av bilene er utslippsfrie. Det sier noe om den
langsiktigheten vi må ha, for de som skal betale disse av-
giftene, er folk flest. 

Vi etablerer nå et CO2-fond, Enova er styrket, det er
etablert en Prosess21-strategi, Fornybar AS er etablert i
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år – en forvaltningskapital på 400 mill. kr. Forbudet mot
bruk av fossil olje til oppvarming i bygninger fra 2020
gjør noe med omstillingen. I meldingen her ligger det
også at Avinor skal tilrettelegge for elfly på kortbanenet-
tet. Og vi snakker ikke om lange horisonter, men om
innen 2025.

Dette er krevende omstillinger vi står foran i samfun-
net. Det stilles store krav både til næringslivet og til inn-
byggerne våre, både til å endre holdninger og vaner og
til å bidra i spleiselaget, for Enova finansieres i hovedsak
av elavgiften som norske husholdninger betaler, mens
næringslivet altså ikke har elavgift. Så dette er et spleise-
lag og en dugnad, og vi går hånd i hånd.

Til representanten Kaski, knyttet til EUs kvotemar-
ked: EU skal nå systematisk slette kvoter de neste årene
– ambisiøst – og de skal også endre faktoren for kvoter
fra 1,74 pst. til 2,23 pst. Det blir også en stor utfordring
for Norge og norsk næringsliv å henge med på dette, og
så kan Norge velge i den andelen vi får i avtalen med EU,
å kutte de innenlandske kvotene og ytterligere heve kra-
vet til EUs bidrag.

Så til Haltbrekkens ønske om en ny klimamelding. Ja,
det må vi gjerne legge fram, men først når vi har en avta-
le med EU om norske forpliktelser, og når vi har
referansebanen for skog på plass.

Ole André Myhrvold (Sp) [12:33:24]: Når jeg nå tar
ordet for andre gang, er det fordi jeg vil understreke
skogens viktighet som en del av klimaløsningen. Det
kan ikke sies sterkt nok og ofte nok. Gjennom et aktivt
skogbruk vil opptaket av karbon økes og biomassen
som utvinnes bli til fornybare materialer, energi og en
rekke andre klimanøytrale produkter – som sagt: sirku-
lærøkonomi i praksis som sikrer både miljø og verdi-
skaping. 

Parisavtalen fastslår at det i andre halvdel av århun-
dret skal være balanse mellom menneskeskapte utslipp
og opptak av klimagasser. Som et stort skogland har vi et
særlig ansvar for å sikre opptak av karbon på egne area-
ler. Vi bør gjøre det gjennom industrielle prosjekter på
karbonfangst og -lagring, men vi må også utnytte de na-
turgitte og arealmessige forholdene til det samme.

FNs klimapanel slår også fast at økt bruk av biomasse
er nødvendig for å løse klimautfordringene. Alle scenari-
oer som FNs klimapanel baserer seg på, forutsetter økt
hogst og bruk av biomasse globalt. Avvirkningen skal i
de mulighetsstudiene som er gjort, øke med mellom 51
og 200 pst. Dette er scenarioer som er i tråd med 2-gra-
dersmålet, og som innebærer en seksdobling i bruken av
bioenergi.

Skogens betydning og muligheter er tydeliggjort
både i FNs klimapanels femte hovedrapport og i Miljø-
direktoratets rapport Kunnskapsgrunnlag for lavut-

slippsutvikling. På tross av dette er det imidlertid stor
fare for at EUs regneregelverk for opptak av klimagasser
i skog vil innebære en sterk begrensing av landenes mu-
ligheter for å øke hogsten innenfor bærekraftige ram-
mer. Dette er spesielt krevende for land som har uutnyt-
tede skogressurser, som Norge.

Vi kan ikke sitte i denne sal og se på at skogens mulig-
heter for å kunne bidra til det grønne skiftet svekkes. Vi
står overfor en situasjon der norsk skog ved å følge EUs
klimaregelverk blir bokført med et netto utslipp, når
den faktiske situasjonen er at skogen i Norge har et stort
netto opptak.

Jeg registrerte at statsråden i sted henviste til dem
som la fram meldingen. Men det er statsråden som skal
forhandle, og jeg benytter anledningen til å be stats-
råden sørge for at vi i forhandlingene utnytter hand-
lingsrommet i referansebanene, sørger for fleksibilitet
og ikke minst sørger for kompensasjon. Senterpartiet
har også fremmet forslag om det og håper på tilslutning
til de forslagene.

Tore Storehaug (KrF) [12:36:16]: Eg vil takke føregå-
ande talar for eit godt innlegg om skogen og om viktig-
heita av at Noreg følgjer dette opp i forhandlingane når
vi skal kople oss på LULUCF opp mot Europa.

Det har vore fleire debattinnlegg no som slår fast
f.eks. at Kristeleg Folkeparti kunne stemt for fleire for-
slag, her blir det ikkje vedteke nokon ny politikk, det er
mangel på tiltak. Men eg synest eigentleg det innlegget
var eit godt symbol på det same, for her seier jo fleirtalet
av alle partia at ein skal bruke det handlingsrommet ein
har opp mot EU. Ein slår fast at ein skal ha på plass kom-
pensasjon. I lag har vi fått til dei viktige tinga som ein no
skal klare å få til. Og likevel er det nokre som meiner at
her må vi fremje endå eit laust forslag, fordi dei 70 forsla-
ga som ligg der no, ikkje er nok, tydelegvis.

Det blir litt av det same: Det er nokre som seier at
Kristeleg Folkeparti no burde teke ein omkamp om ein
tredje rullebane på Gardermoen, endå vi har slått fast
kva vi meiner om den i Nasjonal transportplan. Ja vel,
kva er det ved denne stortingsmeldinga som gjer at ein
skulle ha endra syn ut frå dei prosessane vi står i? Vi veit
at vi må kutte i klimagassutsleppa, vi veit at vi har mål
fram mot 2030. Stortinget har til og med vedteke eit for-
sterka mål der ein ønskjer å vere klimanøytral fram mot
det og fått på plass ei klimalov som skal lage eit ramme-
verk som sørgjer for at det blir ein kontinuitet, og at det-
te ikkje blir ein bonanza av lause forslag som ikkje har
ein samanheng, og kor mange av dei ikkje er utgreidde
og slår inn opne dører, eller er ting som eigentleg ligg i
budsjettet, og som bør liggje i budsjettforhandlingane.

Det er litt sånn at stortingsdebattane nokre gonger
kan bli ein konkurranse i å misforstå med vilje, og det
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håpar eg vi klarer å slutte med når det gjeld det som kan-
skje er det viktigaste området å klare å jobbe i lag med,
nemleg klimaarbeidet vårt. Vi får på plass eit viktig ram-
meverk no når det skal vere ei klimalov som skal slå fast
sektorvise ambisjonar, og at desse tinga skal kome i
statsbudsjettet. Det blir ein spennande prøvestein i dei
statsbudsjetta som kjem, at vi klarer å få på plass det rik-
tige rammeverket for å jobbe med dette. Men då hand-
lar det om å klare å stå i ein systematikk og ikkje tru at
det er lause forslag utan ein samanheng som tek oss
fram. Eg har lyst til å minne om eit sitat som eg blei for-
tald av ein litt eldre mann i går, eit finsk ordtak som hei-
ter at dess færre tenner ein har i munnen, dess lausare sit
tunga. Er det noko vi treng i klimapolitikken, er det ten-
ner som kan bite, og ikkje ei tunge som berre sit laust.

Åsmund Aukrust (A) [12:39:03]: Arbeiderpartiet er
for internasjonalt samarbeid. Vi er for en avtale med EU
– ikke bare er vi for det, vi har jo etterlyst det. Det er tre
år siden Stortinget vedtok at vi skulle få på plass en av-
tale. Da ble det snakk om at det kunne ta inntil ett år.
Nå har det gått tre år – vi har hatt tre klimaministre som
ingen av dem har klart å levere. Og ikke bare klarer de
ikke å levere – at vi ikke har en avtale, brukes som en
unnskyldning for at vi ikke skal handle. Arbeiderpartiet
mener at dette selvsagt bare er tull, det er i klimakam-
pen bare å sette i gang. Nå får vi nok en utsettelse, og
Ola Elvestuen bruker de samme argumentene som
hans forgjengere fra Høyre: Vi må vente på en avtale
med EU.

I klimakampen er jeg svak optimist, for det er mye
som går i riktig retning. Det kritiske er tempoet, at vi
ikke har tid til å vente. I dag gjør Stortinget akkurat det –
vi sier at vi utsetter våre handlinger ytterligere. 

Arbeiderpartiet har lagt fram 56 forslag som regjerin-
gen bare kunne hoppet på og tatt imot med åpne armer,
som kunne vært et bidrag til å forsterke klimameldin-
gen. Jeg blir bekymret når jeg hører talspersonene fra
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre – kanskje aller
mest når jeg hører saksordførerens enorme selvtilfreds-
het. Klimatrusselen er så alvorlig at det fins ikke én poli-
tiker i hele verden som bør være selvtilfreds og slå seg på
brystet og si at vi har gjort nok. Alle land, alle politikere
må strekke seg lenger for å komme i mål.

Så snakkes det om de fleksible mekanismene som på
en måte skal løse opp i alt. Men Norge skal bli et lavut-
slippssamfunn. Det er ikke snakk om at vi kan kjøpe oss
fri, dette er omstilling som vi uansett må igjennom. Vi
vet også at disse mekanismene ikke nødvendigvis gir ut-
slippskutt i Europa. Det er mulig man kan lure Venstre
med disse mekanismene, men man kan ikke lure klo-
dens klima og få på plass tilstrekkelige klimakutt.

Regjeringen har knapt tatt noen egne klimainitiativ.
Da Utsira skulle elektrifiseres, måtte de hales og dras i.
Da vi skulle få på plass en klimalov, stemte Fremskritts-
partiet mot det. Da vi skulle få palmeolje ut av biodriv-
stoff, stemte Høyre og Fremskrittspartiet mot det. Da vi
skulle ha lavutslippssoner, stemte Høyre og Fremskritts-
partiet mot det. Det Arbeiderparti-ledede byrådet her i
Oslo har større ambisjoner for hva man skal få til i Oslo,
enn hva regjeringen har for hele landet. I klimakampen
er det behov for at det er opposisjonen som tar ansvar.

La meg avslutte med å snakke om det internasjonale
perspektivet. Denne regjeringen har altså kuttet en tred-
jedel av den klimarettede bistanden. Det sier Arbeider-
partiet nei til. Vi mener tvert imot at klimabistanden
bør forsterkes. Det ligger det et forslag om her i salen i
dag. Jeg synes det er overraskende at det ikke får flertall,
kanskje spesielt at Kristelig Folkeparti, som har en sterk
tradisjon for både bistand og klima, stemmer mot det.

Helt til slutt, president, hvis jeg kan komme med en
stemmeforklaring: Arbeiderpartiet vil stemme for for-
slagene nr. 1–3, fra flertallspartiene, subsidiært, når våre
egne forslag faller. Så vil vi også stemme for forslagene
nr. 9–11 og 28–30 i innstillingen, også subsidiært når
våre egne forslag faller. Og så vil vi også stemme for det
løse forslaget fra MDG.

Arne Nævra (SV) [12:42:34]: Jeg skal prøve å male et
litt stort bilde i dette innlegget, så får vi se om jeg får tid
til noen detaljer i det neste.

Alle vet hva som skjedde i Paris. Vi fikk et mål langt
fram i tid om at vi skal prøve å begrense oppvarmingen
til 1,5 grader, i hvert fall til 2 grader. Den ene organisa-
sjonen etter den andre advarer: Vi klarer ikke å nå målet.
Selv om alle utslippskutt som er meldt inn til FN, blir
gjennomført, er det svært sannsynlig at vi får en tempe-
raturstigning på minst 3 grader innen år 2100, skrev Eu-
ropean Climate Foundation i en pressemelding for ikke
så lenge siden.

Noen av hovedfunnene i UNEP-rapporten fra i fjor
høst, der vår tidligere SV-leder Erik Solheim er sjef, er
like klare som de er alvorlige. Utslippskuttene verdens
land har meldt inn til FN, utgjør bare en tredjedel av det
som er nødvendig for å nå 2-gradersmålet.

IEA skrev i juni i fjor at å kutte utslippene til null
innen 2060 ville kreve en usedvanlig kraftig politisk vilje
og innsats fra alle aktører. Og det er et usedvanlig kraftig
språk fra det byrået. I tillegg ville det kreve storstilt ut-
bygging av fangst og lagring av CO2, skrev de.

Vi har dårlig tid. Derfor trenger Norge, verden og klo-
den modige politikere som løfter blikket og ikke bare
ser på dagen i morgen eller neste valg. Vi må tenke len-
ger enn fire år fram. Hva med en generasjon fram? En ge-
nerasjon er jo bare når våre småbarn er voksne, for ikke
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å snakke om våre barnebarns framtid. Da skulle en jo tro
at flertallet her i salen tok noen grep, bl.a. ved å rydde
opp i eget hus og bidra med det vi kan her hjemme.

Klimaendringene er nå. De skjer nå. Vi ser det på alle
måter – ikke minst i vår del av verden, og spesielt i Arktis,
med Svalbard. Jeg har sagt det flere ganger fra talerstolen
her, for jeg kjenner godt til de forholdene. Jeg tror isbjør-
nen forsvinner som fast ynglende art på Svalbard om
18–20 år. Longyearbyen må snart bygges om, ellers rei-
ser den rett og slett til havs, for å si det litt brutalt.

Det hadde vært greit å følge regjeringens og Hegge-
lunds snilepolitikk, med ørsmå grep etter EU-sporet og
med ørsmå ambisjoner her hjemme, om vi bare hadde
hatt tid. Forslaget om å komme med en ny klimamel-
ding vil åpenbart falle her i salen. Derfor har altså alle re-
presentantene muligheten til å velge og vrake blant
gode klimaforslag fra SVs grønne selvbetjeningsdisk. Lik
og stem.

Presidenten: Representanten Per Espen Stoknes har
hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort
merknad, avgrensa til 1 minutt.

Per Espen Stoknes (MDG) [12:45:49]: Representan-
ten Halleland utfordret meg på å være bekymret for vel-
ferdsstaten. Representanten Halleland tror at nord-
menn er dårligere, dummere og tregere enn dansker,
svensker og finner. Fremskrittspartiet skremmer folk
flest med at vår velferd er oljeavhengig. Miljøpartiet De
Grønne har høyere tiltro til nordmenns kompetanse,
kreativitet og omstillingsevne og til en ansvarlig økono-
misk politikk som også gjør at klimamålene nås.

La meg fort avsløre tre hemmeligheter her fra taler-
stolen:
1. Vår største verdi er ikke oljen, men humankapitalen

– den utgjør ca. 70 pst. av nasjonalformuen.
2. Vi trenger ikke mer oljeeksport for å opprettholde

velferden.
3. Vi løser arbeidsplassutfordringene ved å bli et nor-

malt skandinavisk land. Det er to hovedgrep vi kan
ta: nok nye arbeidsplasser, særlig i tertiærnærin-
gene, og nok nye eksportinntekter, særlig fra et
mangfold av produkter fra havet – fisk – og metaller,
osv.

4. Så over til dagens aller viktigste sak, nemlig forslag
nr. 72, fra Miljøpartiet De Grønne, som nå har fått
en ny formulering:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig utrede
et forbud mot salg av heliumballonger og komme til-
bake til Stortinget med dette.»

Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken har
hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort
merknad, avgrensa til 1 minutt.

Lars Haltbrekken (SV) [12:47:05]: Kristelig Folke-
parti sier vi er enige i denne sal om at det trengs kutt.
Men det holder ikke å være enige om at noe må gjøres.
Vi må faktisk gjøre det også. Det sies også at forslagene
fra bl.a. SV er for dårlig utredet. Siden 1990 har vi knapt
gjort annet i dette landet enn å utrede forslag til kli-
makutt. Det er utredet offentlige rapporter som til
sammen veier 7–8 kilo. Vi har et hav av forslag å velge i.
Det er ikke nye utredninger og større rapporter med
denne vekten vi trenger nå. Nå trenger vi enighet om
handling og konkrete utslippskutt. La oss ikke utrede
oss i hjel inn i en varmere framtid.

Stefan Heggelund (H) [12:48:27]: I dag har det blitt
sagt at jeg har så god selvtillit og er så selvtilfreds. Egent-
lig har jeg aldri hatt spesielt god selvtillit, noe både ven-
ner og bekjente sikkert kan bekrefte, så det kjenner jeg
meg ikke helt igjen i. Men jeg mener at den klimapoli-
tikken de fire partiene fører, er helt riktig. 

Representanten Stoknes hadde noen kritiske be-
merkninger om våre formuleringer, og ja, politikerspråk
kan av og til være litt teit, men faktum er at vi som land
ikke har vært mer offensive enn det vi er nå. Han hadde
for øvrig også noen bemerkninger om min bakgrunn.
Jeg jobbet i hotellbransjen før jeg kom inn på Stortinget,
men jeg er utdannet ved den institusjonen der Stoknes
jobber. Når Stoknes har vært medansvarlig for min ut-
danning, er det kanskje ikke så rart at jeg har blitt som
jeg har blitt. 

Til Arbeiderpartiet: Vi har mer ambisiøse mål nå enn
det vi hadde under den rød-grønne regjeringen – mer
ambisiøse mål. De kritiserer våre mål, men målene er
oppskalert under denne regjeringen. Da blir det hele lite
grann parodisk. 40 pst. – minst – innen 2030 og så skal vi
samarbeide med Europa og sørge for at vi bidrar til også
å ta kutt i Europa, der hvor det virkelig monner. Det er
det Arbeiderpartiet i dag sier nei til. 

For øvrig er det nå litt forvirring om hva Arbeiderpar-
tiet egentlig mener om fjord og skog, for Arbeiderpartiet
står som medforslagsstiller til to fjordforslag som har
helt ulik ordlyd. Det ene handler om at det skal være
«mål om», og det andre handler om at det skal stilles
«krav om». Hva mener Arbeiderpartiet egentlig om
fjord? Vi vet ikke, men da er det bra at de subsidiært
stemmer for de fire partienes gode fjordforslag. 

Når det gjelder skog, er det bemerkelsesverdig å se
Arbeiderpartiets forslag, med tanke på at de ikke vil bru-
ke fleksibilitetsmekanismene. Da kan de ikke mene det
de mener om skog. På det ene området vil de bruke noe
de er imot – og på området som helhet vil de ikke bruke
det de er imot. De må bestemme seg. Man kan ikke
mene begge disse tingene samtidig. Det sier noe om
hvilken prosess det partiet har vært igjennom i forbin-
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delse med arbeidet med denne viktige meldingen. Det
forteller oss kanskje også noe om hvordan de har klart å
lande på de konklusjonene de har landet på, hvor de
snur opp ned på det som har vært deres klimapolitikk
tidligere, og sier nei til et godt europeisk samarbeid. 

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [12:51:47]: Representanten
Storehaug viste til at det nå var kommet ytterligere for-
slag på bordet, bl.a. fra Senterpartiets side, og at en nå er
oppe i ca. 70 forslag. Ja, det er mange løse forslag, og det
er mange forslag som er fremmet i innstillingen, men
det burde bekymre både representanten Storehaug og
også andre partier. Den meldingen som er lagt fram, har
altfor få konkrete tiltak. Det er nettopp derfor en i Stor-
tinget har prøvd å ta ansvar gjennom å fremme konkre-
te forslag, slik at vi kommer oss videre i klimaarbeidet.
Dessverre har representanten Storehaug og Kristelig
Folkeparti havnet på feil side i de aller fleste sammen-
hengene her i dag.

Så viser representanten Storehaug også til – når jeg
tok opp i mitt forrige innlegg en tredje rullebane på Gar-
dermoen – at Kristelig Folkeparti gikk imot den i NTP.
Vel, da vil jeg be representanten Storehaug om å vise
hvor det står. Meg bekjent er det ikke ett ord imot en
tredje rullebane fra Kristelig Folkepartis side i NTP. Der-
imot kunne jo Kristelig Folkeparti og Venstre ha brukt
NTP-prosessen og forhandlingene der til å stoppe en
tredje rullebane på Gardermoen. Det valgte en ikke å
gjøre. Senere på våren i fjor, da Avinor-meldingen kom
opp til behandling, gikk Kristelig Folkeparti til og med
med på – sammen med Høyre, Arbeiderpartiet og Frem-
skrittspartiet – å fortsette planleggingen av en tredje rul-
lebane på Gardermoen langs østre alternativ. 

Jeg synes det er kjempeflott dersom det er slik at Kris-
telig Folkeparti nå er blitt imot en tredje rullebane på
Gardermoen. Jeg har registrert at deres næringspolitiske
talsperson i en jordverndebatt tidligere tok opp pro-
blemstillingene knyttet til jordvern og en tredje rulleba-
ne, men Kristelig Folkeparti har ikke tidligere stemt for
å stoppe en tredje rullebane. De står heller ikke bak for-
slag om det i dag. 

Det har Venstre gjort tidligere. Venstre har tidligere
stått sammen med oss mot en tredje rullebane. Deres
stortingsrepresentant fra Akershus, Abid Q. Raja, sprin-
ger rundt på folkemøter i fylket og argumenterer mot en
tredje rullebane. Men når vi fremmer konkrete forslag i
Stortinget om å stoppe en tredje rullebane – som jeg har
registrert at også statsråden har hatt et engasjement for
tidligere – stemmer Venstre imot i denne saken. Det fø-
rer til at folk som bor i området, fortsatt må leve i usik-
kerhet om en rullebane som Norge ikke trenger. En har
allerede to rullebaner på Gardermoen. Heathrow, som
har nesten tre ganger så mange passasjerer og bevegel-

ser, har tre rullebaner. Gatwick, som har langt flere pas-
sasjerer enn det Gardermoen har, har kun én rullebane. 

Vi trenger å utnytte den kapasiteten vi har i dag. Vi
kan bruke Rygge, f.eks., som nærmest ligger forlatt i dag.
Vi kan bruke den til flyplassvirksomhet istedenfor å bru-
ke milliarder av kroner på en rullebane som vil bidra til
mer klimagassutslipp, som vil bidra til nedbygging av
matjord, som vil bidra til økt støy i nærområdet – som er
dårlig klimapolitikk.

Statsråd Ola Elvestuen (V) [12:55:01]: Til siste taler:
Det er ingen tvil om at Venstre er imot en tredje rulle-
bane på Gardermoen, og det blir ikke tatt noen beslut-
ning om å få en tredje rullebane på Gardermoen i den-
ne stortingsperioden. 

Mange er opptatt av å løfte blikket. Jeg tror det er vik-
tig å gjøre det og se på hva Norge gjør også utover lande-
grensene. Bare nå i vår er det tatt to viktige beslutninger.
Den ene er enigheten med Colombia om at vi skal for-
lenge samarbeidet om å ivareta regnskog – en stor og
viktig beslutning. Det andre er at vi nå, i den helt sentra-
le rollen Norge har hatt innenfor den internasjonale
maritime organisasjonen, endelig har fått på plass en
Parisavtale også for internasjonal shipping, med reduk-
sjon av 50 pst. fram mot 2050 – et stort og viktig vedtak. 

Så ble jeg utfordret av representanten Gjelsvik, som
mente at jeg svarte for enkelt når jeg sa at det er de som
har lagt fram denne meldingen, som må svare på hvor-
for CCS ikke er en del av den. Da burde han ha hørt på
resten av svaret jeg ga. Jeg svarte at det kanskje var fordi
den handler om forholdet til EU og ikke-kvotepliktig
sektor. Jeg svarte også på hvorfor jeg mente at det ikke
var behov for en tilleggsmelding. Og jeg svarte på hva vi
i dag fra regjeringens side gjør for å arbeide videre med
CCS, og at vi kommer tilbake til Stortinget med det i lø-
pet av våren. 

Det var også snakk om referansebaner når det gjelder
skog og forvaltning av skog. Når vi nå får en enighet med
EU, får vi en felles innsatsfordeling, men i tillegg blir are-
al en del av dette. Jeg tror Norge trenger å fokusere mer
på nettopp areal. Vi har avskoging også i Norge, og vi har
forvaltet skog. Det er viktig, som det ble sagt, at vi ser på
den fleksibiliteten vi kan ha når vi skal lage vår egen ut-
slippsbane. Det er regjeringen helt enig i. Vi må selvføl-
gelig benytte den kompensasjonen vi vil få i fellesskap
med resten av EU, og vi vil også se på om det er grunnlag
for en tilleggskompensasjon, slik Finland har fått, selv
om de har fått den først og fremst på grunn av avskoging. 

Så helt til slutt: Det er ikke gitt at vi får en enighet med
EU. Jeg mener det er veldig viktig for klimapolitikken i
Norge at vi får den til, men det er når vi har den, det vil
være riktig å ta beslutningen om man skal benytte seg av
fleksibiliteten som en enighet vil gi. 
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Presidenten: Representanten Tore Storehaug har
hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort
merknad, avgrensa til 1 minutt.

Tore Storehaug (KrF) [12:58:19]: Representanten
Gjelsvik har anten høyrt feil eller så har eg uttalt meg
uklart. Kristeleg Folkeparti har sagt at vi ønskjer å kome
tilbake til Stortinget med spørsmålet om ein tredje rul-
lebane, og det er noko ein må gjere om det skal byggjast
ein tredje rullebane. 

Det eg synest er litt symptomatisk for korleis denne
debatten no har blitt, er at ein jobbar for tiltak som gjev
dobbel verkemiddelbruk, enkelttiltak i sektorar som er
utgreidde, ein peikar på enkeltteknologiar. Ein ønskjer å
flytte det klimaomstillingsarbeidet som skjer i norsk
næringsliv, ute i distrikta, ute hos dei som skapar jobba-
ne, og ute hos dei som lever liva sine i landet vårt – det
verkemiddelapparatet – inn til Stortinget i form av dei
ideane og tiltaka som ein kan kome fram til, og så er ein
imponert over kor mange slike tiltak ein har klart å fin-
ne på. Det er ikkje ein god måte å drive politikk på, og
det er ikkje ein god måte å drive klimapolitikk på. Vi
treng dei mange klimatiltaka, ikkje dei få. Då treng vi at
det er næringslivet og Noreg som heilskap som omstiller
seg, ikkje berre Stortinget i enkeltvedtak. 

Presidenten: Representanten Ketil Kjenseth har hatt
ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort
merknad, avgrensa til 1 minutt. 

Ketil Kjenseth (V) [12:59:37]: Det jeg vil legge vekt
på, er systematikken som vi legger til grunn – at vi skal
få en avtale med EU. Det som nettopp klimaloven og
avtalen med EU vil gi oss, er årlige klimabudsjetter – fra
2019, ifølge klimaloven, men også fra 2021, ifølge EU –
den årlige rapporteringsplikten og også sanksjonene.
Det vil sette norsk klimapolitikk i et helt annet system,
med større forpliktelser. Og det er da vi kan snakke om
de ambisjonene som mange etterlyser her. 

Av de over 70 forslagene er mange innen 2020, og det
er jo helt urealistisk å skulle nå dem. Når det gjelder det
forslaget som SV har gått høyt på banen med, om ut-
slippsfrie verdensarvfjorder innen 2023, lander i dag et
enstemmig storting på innen 2026, og når det er teknisk
mulig å få det til. Det viser at det er viktig å ha de for-
handlingene vi har i Stortinget, og det er også et resultat
av at noen der ute har meldt at dette er for ambisiøst
(presidenten klubber). 

Presidenten: Tida er ute. 

Kari Elisabeth Kaski (SV) [13:00:55]: Den siste repre-
sentanten fra Venstre understreker de ambisjonene
som ligger i denne avtalen med EU, men vi hører også
fra statsråden at det fortsatt tas forbehold om den i det

hele tatt kommer i stand og vi får denne avtalen i havn.
Jeg må si det blir spennende å se hva som skjer hvis vi
ikke gjør det, og hvilke ambisjoner som da vil komme
fra denne regjeringen. Det uttrykkes stor misnøye med
den mengden forslag som ligger på bordet i forbindelse
med denne behandlingen, men det er uttrykk for en
stor vilje i dette stortinget til å gjennomføre klimakutt
og til å vedta konkrete tiltak som vi vet vil funke både
for å få til en omstilling av norsk økonomi og for å kutte
utslipp. Det burde regjeringen ønske velkommen og
ikke avvise på den måten som gjøres.

Det er sånn at man kan være uenig i debatten, men
det er en reell politisk uenighet mellom opposisjon og
posisjon om hvorvidt vi skal ta hoveddelen av utslipps-
kuttene her hjemme og faktisk ta det ansvaret som vi
som nasjon har, eller om vi fortsatt skal ha disse udefi-
nerbare fleksible ordningene og internasjonale avtale-
ne, som vi har prøvd i 20 år uten at det har gitt vesentlige
og betydningsfulle utslippskutt. 

Det snakkes om at det nå er kommet i stand mer am-
bisiøse målsettinger. Med respekt å melde er det altså
sånn at for hvert eneste år må det bli mer ambisiøse mål-
settinger. Det er ikke sånn at dagens regjering kan se til-
bake på den rød-grønne regjeringen og si: Se hva de gjor-
de. Men i alle dager – det er faktisk sånn at vi må vedta
stadig mer ambisiøse mål, vi skal til null. Derfor kommer
hver eneste regjering og hvert eneste storting til å ha det
hengende over seg i overskuelig framtid. Og hvert eneste
statsbudsjett må være bedre enn det forrige når det gjel-
der klima. 40 pst. inn i 2030 er målet, men er det 40 pst.
av de norske utslippene? Det vet vi ikke. Vi vet fortsatt
ikke hvor store utslipp vi skal ha i Norge i 2030. Det er in-
gen styringssignaler til norsk politikk, til norsk nærings-
liv eller til det norske folk. La oss få konkrete målsettin-
ger, som sier noe om hvor vi skal, hva det er vi sammen
skal klare å få til. Det hadde vært interessant. Hvor skal
vi kutte utslippene? Hvilke tiltak skal vi gjennomføre?
På hvilke områder skal Norge være det landet som sikrer
at ny teknologi, som resten av verden også kan benytte
seg av, får et marked?

To n e  W i l h e l m s e n  Tr ø e n  hadde her gjeninntatt 
presidentplassen.

Espen Barth Eide (A) [13:03:42]: Jeg føler at denne
debatten har vist at det går et klart og tydelig skille mel-
lom posisjonen og opposisjonen her, og at opposisjo-
nen er mer ambisiøs i klimapolitikken. Alle i denne sa-
len er enige om betydningen av forpliktende interna-
sjonalt samarbeid. Opposisjonen mener i tillegg at vi
må sette sterke, strenge og tydelige nasjonale mål på de
områdene som egner seg best for nasjonale mål, som
nettopp transport, avfallshåndtering og tilsvarende.
Det er et viktig skille i norsk politikk. 
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Det er ikke egentlig nytt. Det interessante er hvem
som tilhører posisjonen og opposisjonen i dette. Jeg er
glad for at Arbeiderpartiet tilhører den miljøambisiøse
siden, og jeg er overrasket over at Venstre og Kristelig
Folkeparti så tydelig har meldt seg inn i den mer passive
siden, som ønsker å kjøpe seg ut av de aller vanskeligste
kuttene gjennom internasjonalt samarbeid.

Da jeg tok ordet igjen, var det fordi jeg har lyst til å på-
peke én gang til et poeng som flere har prøvd å få fram,
men åpenbart uten gjennomtrengningskraft hos saks-
ordfører Heggelund: Det er altså ikke slik at Arbeider-
partiet tidligere var tilhenger av bruk av fleksibilitets-
ordninger i ikke-kvotepliktig sektor, og så plutselig be-
stemte seg for ikke å være det lenger. Det er ikke riktig.
Arbeiderpartiet var og er tilhenger av et kvotesystem i
kvotepliktig sektor, derav navnet, og da klimameldin-
gen kom i fjor, sa vi at vi var uenig i at dette systemet også
skulle utvides til ikke-kvotepliktig sektor, for det under-
graver mye av poenget med et skille mellom kvoteplik-
tig og ikke-kvotepliktig sektor.

Jeg merker meg at det ved et par anledninger har blitt
advart fra Venstres side om at Arbeiderpartiet er for am-
bisiøse i klimapolitikken, f.eks. når det gjelder verdens-
arvfjorder og cruisetrafikk. Jeg mener det er riktig å stille
strenge krav, og jeg mener det er veldig viktig å lytte til de
mange der ute i næringsliv og industri som sier at vi kan
få til mer, men vi trenger altså noen klare og tydelige
krav som vi skal strekke oss mot for å ligge i front i denne
utviklingen.

Presidenten: Representanten Sigbjørn Gjelsvik har
hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort
merknad, begrenset til 1 minutt.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [13:06:12]: Statsråd Elvestuen
lurte på om jeg hadde hørt hele hans svar tidligere i dag.
Det har jeg, og det ble ikke noe bedre av å gjengi resten
av svaret – at det ikke var behov for å si noe om CCS, på
grunn av at det er en del av kvotepliktig sektor. Vel,
nettopp en av de store svakhetene ved klimameldingen
er at den er altfor dårlig på konkrete tiltak innenfor
kvotepliktig sektor. Det er viktig med langsiktig omstil-
ling også innenfor kvotepliktig sektor, og konkrete na-
sjonale tiltak.

Når det gjelder en tredje rullebane, kommer ikke
statsråd Elvestuen bort fra at det er Venstre som her fore-
tar et hamskifte. I fjor, i forbindelse med Avinor-meldin-
gen, sto Venstre og Senterpartiet sammen om følgende
merknad:

«Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og
Venstre støtter ikke videre arbeid med en tredje rul-
lebane på Gardermoen.»
Når det samme kommer opp til behandling her i dag,

stemmer Venstre dessverre ikke lenger sammen med

Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne; de stem-
mer imot det forslaget som kommer opp til behandling,
sammen med sine regjeringspartnere – dessverre.

Arne Nævra (SV) [13:07:29]: Jeg vil kommentere
noen områder som jeg har vært veldig engasjert i, og
som jeg synes er veldig viktige. Det gjelder bl.a. maritim
industri, som også representanten Else-May Botten var
innom og understreket. Vi hadde en gyllen mulighet for
ikke så lenge siden, men den ble ikke tatt. Da tenker jeg
på kystruteanbudet. Det forteller mye om regjeringens
miljøambisjon. Det ble lagt opp til en 25 pst. reduksjon
av utslippene i det anbudet, og det er altfor dårlig med
så lange kontrakter som vi snakker om her. 

Sentrale aktører ønsker seg miljøkrav, krav til utslipp.
Poenget er at norsk industri gjerne vinner de anbudene
når kravene skrus til. Det var gledelig at et norsk selskap
fikk en av pakkene, men de hadde nok fått den – og kan-
skje flere norske hadde fått – om kravene var strengere. 

Det samme gjelder for teknologi som flytende vind-
kraft. Når det gjelder omstilling, er det kort avstand for
olje- og gassnæringen, for skipsfarten, for verftene våre,
ja til og med for vannkraft og høyteknologi som f.eks. i
Kongsberg Gruppen, til flytende vindkraft. Det er nett-
opp det som har skjedd med innsats i utlandet, i Storbri-
tannia, men vi har ikke noe pilotanlegg her hjemme.
Det er selvfølgelig også veldig kort fysisk avstand mel-
lom en oljeplattform og et flytende vindkraftanlegg,
med tanke på eventuelt å elektrifisere plattformen – for
ikke å snakke om miljøene som finnes på begge sider,
som står så nær hverandre.

De som vil ta grep, kan som en begynnelse støtte for-
slag nr. 65, fra SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Mil-
jøpartiet De Grønne, om nullutslipp for turistbåter –
som har vært nevnt her noen ganger – i viktige turistfjor-
der innen 2025.

Et annet viktig forslag dreier seg om å få gods over fra
gummihjul til bane og båt. Det er allment akseptert her
i salen at økonomiske virkemidler – det gjelder avgifter
og incentiver – virker; at vi setter avgift på det vi ikke øn-
sker, og incentiver på det vi ønsker. Det er bakgrunnen
for forslag nr. 45, fra SV og Miljøpartiet De Grønne, der vi
ber regjeringen fremme forslag om avgift for gods med
bil, og belønning for frakt av gods på bane eller kjøl. Det
vil virke, men flertallet tør ikke.

Til flertallet i salen vil jeg si at det gjør ikke noe om de
ser SV og de andre miljøpartiene i øynene etter avstem-
ningen i dag – det kan de trygt gjøre. Men husk én ting:
Det er mange som også skal se barnebarna i øynene.

Stefan Heggelund (H) [13:10:39]: Jeg skal være kort-
fattet. For formalitetens skyld, på vegne av regjerings-
partiene: Vi stemmer for forslag nr. 72, med den endre-
de formuleringen.
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Sandra Borch (Sp) [13:11:11]: Jeg har bare en stem-
meforklaring: Senterpartiet vil også støtte forslaget an-
gående å utrede et mulig forbud mot heliumballonger.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak
nr. 2.

S a k  n r . 3 [13:11:30]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Represen-
tantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrek-
ken, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes,
Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård, Gina
Barstad og Arne Nævra om ny behandling av Nordic
Minings gruveprosjekt i Naustdal og Nussirs gruvepro-
sjekt i Kvalsund (Innst. 252 S (2017–2018), jf.
Dokument 8:112 S (2017–2018))

Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomite-
en vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til
3 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til med-
lemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den
fordelte taletid – blir gitt anledning til replikkordskifte
på inntil seks replikker med svar etter innlegg fra med-
lemmer 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.

Tore Storehaug (KrF) [13:12:26] (ordførar for saka): I
førre debatt var det mange som snakka om å ta ting
heim. For meg blir det litt bokstaveleg i denne saka, all
den tid eg er son av ein fiskar frå Førdefjorden.

Dette er den fyrste saka som blir lagd fram her i Stor-
tinget med meg som saksordførar. Eg må begynne med
å takke resten av komiteen for eit godt samarbeid. Det er
jo ikkje fyrste gong, og det blir heller ikkje siste gong, vi
diskuterer denne saka her i denne salen.

Kristeleg Folkeparti har valt å støtte Dokument 8-for-
slaget frå SV delvis. Dette framlegget peikar på at det er
teke prøvar i gruveprosjektet i Førdefjorden, i Enge-
bøfjellet, som har vist at det er ganske store endringar i
dette prosjektet. Mellom anna er no rutil eitt av dei to
produkta ein skal ta ut – det er berre eitt av to – og dette
har gått frå å vere eit rutilprosjekt til no å vere eit rutil-
og granittprosjekt. Talet på arbeidsplassar som blir
skapte, er ganske kraftig nedjustert. Driftstida er nedjus-
tert, og lengda på dagbrot, altså den perioden som vil
skape mest støy og forureining for folk i nærleiken, er
oppjustert. 

Dette er kritisk av éin grunn, og det er historikken
som ligg bak det løyvet som er gjeve til fjorddumping i
dette området. Miljødirektoratet gav fyrst dei som kom

med miljøåtvaringane mot prosjektet og åtvara mot
den planlagde fjorddumpinga, rett. Fyrst etter eit pålegg
om å sjå den samfunnsøkonomiske nytten i prosjektet
ville dei tilrå det. Når desse samfunnsøkonomiske effek-
tane no er ganske vesentleg endra og ein til og med har
endra kva mineral ein er på jakt etter her, til rutil, som
det er nasjonalt eigarskap til, og granitt, som det er lo-
kalt eigarskap til, er det ganske vesentlege endringar i eit
prosjekt der det i utgangspunktet var ganske mange
miljøfaglege grunnar som tala imot, bl.a. mengda avfall
som skulle i fjorden, og at det er fleire raudlista artar som
har gyte- og oppvekstområde i området. Dette er blant
dei tinga Havforskingsinstituttet tidlegare har åtvara
mot. 

Det er generelt høg terskel for å gjere om på forval-
tingsvedtak. Eg vil minne om at ein i merknadene førre
gong denne saka var oppe i Stortinget, påpeika at pro-
sjektet skulle følgjast nært, og når dei sentrale føresetna-
dene no endrar seg, er det ein test på om Stortinget gjer
det. 

Når det gjeld saka i Kvalsund, har Kristeleg Folkeparti
vurdert det sånn at det ikkje har kome fram ny informa-
sjon som har endra tilstrekkeleg på føresetnadene til at
vi vil be om ei ny vurdering i den saka.

Presidenten: Vil representanten ta opp forslag?

Tore Storehaug (KrF) [13:15:18]: Det er riktig – eg
ynskjer å ta opp forslag nr. 1.

Presidenten: Representanten Tore Storehaug har
tatt opp det forslaget han refererte til.

Else-May Botten (A) [13:15:39]: Jeg vil starte med å
takke saksordføreren for godt samarbeid i denne saken
og vise til at søknaden om sjødeponi for Nordic Mi-
nings gruveprosjekt startet i 2008. Det har vært gjort en
lang og grundig behandling av denne saken, og mot-
standen har vært stor fra ulike hold hele veien, men den
ble altså landet i 2016. 

Næringsaktørene har et stort ansvar for å drive på en
måte som samfunnet rundt kan leve med, og det er vik-
tig at de gjør alt de kan for å ha den tilliten i nærområdet
sitt. Men næringsaktører som satser og investerer stort,
må også kunne ha en forutsigbarhet rundt sine investe-
ringer og planer for aktivitet. Vi merker oss også at sel-
skapet nå har justert noe på driftsperioden og ikke
minst antall ansatte, som saksordføreren viste til. Det er
viktig at regjeringen her følger nøye med på hva som
skjer. Men Arbeiderpartiet ønsker ikke å gå nye runder
med behandling. Vi mener det er viktig å følge nøye med
på at driften nå skjer på en forsvarlig måte og ut fra de
kravene som blir stilt. 
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met med langsiktig finansiering. Vi legger merke til at
statsråden svarer ganske generelt, men at hun ikke går
inn i problemet. Jeg hadde ønsket meg flere forslag til
handling. 

Statsråd Iselin Nybø [19:54:56]: La meg begynne
med å si at jeg kjenner meg ikke helt igjen i den beskri-
velsen som Arbeiderpartiet kommer med. Nå har jeg
riktignok bare vært statsråd i fire måneder, men jeg har
vært stortingsrepresentant i opposisjon i fire år før det,
og min oppfatning er helt motsatt. Jeg opplever at vi
har universiteter og høyskoler som hele veien blir bed-
re. Vi har forskningsmiljøer som strekker seg framover.
Men vi kan aldri si oss fornøyd med det vi oppnår
innenfor denne sektoren, for målet må alltid være å bli
enda bedre. Så jeg opplever at denne regjeringen virke-
lig har lagt til rette for fremragende forskningsmiljøer,
og det er noe vi vil fortsette med. 

La meg bare komme med noen oppklaringer – for det
første dette med tiårige SFF-er. Før var det sånn at man
kunne søke bare for ti år, og ønsket man å søke på ny,
måtte man gjøre om prosjektet og lage et nytt prosjekt
før man kunne søke en ny SFF. Sånn er det ikke lenger.
Nå kan man få en SSF i ti år, og hvis man ønsker å fortset-
te, kan man søke med den samme SFF-en på ny i ti år. Så
sånn sett er det både enklere og mer langsiktig. 

Så vil jeg gjøre Stortinget oppmerksom på at ved
noen tilfeller, i alle fall to, har det blitt gitt særskilt støtte
over statsbudsjettet for å videreføre enkelte forsker-
grupper. Det gjelder bl.a. Bjerknessenteret ved UiB og
Moser-gruppen ved NTNU. Etter at SFF-en gikk ut, har
de fått en særskilt støtte til det. 

Jeg opplever at vår sektor er opptatt av å levere
forskning i verdenstoppen. Dette er noe som de strekker
seg etter hver eneste dag, og jeg er både opptatt av og
glad for at verken universitetene eller høyskolene våre,
Forskningsrådet eller forskergruppene lever i en boble.
Det er alle sammen opptatt av kontinuerlig å forbedre
seg, og derfor er jeg også glad for at når det er forslag til
forbedringer, når det er noe som ikke fungerer for disse
fremragende forskerne våre, så går Forskningsrådet i di-
alog med og diskuterer med dem som innehar forsker-
kompetansen i verdenstoppen: Hva er det som trengs,
hva er det vi kan gjøre, hvordan kan vi legge til rette? Og
det er viktig at det skjer en evaluering, det å se hva man
kan bli bedre på – og det skjer der ute. 

Og til slutt: Regjeringen jobber nå med revideringen av
langtidsplanen. Da må det framstå som ganske åpenbart
at vi ikke i denne salen, her og nå, kan legge fram alle de
tiltakene som vi nå jobber med å få lagt fram til høsten.
Jeg synes det er nyttig å diskutere dette nå, men det er når
den reviderte langtidsplanen legges fram til høsten, regje-
ringen vil legge fram helheten i sin forskningspolitikk. 

Presidenten: Debatten i sak nr. 10 er dermed omme.

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering. 

Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt til Stortinget å gjøre
følgende

v e d t a k :

I 
I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer: 

§ 72 annet ledd annet punktum oppheves.

§ 72 fjerde ledd skal lyde:
Regjeringsmedlemmene kan nekte å svare på spørs-

mål. Taletiden for regjeringsmedlemmets første svar et-
ter et hovedspørsmål er to minutter, for øvrig er taleti-
den ett minutt. Etter svaret har spørreren rett til å få
ordet på nytt. Presidenten kan gi andre representanter
ordet om den saken som ble tatt opp i spørsmålet. Et
regjeringsmedlem har rett til å få ordet etter hvert inn-
legg av en representant, for øvrig kan presidenten også
gi ordet til øvrige regjeringsmedlemmer.

II
Endringene trer i kraft straks. 

V o t e r i n g :  

Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 72
forslag. Det er
– forslagene nr. 1–3, fra Stefan Heggelund på vegne av

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Fol-
keparti

– forslagene nr. 4–6, fra Åsmund Aukrust på vegne av
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Ven-
streparti 

– forslagene nr. 7 og 8, fra Åsmund Aukrust på vegne
av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De
Grønne 

– forslagene nr. 9–11, fra Åsmund Aukrust på vegne av
Arbeiderpartiet og Senterpartiet

– forslagene nr. 12–34, fra Åsmund Aukrust på vegne
av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne 
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– forslag nr. 35, fra Åsmund Aukrust på vegne av
Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne

– forslag nr. 36, fra Åsmund Aukrust på vegne av
Arbeiderpartiet

– forslagene nr. 37–41, fra Ole André Myrvold på
vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne 

– forslagene nr. 42 og 43, fra Ole André Myrvold på
vegne av Senterpartiet

– forslagene nr. 44–57, fra Lars Haltbrekken på vegne
av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne

– forslag nr. 58, fra Lars Haltbrekken på vegne av Sosi-
alistisk Venstreparti

– forslagene nr. 59–64, fra Per Espen Stoknes på vegne
av Miljøpartiet De Grønne 

– forslag nr. 65, fra Lars Haltbrekken på vegne av
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstre-
parti og Miljøpartiet De Grønne

– forslagene nr. 66–69, fra Lars Haltbrekken på vegne
av Sosialistisk Venstreparti

– forslag nr. 70, fra Ole André Myrvold på vegne av
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Ven-
streparti

– forslag nr. 71, fra Ole André Myrvold på vegne av
Senterpartiet

– forslag nr. 72, fra Per Espen Stoknes, på vegne av Mil-
jøpartiet De Grønne. 

Det voteres først over forslag nr. 71, fra Senterpartiet.
Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utnytte handlings-
rommet som ligger i EU-regelverket og sørge for en
kompensasjon som reflekterer at Norge er et viktig
skogland med de forhold som særpreger vårt skog-
bruk når det forhandles om felles gjennomføring
med EU, og at Norge aktivt utnytter handlingsrom-
met i regelverket når referansebanen for CO2-oppta-
ket i skog skal fastsettes.»

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Senterpartiet ble med 88 mot 11 stem-
mer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.09.50)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 70, fra Ar-
beiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. 

Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at klimatil-

tak i jordbruket skjer på en slik måte at matproduk-
sjonen i Norge kan økes og målsettingen om et
mangfoldig jordbruk med små og store gårder i hele
landet ivaretas.» 
Rødt har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosia-
listisk Venstreparti ble med 53 mot 47 stemmer ikke bi-
falt.

(Voteringsutskrift kl. 20.10.14)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 66–69,
fra Sosialistisk Venstreparti. 

Forslag nr. 66 lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge frem en ny kli-

mamelding og et nytt forslag til klimaforlik, med et
nasjonalt mål for hvor store de norske utslippene
skal være i 2030. Den nye klimameldingen og forsla-
get til nytt klimaforlik skal inneholde nye tiltak og
virkemidler som gjør det sannsynlig at Norge gjen-
nomfører det meste av sine klimaforpliktelser innen
2030 gjennom utslippskutt i Norge.»
Forslag nr. 67 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stille krav om energi-
merke A i alle nye offentlige leiekontrakter, med en
opptrappingsplan fra 2022 frem til 2025.»
Forslag nr. 68 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere et nasjonalt
klimamål for å kutte utslippene i transportsektoren i
Norge med 60 pst. innen 2030 sammenlignet med
2005-nivå slik at utslippene fra transportsektoren i
2030 er på maksimalt 6 millioner tonn CO2-ekv.»
Forslag nr. 69 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere et nasjonalt
klimamål for å kutte utslippene i transportsektoren i
Norge med 50 pst. innen 2030 sammenlignet med
2005-nivå slik at utslippene fra transportsektoren i
2030 er på maksimalt 7,45 millioner tonn CO2-ekv.»
Rødt har varslet støtte til forslagene.

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 92
mot 8 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.10.35)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 65, fra Ar-
beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne. 

Forslaget lyder: 
«Stortinget ber regjeringen stille krav til nullut-

slipp fra cruiseskip, kystruta og øvrige skip som bru-
kes i turistsammenheng i viktige turistfjorder fra
2025.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.
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V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialis-
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 52
mot 47 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.10.57)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 59 og
62–64, fra Miljøpartiet De Grønne. 

Forslag nr. 59 lyder: 
«Stortinget ber regjeringen sette et mål om at kli-

magassutslippene fra norsk territorium i 2020 bør re-
duseres med minst 60 pst. sammenliknet med 1990-
nivået, slik at den øvre grensen blir maks 20,7 millio-
ner tonn i 2030.»
Forslag nr. 62 lyder: 

«Stortinget ber regjeringen øke momsen på kjøtt-
produkter og redusere momsen på frukt og grønt i
kommende statsbudsjetter for å gjøre det lett og
lønnsomt for folk å velge et klimavennlig kosthold.»
Forslag nr. 63 lyder: 

«Stortinget ber regjeringen melde som norsk for-
pliktelse under Paris-avtalen at Norge fra og med
2020 til og med 2025 skal bidra til at verdenssamfun-
nets løfte om 100 mrd. dollar årlig i internasjonal
klimafinansiering innfris, ved at Norge hvert år bi-
drar med minst Norges andel av denne summen ba-
sert på hva som er Norges andel av GDP.»
Forslag nr. 64 lyder:

«Stortinget ber regjeringen raskest mulig melde
inn innføring av en årlig norsk klimaprosent til kli-
matiltak i utlandet som bidrag til Paris-avtalen.»

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 97
mot 3 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.11.17)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 61, fra Miljø-
partiet De Grønne. 

Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for

2019 legge frem forslag om avvikling av petroleums-
næringens skattefordeler.»
Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til

forslaget. 

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 92 mot
8 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.11.37)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 60, fra Miljø-
partiet De Grønne. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette et mål om at
Norge skal være fossilfritt i 2040.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 98 mot
2 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.11.56)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 58, fra Sosi-
alistisk Venstreparti. 

Forslaget lyder:
 «Stortinget ber regjeringen legge til grunn for

klimapolitikken at utslipp av klimagasser i Norge må
reduseres med minst 50 pst. innen 2030, og det må
fastsettes et mål om at Norge skal bli fritt for fossile
utslipp innen 2040.»
Rødt har varslet støtte til forslaget. 

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 93 mot
7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.12.12)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 44–57,
fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 44 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for

2019 legge frem et forslag om sletting av kvoter fra
det europeiske kvotemarkedet, tilsvarende de ekstra
kuttene som gjennomføres i kvotepliktig sektor som
følge av en aktiv statlig politikk.»
Forslag nr. 45 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en
ordning med en avgift på gods som fraktes med bil, til
belønning for frakt av gods på bane eller kjøl, i tråd
med anbefalingene fra utvalget for godsstrategi.»
Forslag nr. 46 lyder:

«Stortinget ber regjeringen årlig utforme kjøpsav-
giftene på nye personbiler ut fra et mål om at ni av ti
nye biler som selges i 2021, skal være nullutslippsbi-
ler.»
Forslag nr. 47 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om
gradvis å endre CO2-avgiften for hele maritim sektor,
og fremme forslag om innføring av en CO2-avgift
uten refusjonsordning for fiskeflåten, med mulighet
for næringen til å inngå avtale etter modell fra NOx-
fondet for å gjennomføre reduksjoner i utslippene.
Innbetalingen differensieres etter fartøystørrelse, og
den minste delen av fiskeflåten favoriseres ved å øke
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fiskerfradraget.»
Forslag nr. 48 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i
oppdrag å endre utslippstillatelsen til Hammerfest
LNG, slik at gasskraftverket erstattes med kraft fra
nettet, og gi Statnett i oppdrag å forsterke kraftinfra-
strukturen ut til Melkøya.»
Forslag nr. 49 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stanse 24. konsesjons-
runde og tildeling i forhåndsdefinerte områder.»
Forslag nr. 50 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet
og Oljedirektoratet pålegg om å stille krav til nullut-
slipp av klimagasser i forbindelse med forsyning av
energi til alle nye oljeinstallasjoner, og stille dette
som vilkår i alle pågående konsesjonsrunder.»
Forslag nr. 51 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
hel- eller delelektrifisering av eksisterende felt for å
nå klimamålene fram mot 2030 og 2050. Stortinget
ber regjeringen særlig vurdere elektrifisering av sørli-
ge Nordsjøen, og inkludere mulighetene for å kombi-
nere elektrifiseringen med en demonstrasjonspark
for havvind.»
Forslag nr. 52 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innfase krav til alle
supplyskip som skal seile i norsk farvann, om å kun-
ne motta landstrøm fra 1. januar 2020.»
Forslag nr. 53 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at forbud mot fos-
sil oppvarming i veksthus og i bygninger der det tør-
kes korn, gjeldende fra 2020, vedtas i løpet av 2018,
slik at bransjen kan forberede innføringen.»
Forslag nr. 54 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre et påbud om
CCS på alle større, industrielle punktutslipp innen
2030.»
Forslag nr. 55 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette et mål om å re-
dusere kjøttforbruket i Norge for å bidra til reduserte
klimagassutslipp, reduserte naturødeleggelser, bedre
folkehelse og bedre dyrevelferd.»
Forslag nr. 56 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at forhandlingene
om deltakelse i EUs klimarammeverk må sørge for et
høyest mulig ambisjonsnivå for arbeidet med å be-
kjempe menneskeskapte klimaendringer. Måten
skog inkluderes i avtalen om klimarammeverket må
anerkjenne skogens rolle for å kunne erstatte fossil
energibruk og andre utslippsintensive råstoff og pro-
dukter, samt skogens rolle som karbonlager. Stortin-
get ber om at ferdig framforhandlet avtale forelegges
Stortinget.»

Forslaget nr. 57 lyder:
«Stortinget ber regjeringen avvikle leterefusjons-

ordningen med virkning fra og med statsbudsjettet
for 2019.»
Rødt har varslet støtte til forslagene.

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøparti-
et De Grønne ble med 92 mot 8 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.12.32)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 43, fra Sen-
terpartiet. 

Forslaget lyder: 
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til

Stortinget med en strategi for en langsiktig skogfor-
valtning med optimal klimaeffekt. Strategien skal
omfatte virkemidler for hele skogverdikjeden og for-
slag til et framtidig klimarammeverk som muliggjør
skogens fulle klimapotensial.»

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Senterpartiet ble med 89 mot 11 stem-
mer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.12.47)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 42, fra Sen-
terpartiet. 

Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen gå inn for at fossil

energibruk i person- og varebiler gradvis fases ut. Av-
giftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 pst. av
nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknolo-
gi.»
Rødt har varslet subsidiær støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Senterpartiet ble med 88 mot 12 stem-
mer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.13.05)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 37–41,
fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpar-
tiet De Grønne.

Forslag nr. 37 lyder:
«Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen

av en tredje rullebane på Gardermoen.»
Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot å
operere på tungolje i norsk territorialfarvann innen
1. januar 2020.»
Forslag nr. 39 lyder:
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«Stortinget ber regjeringen arbeide for å innføre
et internasjonalt forbud mot å operere på tungolje i
Arktis, tilsvarende forbudet mot å operere på tungol-
je i Antarktis.»
Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 legge
fram et forslag om forbud mot å installere ny fossil
varmekapasitet som ikke har CO2-fangst og -lagring,
i industrien.»
Forslag nr. 41 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen legge fram en utred-
ning om hvordan det offentlige som leietaker kan
stille krav om minst energiklasse A i alle nye leiekon-
trakter.»
Rødt har varslet støtte til forslagene.

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Miljøpartiet De Grønne ble med 81 mot 19 stemmer
ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.13.26)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 36, fra Ar-
beiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen bruke konsesjonstil-
delingen til offshoreskip om at aktivitet skal skje
med begrensede utslipp, og gi lisenshaverne ansvar
for utslipp i en større del av verdikjeden.»

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 70 mot 30
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.13.45)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 35, fra Ar-
beiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget ly-
der:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide målrettede
handlingsplaner basert på veikartene for grønn kon-
kurransekraft fra norsk næringsliv, slik at det når null
utslipp innen 2050, og sørge for en storstilt omstil-
lingsprosess i Norge de neste tiårene.»

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De
Grønne ble med 70 mot 30 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.14.03)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 12–34,
fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljø-
partiet De Grønne.

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å ikke benytte seg
av fleksibilitetsmekanismen mellom land.»
Forslag nr. 13 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen om å ikke benytte seg
av fleksibilitetsmekanismen mellom kvotepliktig og
ikke-kvotepliktig sektor.»
Forslag nr. 14 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen sørge for at et teknisk
beregningsutvalg for klima bør ha som hovedmål å
komme fram til metodiske løsninger som gjør at det
blir mulig å tallfeste utslippskonsekvenser fra ulike
tiltak på tvers av alle sektorer i samfunnet og virke-
middelbruk som kan utløse tiltakene.»
Forslag nr. 15 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge
ikke benytter muligheten til å overføre kvoter mel-
lom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.»
Forslag nr. 16 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen, før dialogen om økte
ambisjoner i 2018, komme til Stortinget med en sak
om Norges forslag til forsterkede mål – som utgangs-
punkt for prosessen for å oppnå Paris-avtalens for-
mål.»
Forslag nr. 17 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen sørge for at politiske
beslutninger som skal fattes, først bør vurderes av
Klima- og miljødepartementet med hensyn til de kli-
mamessige konsekvensene, på samme måte som de
økonomiske konsekvensene av beslutninger i dag
vurderes av Finansdepartementet.»
Forslag nr. 18 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen utarbeide nasjonale
klimaregnskap i forbindelse med klimalovens rap-
porteringer og redegjørelse i statsbudsjettet. Her må
regjeringen konkretisere og tallfeste hvordan norske
utslipp skal reduseres i alle sektorer i den relevante
stortingsperioden.»
Forslag nr. 19 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til
lov om offentlige anskaffelser slå fast at anbud om all
kollektivtrafikk skal basere seg på nullutslippstekno-
logi eller fornybart drivstoff der dette er teknisk mu-
lig. Dersom det ikke er mulig, skal det stilles konkrete
energi- og utslippskrav. Samme vilkår skal gjelde for
kollektivtjenester som kommunen drifter i egenre-
gi.»
Forslag nr. 20 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen igangsette forsøk med
bruk av hydrogentog på en av jernbanestrekningene
som ikke er elektrifisert, og der det i dag kjøres diesel-
tog, eksempelvis Raumabanen eller Nordlandsba-
nen.»
Forslag nr. 21 lyder:
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 «Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i en-
gangsavgiften for varebiler, der det innføres full CO2-
komponent, og legge dette fram i statsbudsjettet for
2019.»
Forslag nr. 22 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i en-
gangsavgiften for tyngre kjøretøy som fremmer ener-
gieffektivisering og nullutslippsteknologi, og legge
dette fram i statsbudsjettet for 2019.»
Forslag nr. 23 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen stille krav til nullut-
slipp fra cruiseskip, kystruta og øvrige skip som bru-
kes i turistsammenheng i viktige turistfjorder, som
f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden, fra 2023.»
Forslag nr. 24 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen sørge for at alle nye
oppdrettsanlegg og driftsfartøy for disse anleggene
skal drives med nullutslippsteknologi eller fornybart
drivstoff senest fra 2020.»
Forslag nr. 25 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen endre utslippstillatel-
sene for ikke-kvotepliktig industri, slik at fossil ener-
gi til varmeformål fases ut innen utgangen av 2021.»
Forslag nr. 26 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen sørge for at forbud
mot fossil gass til oppvarming av bygninger gjelden-
de fra 2020, vedtas i løpet av 2018, slik at bransjen
kan forberede innføringen.»
Forslag nr. 27 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen utvide forbudet mot
fossil oppvarming fra 2020 til å gjelde forbud mot
oppvarming i midlertidige bygg, og at endringen
vedtas i løpet av 2018, slik at bransjen kan forberede
innføringen.»
Forslag nr. 28 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen innlemme innendørs
byggvarme under byggefasen, inkludert betongher-
ding og fasadetørk, som en del av forbudet mot fossil
oppvarming fra 2020, og vedta denne endringen i lø-
pet av 2018, slik at bransjen kan forberede innførin-
gen.»
Forslag nr. 29 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 varsle
forbud mot både fossil olje og gass i fjernvarmean-
legg fra senest 1. januar 2020.»
Forslag nr. 30 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen endre regelverket for
offentlige anskaffelser, slik at det i alle byggeprosjek-
ter som lyses ut på offentlig anbud, stilles krav om
nullutslippsteknologi der dette er teknisk mulig. Der-
som det ikke er mulig, skal det stilles konkrete energi-
og utslipps-krav.»
Forslag nr. 31 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen på egnet måte frem-
me forslag om et norsk regelverk for jevnlig energi-
kartlegging i større virksomheter – med tanke på at
kartleggingen skal utløse kostnadseffektive energief-
fektiviseringstiltak.»
Forslag nr. 32 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen utvide omsetnings-
påbudet av bærekraftig biodrivstoff, herunder andre
generasjons biodrivstoff fra tre og restavfall, til å om-
fatte avgiftsfri diesel.»
Forslag nr. 33 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å
opprette et program for skogovervåkning i Norge,
som kan bedre kunnskapen om hvordan klima-
endringer vil påvirke skogens biologiske miljø og
økonomiske potensial i fremtiden.»
Forslag nr. 34 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med en norsk opptrappingsplan for Nor-
ges bidrag til den internasjonale klimafinansieringen
under Paris-avtalen.»
Rødt har varslet støttet til forslagene.

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstre-
parti og Miljøpartiet De Grønne ble med 63 mot 37
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.14.24)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 11, fra Ar-
beiderpartiet og Senterpartiet. 

Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forhandlingene med

EU sørge for at Norge kan bruke skogens fulle poten-
sial i det grønne skiftet.»

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble
med 60 mot 40 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.14.42)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 10, fra Ar-
beiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram tiltak med
mål om nullutslipp fra skip som brukes i turistsam-
menheng i landets viktigste turistfjorder, f.eks. de 26
verdensarvfjordene og Trollfjorden, fra 2023.»
Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
Rødt har varslet subsidiær støtte.
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V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble
med 58 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.15.03)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 9, fra Arbei-
derpartiet og Senterpartiet. 

Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som

styrker innsatsen for at alle havner skal tilby land-
strøm innen 2030, og utrede påkoblingsplikt.»
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne

har varslet støtte til forslaget.
Rødt har varslet subsidiær støtte.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble
med 52 mot 48 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.15.34)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 7 og 8,
fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De
Grønne. 

Forslag nr. 7 lyder:
«Stortinget ber regjeringen innføre krav om at alle

cruiseskip, kystruteskip og øvrige skip – uavhengig av
byggeår – som brukes i turistsammenheng i sårbare
områder og viktige turistfjorder som f.eks. verdens-
arvfjordene og Trollfjorden, skal tilfredsstille miljø-
og utslipps-kravene gitt i MARPOL Vedlegg VI regel
13.5 (Tier III) fra 1. januar 2021.»
Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med sak om utredning av miljøsertifise-
ring av bygg gjennom ordninger som BREEAM-NOR,
for å drive fram mer klimavennlig material- og ener-
gibruk. Miljøsertifisering må etterspørres både for
nybygg, rehabilitering av eksisterende bygningsmas-
se og ved leie av lokaler, og inkluderes i forskrifter for
offentlig innkjøp.»
Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til

forslagene.

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Mil-
jøpartiet De Grønne ble med 52 mot 48 stemmer ikke
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.15.57)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 5, fra Arbei-
derpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. 

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen føre en klimapolitikk
som balanserer Paris-avtalens målsetninger om å re-
dusere klimautslipp, og forutsettingen om at dette
ikke skal gå på bekostning av matproduksjon og må-
let om matsikkerhet og bekjempelse av sult.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosia-
listisk Venstreparti ble med 53 mot 47 stemmer ikke bi-
falt.

(Voteringsutskrift kl. 20.16.17)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4 og 6,
fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Ven-
streparti. 

Forslag nr. 4 lyder:
«Stortinget ber regjeringen styrke finansiering av

arbeidet med målrettet rådgivning på det enkelte
gårdsbruk, og viser til Landbrukets Klimaselskap SA
som er etablert for å legge til rette for mer klimaeffek-
tiv norsk matproduksjon.»
Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stille krav til at cruise-
skip, kystruteskip og øvrige skip som brukes i turist-
sammenheng i sårbare områder og viktige
turistfjorder som f.eks. verdensarvfjordene og Troll-
fjorden, med umiddelbar virkning ikke kan operere
på tungolje.»
Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til

forslagene.

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosi-
alistisk Venstreparti ble med 52 mot 48 stemmer ikke
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.16.38)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. 

Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen arbeide for en interna-

sjonal standard, og etablere en strategi, for landstrøm
og ladestrøm i de største havner og cruisehavnene i
Norge innen 2025. Dette inkluderer en felles stan-
dard for klima- og miljøkrav i norske havner.»
Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Ven-

streparti har varslet subsidiær støtte.
Rødt har varslet at de vil stemme imot.
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V o t e r i n g :  

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti ble bifalt med 97 mot 2 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 20.17.27)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. 

Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge frem sektorvise

ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvo-
tepliktig sektor.»
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Ven-

streparti har varslet subsidiær støtte til forslaget.
Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil

stemme imot. 

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti ble bifalt med 96 mot 2 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 20.17.57)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen implementere krav og

reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skip-
strafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler
for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsnin-
ger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav
om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdens-
arvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, og
senest innen 2026.»
Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstre-

parti og Rødt har varslet subsidiær støtte.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 72, fra Mil-
jøpartiet De Grønne. 

Under debatten er forslaget endret, og lyder i endret
form:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig utrede
et nasjonalt forbud mot salg av heliumballonger, og
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senter-

partiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Fol-
keparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne – med den fore-
tatte rettelse – ble enstemmig bifalt.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt 

v e d t a k :

I
Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise

handlingsplaner med utslippsbudsjett for hvordan ut-
slippene skal reduseres fram mot 2030. 

II
Stortinget ber regjeringen inkludere kvotepliktig

sektor i klimaplaner, rapporteringer og budsjetter.

III
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å ta inn

et nytt punkt i klimaloven § 6 Årlig redegjørelse for Stor-
tinget, som lyder: 

§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, ny bokstav e) skal ly-
de:

e) en rapportering på hvordan regjeringen har ivare-
tatt trepartssamarbeid, sosial dialog og deltakelse fra
sivilsamfunnet i arbeidet med gjennomføring av klima-
mål fastsatt i denne lov. 

IV
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortin-

get med en sak som inneholder rapportering om arbei-
det med etablering av miljøavtale med tilhørende CO2-
fond for næringstransport, i forbindelse med statsbud-
sjettet for 2019. 

V
Stortinget ber regjeringen utrede om hvordan Norge

kan utvikle råstoff til havbruk som bidrar til reduserte
klimautslipp. 

VI
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til mid-

lertidige støtteordninger som belønner vareeierne i en
overgangsfase for å få mer gods over på kjøl, samt legge
fram en handlingsplan for en tettere integrert havne-
plan hvor miljødifferensiering inngår. 

VII
Stortinget ber regjeringen utrede virkemidler for at

oppdrettsnæringen kan kutte sine klimagassutslipp, og
komme tilbake til Stortinget med dette. 
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VIII
Stortinget ber regjeringen utrede strengere krav til

svartvanns- og gråvannsutslipp fra cruiseskip. 

IX
Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å få

passasjertransporten på hurtigbåt utslippsfri, basert på
hydrogen- eller el-batteriteknologi. Regjeringen bes om
å følge opp fylkeskommunenes rolle som innkjøper av
disse transporttjenester med nødvendig kompetanse og
incentiver. 

X
Stortinget ber regjeringen sikre, gjennom krav og/el-

ler støtteordninger, at fergestrekninger og hurtigbåter
på offentlig anbud benytter null- eller lavutslippstekno-
logi, der det ligger til rette for det. 

XI
Stortinget ber regjeringen videreutvikle programmet

for grønn skipsfart til å omfatte nullutslipps- og hybrid-
konsepter for ulike fartøykategorier innen 2030.

XII
Stortinget ber regjeringen legge til rette for at konse-

sjonshaverne innen akvakultur i større grad kan utnytte
slakteavfall og kunne utnytte næringssaltene fra hav-
bruksanleggene til dyrking av andre arter som tang, tare
og blåskjell. 

XIII
Stortinget ber regjeringen utrede en ECO-bonusord-

ning for å stimulere vareeierne til å gå over til frakt på
kjøl.

XIV
Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas man-

dat et mål om etablering av landstrøm i de 20 havnene
med størst utslipp, i 9 hurtigruteanløpshavner og i sår-
bare fjorder med mye cruisetrafikk.

XV
Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for Stor-

tinget om hvordan man skal redusere klimagassbelast-
ningen fra byggematerialer. 

XVI
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om

hvordan offentlige anbud kan brukes til å fremme null-
utslippsløsninger i kollektivtransporten, slik at all of-
fentlig transport blir fossilfri innen 2025. 

XVII
Stortinget ber regjeringen innføre nødvendige be-

grensninger i størrelsen på cruiseskip, kystruteskip og
øvrige skip med et maksimalt antall passasjerer per skip
for å få operere i verdensarvfjordene og andre spesielt
sårbare områder, som Svalbard, for å unngå overturis-
me. 

XVIII
Stortinget ber regjeringen om en helhetlig strategi for

forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som
energibærer. 

XIX
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til sonderinger

med de andre nordiske landene med tanke på en felles
nordisk hydrogenstrategi.

XX
Stortinget ber regjeringen utarbeide en forskrift som

varsler et forbud mot bruk av fossil olje til varmeformål
i industrien fra senest 2023. Forskriften må legges fram
av regjeringen i stortingsperioden 2017–2021. 

XXI
Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere

til økt bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien gjen-
nom risikoavlastning og støtte til industriskala demon-
strasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for norsk pro-
duksjon av trekull. 

XXII
Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere

til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel gjen-
nom risikoavlastning og støtte til industriskala demon-
strasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt.

XXIII
Stortinget ber regjeringen fremme forslag for hvor-

dan man skal utvikle og tilrettelegge for en fullstendig
verdikjede for CO2-lagring til sokkelen. 

XXIV
Stortinget ber regjeringen opprette et fond for utvik-

ling av og investering i CCS. Fondet legges til Gassnova. 

XXV
Stortinget ber regjeringen legge frem en handlings-

plan med forslag til virkemidler som bidrar til en over-
gang til CCS på alle større, industrielle punktutslipp
innen 2030, og som samtidig bidrar til en konkurranse-
dyktig norsk industri. 
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XXVI
Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for ve-

sentlig økt bruk av norsk trevirke i bygg, hvor både tiltak
på industri- og etterspørselssiden inngår. 

XXVII
Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i opp-

drag å vurdere endret utslippstillatelse til Kårstø-termi-
nalen – med sikte på elektrifisering av terminalen med
kraft fra nettet, og legge fram en egen sak til Stortinget
om dette. 

XXVIII
Stortinget ber regjeringen vurdere en handlingsplan

for utbygging av biogass i Norge. 

XXIX
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samarbeid

med biogassbransjen om å etablere en bransjenorm for
biogass for å dokumentere klimanytten av norsk bio-
gass og til bruk for Miljødirektoratet i rapporteringen av
biodrivstoff. 

XXX
Stortinget ber regjeringen gjennomgå virkemidlene

for kombinert oppvarming og strømforsyning (CHP)
med særlig henblikk på små, prefabrikerte biogassan-
legg og solcelleanlegg rettet mot landbruket. 

XXXI
Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2019 å

vurdere å opprette bransjefond for all plastbruk for å få
til en omlegging til resirkulert og fossilfri plast. Det vur-
deres en utvidelse av Handelens miljøfond for plastpo-
ser eller en tilsvarende modell. 

XXXII
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette

bransjefond for all plastbruk for å få til en omlegging til
fossilfri plast, med utvidelse av eller etter modell av Han-
delens miljøfond for plastposer, og med iverksetting fra
1. januar 2019. 

XXXIII
Stortinget ber regjeringen innføre krav til og miljø-

vekting av resirkulert og fossilfri (plast- og) materialbruk
for alle offentlige anskaffelser der det er mulig. 

Presidenten: Det voteres først over I–VI, XII–XVII,
XX–XXVII og XXXI–XXXIII.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folke-
parti har varslet at de vil stemme imot.

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble med 51 mot 49 stemmer
ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.19.34)

Presidenten: Det voteres så over komiteens innstil-
ling til VII–XI, XVIII, XIX og XXVIII–XXX.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøparti-
et De Grønne og Rødt har varslet støtte til innstillingen.

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling til ble enstemmig bifalt.
Videre var innstilt:

XXXIV
Meld. St. 41 (2016–2017) – Klimastrategi for 2030 –

norsk omstilling i europeisk samarbeid – vedlegges pro-
tokollen. 

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt to
forslag. Det er
– forslag nr.1, fra Tore Storehaug på vegne av Sosialis-

tisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpar-
tiet De Grønne

– forslag nr. 2, fra Lars Haltbrekken på vegne av Sosia-
listisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne

Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstre-
parti og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:

 «Stortinget ber regjeringen foreta en ny behand-
ling av spørsmålet om å etablere sjødeponi i Reppar-
fjorden, gjennomgå samfunnsnytten på nytt og veie
den opp mot miljøulempene.» 
Rødt har varslet støtte til forslaget. 

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne ble med 92 mot 8 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 20.20.40)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Sosia-
listisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet
De Grønne. 

Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen foreta en ny behand-

ling av spørsmålet om å etablere sjødeponi i Førde-
fjorden på bakgrunn av nye opplysninger om
samfunnsnytte, veid opp mot miljøulempen.»
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Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 31. mars 2017,
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1  Sammendrag av proposisjonens hovedinnhold

Formålet med loven er å fremme gjennomføring av 
Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavut-
slippssamfunn i 2050. 

Loven skal også styrke åpenhet og bred demo-
kratisk forankring av norsk klimapolitikk gjennom 
at det lovfestes at Stortinget regelmessig skal få 
informasjon om status og framdrift i arbeidet med 
Norges klimamål. Det skal også rapporteres om 
hvordan Norge forberedes på og tilpasses klima-
endringene.

Klimamål for 2030 og 2050 lovfestes.
For 2030 skal målet være at utslipp av klima-

gasser i 2030 reduseres med minst 40 prosent fra 
referanseåret 1990 slik regjeringen har presentert 
det i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforplik-
telse for 2030 - en felles løsning med EU, og som 
Stortinget har sluttet seg til. Målet om minst 40 
prosent utslippsreduksjon er meldt inn til FN som 
Norges nasjonalt fastsatte bidrag til Parisavtalen. 
Regjeringen er i dialog med EU om å inngå en 
avtale om at målet oppfylles felles med EU. Loven 
er fullt forenlig med at Norge oppfyller klimamålet 
for 2030 i samarbeid med EU. Dersom en felles 
løsning ikke fører fram, vil målet om minst 40 pro-
sent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 

1990 være betinget av tilgang på fleksible meka-
nismer i Parisavtalen og en godskriving av vår del-
takelse i EUs kvotesystem som bidrag til å opp-
fylle forpliktelsen.

For 2050 er målet at Norge skal bli et lavut-
slippssamfunn slik det fremgår av klimaforlikene 
og Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse
for 2030 - en felles løsning med EU. Formålet med 
å lovfeste målet om lavutslippssamfunnet er å 
legge til rette for en langsiktig omstilling i klima-
vennlig retning i Norge. Med lavutslippssamfunn 
menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut 
fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutvik-
lingen globalt og nasjonale omstendigheter, er 
redusert for å motvirke skadelige virkninger av 
global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen. 
Målet er forankret i klimaforliket fra 2012 (jf. 
Innst. 390 S (2011–2012)). I klimaforliket pekte stor-
tingsflertallet samtidig på at en ambisiøs politikk 
nasjonalt må være fornuftig i en global sammen-
heng der det overordnede målet er å redusere de 
samlede globale utslipp av klimagasser. Dette 
innebærer at det tas hensyn til konsekvensene av 
kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og til 
industriens konkurranseevne når politikken utfor-
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mes. Dette gir føringer for virkemiddelbruken for 
å redusere nasjonale utslipp. 

Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 
reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra 
utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering 
av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av 
norsk deltakelse i det europeiske klimakvote-
systemet for virksomheter.

Loven skal ikke være til hinder for at klimamål 
fastsatt i eller i medhold av denne loven kan gjen-
nomføres felles med EU, også etter 2030. Norges 
klimapolitikk er tett integrert med klimapolitik-
ken i EU. EU har vedtatt et ambisiøst veikart mot 
en lavkarbonøkonomi i 2050. Et samarbeid med 
EU om felles gjennomføring av klimamål kan gi 
viktig bidrag til utslippsreduksjoner nasjonalt og 
til den langsiktige omstillingen av det norske sam-
funnet som klimaloven skal fremme.

 Loven innfører en syklus for gjennomgang av 
klimamål hvert femte år etter samme prinsipp 
som i Parisavtalen. Som part til avtalen er Norge 
forpliktet til å utarbeide, melde inn og opprett-
holde suksessive, nasjonalt fastsatte bidrag som 
Norge som part akter å realisere. Informert av 
avtalens globale gjennomganger skal partene ta 
sine bidrag opp til vurdering og kommunisere et 
nytt bidrag hvert femte år til avtalens organer. Det 
foreslås et lignende system i klimaloven. For å 
fremme omstilling til et lavutslippssamfunn skal 
regjeringen i 2020 og deretter hvert femte år 
legge fram for Stortinget oppdaterte klimamål. 
Beste vitenskapelige grunnlag skal legges til 
grunn, og klimamålene skal utgjøre en progresjon 
fra forrige mål og fremme gradvis omstilling fram 
mot 2050. 

Loven skal ikke være til hinder for at det fast-
settes andre typer mål enn totale, tallfestede mål 
for hele økonomien, for å fremme omstilling til et 
lavutslippssamfunn.

Loven forplikter regjeringen til hvert år og på 
egnet vis å redegjøre for Stortinget om utviklin-
gen i klimagassutslippene, utslippsframskrivnin-
ger og gjennomføring av lovfestede klimamål, 
sektorvise utslippsbaner for ikke-kvotepliktig sek-

tor, status for Norges karbonbudsjett (utslipps-
budsjett), samt om arbeidet med klimatilpasning. 
De gjeldende former for kommunikasjon med 
Stortinget forutsettes lagt til grunn. 

Loven forplikter beslutningstakerne på det 
øverste beslutningsnivået i det norske samfunnet, 
regjering og storting, og retter seg ikke mot bor-
gerne. Om man nedfeller i lovs form det som i 
hovedsak består av politiske forventninger og 
målsettinger, oppstår en fare for at man flytter 
makt fra demokratiske prosesser over i rettsappa-
ratet. Dermed vil også vurderingstemaet i beslut-
ningsprosessene kunne endre seg – fra et spørs-
mål om hva som er politisk og miljøfaglig ønskelig 
for samfunnet som helhet, til et spørsmål om hva 
som er rettslig relevant og avgjørende i en enkelt 
sak. Det er ikke gitt at en slik rettsliggjøring vil 
bidra til reduserte utslipp på lang sikt. Forslaget 
til klimalov har derfor ikke til formål å flytte 
beslutninger i klimapolitikken bort fra det poli-
tiske nivået, men tvert imot til formål å styrke de 
politiske beslutningsprosessene innenfor lovens 
overordnede ramme.

Avsnitt 2-6 gir en oversikt over Stortingets ved-
tak om klimalov, høring, hovedtrekkene i norsk 
klimapolitikk, internasjonale klimaforpliktelser og 
betydningen av EØS-avtalen for klimaområdet, 
innretningen av EUs klimapolitikk og felles opp-
fyllelse med EU av klimamålet for 2030. Avsnitt 6 
gir en oversikt over de viktigste delene av norsk 
lovverk og andre sentrale virkemidler for kontroll 
med utslipp. I avsnitt 6.7 drøftes ytterligere sam-
ordning og overbygging av lovgivningen på klima-
området, jf. Stortingets vedtak II om klimalov. 
Avsnitt 7 gir en oversikt over klimalovene i 
Storbritannia, Finland og Danmark, og forslaget 
til klimalov som del av et nytt overordnet klima-
rammeverk i Sverige. Avsnitt 8 redegjør for bak-
grunnen for lovforslaget. Avsnitt 9 redegjør for 
enkelte økonomiske vurderinger knyttet til de 
klimamålene for 2030 og 2050 som foreslås lovfes-
tet. Avsnitt 10 inneholder merknader til de enkelte 
bestemmelsene i lovforslaget.
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2  Sakshistorikk

2.1 Klimaforliket

Spørsmålet om en norsk klimalov ble første gang 
reist i 2012 i forbindelse med Meld. St. 21 (2011–
2012) Norsk klimapolitikk, hvor regjeringen 
uttalte at den, «basert på erfaringene med dagens 
lovgivning og virkemiddelbruk», ville «vurdere 
hensiktsmessigheten av en egen klimalov». Under 
komitébehandlingen av meldingen, Innst. 390 S 
(2011–2012), viste flertallet i Stortingets energi- 
og miljøkomité til at de hadde merket seg forsla-
get og ba Regjeringen «utrede hensiktsmessig-
heten av en slik lov». 

2.2 Offentlig konsultasjon

Klima- og miljøministeren sendte vinteren 2014–
15 på høring notatet «Perspektiver på en klima-
lov». Notatet hadde til formål å konsultere bredt 
om hensiktsmessigheten av denne type overord-
net og rammepreget lovgivning. Notatet la fram 
argumenter for og mot en klimalov og ba om inn-
spill på (1) om en klimarammelov vil gi merverdi 
i norsk sammenheng, (2) om det er behov for 
mer rapportering og formidling av informasjon i 
Norge om klimagassutslipp og effekter av tiltak, 
og (3) om et uavhengig klimaråd vil være et hen-
siktsmessig nytt tilskudd til norsk klimapolitikk 
og hvilken rolle det i så fall bør fylle. Det kom inn 
over 200 høringsuttalelser, hvorav 57 fra organi-
sasjoner og instanser, de øvrige fra enkeltperso-
ner. Hovedtyngden av uttalelsene var positive til 
en klimalov, men det kom også til uttrykk en del 
skepsis til om en klimalov vil gi merverdi i norsk 
sammenheng. Det framkom også mange syns-
punkter på og forslag til konkret innhold i en 
mulig klimalov. 

2.3 Representantforslag i Stortinget

Vinteren 2015 behandlet Stortinget representant-
forslag 32 S (2014–2015) fra stortingsrepresentan-
tene Rasmus Hansson, Rigmor Andersen Eide og 
Marit Arnstad, Dokument 8:32 S (2014–2015). På 

bakgrunn av Innst. 212 S (2014–2015) fra energi- 
og miljøkomiteen fattet et flertall 24. mars 2015 
følgende vedtak: 

I

Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag 
for Stortinget hvor de nasjonale utslippsmålene i 
2030 og 2050 fastsettes. Lovforslaget skal regulere 
hensiktsmessige rapporterings- og styringsmeka-
nismer mellom storting og regjering på klimaom-
rådet. Lovforslaget må fremlegges for Stortinget 
slik at forslaget blir behandlet i denne stortings-
perioden.

II

Stortinget ber regjeringen gjennomgå eksis-
terende lovgivning som kan ha betydning på kli-
maområdet, og eventuelt foreslå, der hvor det 
ansees som hensiktsmessig for klimaarbeidet, en 
samordning og overbygging av lovgivningen på 
klimaområdet, i forbindelse med lovforslaget hvor 
de nasjonale utslippsmålene i 2030 og 2050 er fast-
satt.

III 

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med inn-
føringen av en klimalov rapportere i de årlige bud-
sjettene hvordan Norge kan nå klimamålene for 
2020, 2030 og frem mot 2050, og hvordan budsjet-
tet påvirker Norges klimagassutslipp.

2.4 Høring av forslag til lov om 
klimamål

Et forslag om lov om klimamål (klimaloven) ble 
sendt på høring 27. september 2016 med hørings-
frist 9. desember 2016. Lovforslaget inneholdt fem 
paragrafer, om henholdsvis lovens formål og vir-
keområde, lovfesting av klimamål for 2030 og 
2050, en rapporteringsbestemmelse og ikrafttre-
delsesbestemmelse. 
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Høringsinstanser:
  

Departementene
  
Direktoratet for forvaltning og informasjons- 

og kommunikasjonsteknologi
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fiskeridirektoratet 
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Kystverket 
Landbruksdirektoratet
Luftfartstilsynet 
Norges forskningsråd 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Norsk polarinstitutt 
Oljedirektoratet
Politidirektoratet 
Regelrådet 
Riksantikvaren 
Sjøfartsdirektoratet 
Statens vegvesen 
Statistisk Sentralbyrå 
Toll og avgiftsdirektoratet 
  
Sametinget
  
Abelia
Akademikerne
Avfall Norge 
Besteforeldrenes klimaaksjon
Bjerknessenteret for klimaforskning
CICERO Senter for klimaforskning
Energi Norge
Enova 
Forum for utvikling og miljø
Fremtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
Greenpeace Norge
Handelshøyskolen BI 
Hovedorganisasjonen Virke
Industri Energi
Kommunesektorens interesse- og 

arbeidsgiverorganisasjon (KS)
KS Bedrift 
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Norges Handelshøyskole
Norges Miljøvernforbund
Nord universitetet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Industri

Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
Norsk klimastiftelse
Norsk olje og gass
Næringslivets Hovedorganisasjon
SINTEF 
Spire
Transportøkonomisk institutt
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utviklingsfondet
Verdens Naturfond WWF Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
Zero Emission Resource Organization

Klima- og miljødepartementet avholdt et åpent 
høringsmøte 5. desember 2016 om forslaget. På 
møtet ble det gitt anledning til å holde innlegg 
med synspunkter på forslaget om klimalov. 

Departementet mottok høringssvar med 
merknader fra 76 instanser: 

  
Justis- og beredskapsdepartementet
  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Jernbaneverket 
Landbruksdirektoratet 
Norges forskningsråd
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Riksantikvaren
Sjøfartsdirektoratet
Statens vegvesen 
Statistisk sentralbyrå 
Tolldirektoratet 
  
Akershus fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune 
Hordaland fylkeskommune 
Nord-Trøndelag fylkeskommune 
  
Alta kommune 
Gran kommune 
Kristiansand kommune
Lyngen kommune 
Mandal kommune 
  
Rådmannen, Alta Kommune 
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Agder Energi 
Akademikerne 
Avfall Norge 
Besteforeldrenes klimaaksjon 
Bjerknessenteret for klimaforskning 
Jon Flydal Blichfeldt, heradstyremedlem og 

formannskapsmedlem i Osterøy kommune 
for Miljøpartiet Dei Grøne 

Byggenæringens Landsforening 
CICERO Senter for klimaforskning 
Concerned Scientists Norway 
Elektroforeningen 
Energi Norge 
Framtiden i våre hender 
Fridtjof Nansens institutt 
Greenpeace 
Hovedorganisasjonen Virke 
ICOS Norge 
Industri Energi 
Jussbuss 
Jussformidlingen 
Kirkens Nødhjelp 
Kirkerådet for Den norske kirke 
Klimarealistene 
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge 
Miljøpartiet De Grønne Skien 
Miljøstiftelsen ZERO 
Naturvernforbundet 
Naturviterne 
NILU – Norsk Institutt for Luftforskning 
Norges Bondelag 
NorgesGruppen ASA/ASKO 
Norsk Friluftsliv 
Norsk Industri 
Norsk Institutt for vannforskning 
Norsk klimaservicesenter 
Norsk olje og gass 
Norsk Petroleumsinstitutt 
Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening 

og Norsk Journalistlag 
NTNU, Norges teknisk- naturvitenskapelige 

universitet 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Samlet miljøbevegelse (WWF-Norge, Naturvern-

forbundet, Zero, Framtiden i våre hender, 
Miljøstiftelsen Bellona, Sabima, Greenpeace 
og Natur og Ungdom) 

SINTEF 
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening 
Uni Research 
Unio 
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 

Forskningsgruppe for naturressursrett 
Utviklingsfondet 

Maria Waag (student NMBU) og Arild Vatn 
(professor NMBU) 

WWF Germany 
WWF Scotland 
WWF-Danmark 
WWF-Norge 
WWF-UK 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
ZERO Emission Resource Organization

Følgende instanser svarte at de ikke hadde 
merknader:
Arbeids- og sosialdepartementet 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Politidirektoratet 
Tolldirektoratet
Universitetet i Tromsø 
Utenriksdepartementet 

Departementet mottok uttalelser i forbindelse 
med kampanjer fra 1212 enkeltpersoner. 

Nedenfor gjengis hovedtrekk i høringsinn-
spillene. Omtale av mer konkrete synspunkter og 
forslag er også tatt inn i avsnitt 6.7 og 8. 

Et klart flertall av instansene som har uttalt 
seg er positive til en klimalov.

Mange av innspillene tar samtidig til orde for 
en mer forpliktende lov, og framhever at det er et 
behov for definisjon og konkretisering av hva som 
ligger i lavutslippssamfunnet. Det foreslås av flere 
høringsinstanser at denne konkretiseringen bør 
innebære at det settes et mål for utslippsreduksjo-
ner på norsk territorium, både for klimamålet for 
2030 og 2050. Videre foreslås det å sette et mål om 
klimanøytralitet (også omtalt som karbonnøytrali-
tet) for 2030. Det fremheves også av noen at dette 
bør være målet for 2050. I omtalen av klimanøytra-
litet henviser flere til Parisavtalens mål om klima-
nøytralitet. 

Andre høringsuttalelser, blant annet Nærings-
livets hovedorganisasjon, uttrykker skepsis til en 
nærmere konkretisering og tallfesting av lavut-
slippssamfunnet, og støtter høringsforslaget. En 
rekke høringsinstanser støtter regjeringens poli-
tikk for felles oppfyllelse av 2030-målet med EU, 
og fremhever behovet for fleksibilitet. Enkelte 
mener det bør fremgå av loven. 

Et innspill som gjentas er å inkludere tempera-
turmålet som følger av Parisavtalen i klimalovens 
formålsbestemmelse.

Når det gjelder styrings- og rapporterings-
mekanismer argumenterer flere høringsinstanser 
for at det bør innføres karbonbudsjetter (utslipps-
budsjetter) som angir tallfestede utslippstak. De 
fleste som ønsker karbonbudsjetter mener at 
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disse bør vedtas for perioder på fire eller fem år. I 
relasjon til karbonbudsjetter blir det også av 
mange trukket fram at det bør settes konkrete 
mål eller handlingsplaner for hver sektor. 

Flere mener det bør være muligheter for å 
holde regjeringen rettslig ansvarlig dersom loven 
ikke etterleves. Enkelte etterlyser en klargjøring 
av hvem som er ansvarlig for at loven følges. 

Miljøorganisasjonene med støtte fra flere tar 
til orde for et uavhengig kontrollorgan som følger 
opp og sikrer at regjeringen etterlever lovens 
bestemmelser. Det foreslås forskjellige innretnin-
ger på et slikt uavhengig kontrollorgan, men 
hovedtendensen er at dette skal være et uavhen-
gig organ som kan gi råd til regjeringen og vur-
dere framdrift og måloppnåelse. Committee on 
Climate Change i Storbritannias klimalov trekkes 
fram som modell. 

Det er også en del høringsinstanser som påpe-
ker et behov for å vurdere klimaeffekt som hensyn 
ved myndighetsutøvelse, både på statlig, regionalt 
og kommunalt nivå. Kommunene som har uttalt 
seg, Alta, Gran, Kristiansand, Lyngen og Mandal, 
er særlig opptatt av at utslipp må reduseres i 
Norge, og at klimahensyn i større grad må inte-
greres i kommunale beslutninger, slik som beslut-
ninger om arealutnyttelse, oppdrettsnæringen, til-
rettelegging for fornybar energi, energieffektivitet 
i bygg og bruk av offentlige anskaffelser for å 
fremme klimavennlige løsninger. Kommunenes 
sentralforbund er opptatt av at lovens formål må 
gjøres klarere slik at det er utvetydig at det er 
utslipp i Norge som skal kuttes. Miljøpartiet de 
grønne i Skien peker også på ytterligere vurdering 
av klimaeffekt på kommunalt nivå og i offentlige 
anskaffelser.

Fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Horda-
land og Nord-Trøndelag er positive til en klimalov, 
men mener loven må gi klarere styringssignaler og 
fremme bedre integrering av klimahensyn i beslut-
ningsprosesser på kommunalt og regionalt nivå. 

En samlet miljøbevegelse (WWF Norge, Natur-
vernforbundet, Zero, Fremtiden i våre hender, Mil-
jøstiftelsen Bellona, Sabima, Greenpeace og Natur 
og Ungdom) står bak et felles brev til klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen med krav om en 
sterkere klimalov. Loven må styrkes med en klar 
definisjon av lavutslippssamfunnet, nasjonalt mål 
og klimanøytralitet for 2030, karbonbudsjetter, 
handlingsplaner, klimagassbudsjett i statsbudsjet-
tet, uavhengig faglig grunnlag og kontroll og krav 
til kommunenes klimapolitikk. 

Fremtiden i våre hender, Greenpeace, Natur-
vernforbundet, Miljøstiftelsen Zero, Norsk friluftsliv, 
Utviklingsfondet og Kirkens Nødhjelp påpeker også 

at klimaloven må styrkes, og gir konkrete forslag 
på hvordan dette kan gjøres som i stor grad trek-
ker i samme retning som forslagene i brevet fra en 
samlet miljøbevegelse. 

Besteforeldrenes klimaaksjon mener de ikke 
kan støtte forslaget som foreligger ettersom det er 
for svakt. 

WWF Norge har i sitt høringsinnspill lagt fram 
et nytt, helhetlig forslag til klimalov med fem 
kapitler og 14 paragrafer. Det foreslås blant annet 
endringer i formålsparagrafen, mål om klimanøy-
tralitet i 2030, klimarapporter, klimahandlings-
plan, karbonbudsjetter med 10 års perspektiv, uav-
hengig faglig grunnlag utarbeidet av Miljødirekto-
ratet og klimarevisjon ved Riksrevisjonen. Klima-
loven og WWF Norge får støtte fra WWF Germany, 
WWF Danmark, WWF Scotland og WWF UK. 
WWF Danmark og WWF UK deler erfaringer med 
klimalovene i sine respektive land. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Agder 
Energi, Energi Norge og Norsk Industri uttrykker 
skepsis til klimalovmodellen men støtter regjerin-
gens forslag og peker på viktigheten av at det ivare-
tar behovet for fleksibilitet for Norge som en liten, 
åpen økonomi. NHO gir betinget støtte til den inn-
retningen som foreslås i tillegget til budsjettavta-
len, men det framheves at særlig konsekvensene av 
kvotesystemet, faren for karbon- og investerings-
lekkasje, og industriens konkurranseevne må tas 
hensyn til når politikken utformes. En mer helhet-
lig og systematisk rapportering knyttet til målopp-
nåelse, tiltak og virkemidler støttes. Ambisiøse 
klimamål må følges opp med virkemidler som sti-
mulerer omstilling og vekst. Energi Norge viser til 
at Norge har et godt regelverk for virkemiddelbruk 
og at prioriteringen bør være å få en robust avtale 
med EU om felles måloppnåelse for 2030. Det er 
viktig at det politisk legges til rette for langsiktig 
omstilling av hele økonomien, særlig gjennom 
infrastruktur for utslippsfri energibruk, også i kvo-
tepliktig sektor. Hovedorganisasjonen Virke støtter 
innføringen av en klimalov, og peker på at loven må 
skape insentiver for større deler av næringslivet 
enn kvotepliktig sektor. Avfall Norge etterlyser 
tydeliggjøring av lavutslippssamfunnet, og foreslår 
et nytt mål om ressurseffektivitet. Norgesgruppen 
ASA/Asko mener forslaget er for uforpliktende, 
blant annet bør lavutslippssamfunnet defineres 
med ambisiøse, konkrete og tallfestede nasjonale 
klimamål. Byggenæringens Landsforening under-
streker behovet for omforent metodikk og standar-
der, forutsigbarhet og like konkurransevilkår om 
grønne løsninger i næringslivet. Elektroforeningen
ønsker en sterk og forpliktende klimalov og støtter 
støtter WWF sitt høringsinnspill.
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Landsorganisasjonen i Norge, støttet av Yrkes-
organisasjonenes Sentralforbund, trekker særlig 
fram samarbeidet mellom arbeidslivets parter og 
inkludering av sivilsamfunnet som har vært og er 
viktig i utviklingen av det norske samfunnet, og 
foreslår et nytt element i rapporteringsbestemmel-
sen om at det skal rapporteres på hvordan regjerin-
gen har ivaretatt trepartssamarbeidet og deltakelse 
fra sivilsamfunnet i gjennomføringen av klimamål. 
Norges Presseforbund, Norsk Journalistlag, og Norsk 
Redaktørforening i en fellesuttalelse framhever også 
behovet for åpenhet og henvisning til miljøinforma-
sjonsloven i § 4. Akademikerne, Naturviterne, 
Tekna og UNIO støtter opp om en klimalov og 
fremmer en rekke forbedringsforslag. Hovedinn-
spillene fra juridiske miljøer, Justisdepartementet, 
Jussbuss, Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og 
Jussformidlingen, er at lovforslaget har et betydelig 
forbedringspotensial innholdsmessig og juridisk. 
NTNU fremhever særlig viktigheten av prosesser 
og mekanismer for å oppnå målene, mer enn bare 
en lovfesting av dem. 

Den norske kirke ved Kirkerådet mener forsla-
get bør styrkes bl.a. med tydeligere formål, bli 
mer forpliktende og forutsigbar, inneholde kar-
bonbudsjetter for hver sektor, og en uavhengig 
kontrollinstans. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
mener det bør vurderes om tilpasning til klima-
endringer også bør være med i lovens formål og 
viser til Parisavtalen som likestiller utslippsreduk-
sjon og tilpasning. Jernbaneverket er positive til 
forslaget og mener det vil styrke den nødvendige 
langsiktigheten i klimaarbeidet, de mener den bør 
inneholde en formålsbestemmelse og en omtale 
av muligheten til å revidere klimamålene. Land-
bruksdirektoratet påpeker at lovteksten er svært 
kort og nevner flere punkter som bør tydeliggjø-
res i proposisjonen. Norges vassdrags- og energi-
direktorat er positive til at klimatilpasning er en 
del av rapporteringen etter loven, men mener det 
burde tas inn i formålsbestemmelsen. Riksanti-
kvaren støtter forslaget og påpeker viktigheten av 
å ta hensyn til kulturminner, kulturmiljøer og 
landskap i arbeidet med å redusere utslipp. Sta-
tens veivesen er usikker på i hvilken grad forslag til 
klimalov vil medføre reelle endringer i tiltak, rap-
portering og offentlig diskusjon. 

Hovedinnspillene fra Fridtjof Nansens Institutt, 
Sintef, Statistisk sentralbyrå, Cicero og Bjerknessen-
teret for klimaforskning er at loven bør konkretise-
res flere steder og at det sikres at rapportering og 
beregning av effekter gjøres av et uavhengig 
organ. Sintef fremhever at loven bør inneholde et 
prinsipp om krav til kunnskapsgrunnlag. 

Norges forskningsråd påpeker at det er positivt 
at utviklingen av kunnskap og innovasjon vekt-
legges. 

Concerned Scientists Norway støtter ikke for-
slaget, og ønsker en klimalov som bygger på 
vitenskapsbaserte mål og operasjonaliserer Paris-
avtalen og Grunnloven § 112. 

Norsk institutt for vannforskning mener lovfor-
slaget er for svakt og må styrkes. Norsk institutt 
for luftforskning mener det må fokuseres mer på 
miljøkonsekvenser av klimaloven og klimatiltak, 
for å ta hensyn til hele miljøet. 

Integrated carbon observation system Norge
mener det er behov for et rådgivende kontroll-
organ for utslippspolitikken. Norsk klimaservice-
senter mener klimatilpasning også må inngå i 
lovens formålsbestemmelse. UNI Research påpe-
ker at det er viktig at rapporteringen forholder 
seg til et løpende oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Norsk Olje og Gass og Norges Bondelag mener 
en klimalov ikke har noen merverdi. Norsk Petro-
leumsinstitutt mener loven har svært begrenset 
verdi og ikke bidrar til forutsigbarhet, og viser 
videre til usikkerhet knyttet til kostnader ved å 
oppfylle utslippsmålene, som man for øvrig mener 
gis en god beskrivelse i høringsnotatet. 

Klimarealistene er imot opprettelsen av en 
klimalov.

2.5 Vedtak i forbindelse med 
Stortingets behandling av 
statsbudsjettet for 2017

I forbindelse med Stortingets behandling av stats-
budsjettet for 2017 ble det fattet vedtak (jf. anmod-
ningsvedtak 108 (2016–2017) nr. 18) om at Stortin-
get ber regjeringen:

«Legge frem forslag til en klimalov der det skal 
settes et mål for lavutslippssamfunnet i 2050 
om at klimagassutslippene i Norge skal reduse-
res i størrelsesorden 80–95 % fra 1990-nivå. Ved 
vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn 
til effekten av norsk deltakelse i det europeiske 
klimakvotesystemet for virksomheter. Det skal 
lovfestes en femårsmekanisme som i Parisavta-
len, som innebærer at regjeringen, for å 
fremme omstillingen til et lavutslippssamfunn, 
skal legge fram for Stortinget fornyede klima-
mål som delmål fram til 2050. Fra 2020 og med 
fem års intervaller, skal regjeringen gjøre opp 
status og legge fram nytt klimamål fortrinnsvis 
ti år fram i tid. Klimamål skal legge til grunn 
beste oppdaterte vitenskapelige kunnskap på 
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fastsettelsestidspunktet, være tallfestede, mål-
bare, rapporterbare og verifiserbare, innebære 
en progresjon fra forrige mål, og fremme grad-
vis omstilling fram mot 2050. Klimamål skal 
fastsettes konsistent med Norges bidrag under 
FNs klimakonvensjon og eventuell felles gjen-
nomføring med EU. Det skal også lovfestes at 

regjeringen i forbindelse med den årlige rap-
porteringen til Stortinget legger fram en rap-
port som viser status for Norges karbonbud-
sjett, også innenfor et eventuelt klimasamar-
beid med EU om felles oppfyllelse av klima-
mål.»
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3  Klimautfordringen og internasjonalt samarbeid

3.1 Innledning

Å begrense de globale utslippene av klimagasser 
er avgjørende for en bærekraftig utvikling både 
globalt og nasjonalt og vil kreve betydelig omstil-
ling i alle land.1 Stigende utslipp av CO2 og andre 
klimagasser har resultert i at konsentrasjon av 
slike gasser i atmosfæren nå ligger rundt 60 pro-
sent over førindustrielt nivå. Høyere konsentra-
sjon av klimagasser i atmosfæren gir varmere 
klima, og klimaendringene medfører stor risiko 
for livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner 
over hele verden. Industrilandene har bidratt 
mest til den økte konsentrasjonen, men utviklings-
land og framvoksende økonomier står nå for 
rundt to tredeler av de årlige globale utslippene. 
Klimaendringene er en global utfordring som kre-
ver internasjonalt samarbeid. 

3.2 FNs klimakonvensjon

Det overordnede rettslige rammeverket for det 
internasjonale klimaarbeidet er FNs ramme-
konvensjon om klimaendringer (UN Framework 
Convention on Climate Change). Konvensjonen 
ble vedtatt 9. mai 1992, like før Rio-toppmøtet om 
miljø og klima i 1992, og trådte i kraft 21. april 
1994. Norge ratifiserte avtalen 11. juni 1993, jf. 
St.prp. nr. 36 (1992–93) Om samtykke til ratifika-
sjon av en rammekonvensjon om klimaendring av 
9. mai 1992. Klimakonvensjonen nedfeller grunn-
leggende forpliktelser, premisser og prinsipper 
for klimaarbeidet i FN. Konvensjonens overord-
nede mål er å stabilisere konsentrasjonen av 
klimagasser i atmosfæren på et nivå som vil hin-
dre farlig menneskeskapt påvirkning på klima-
systemet.

3.3 Kyotoprotokollen

Norge er part til Kyotoprotokollen, som ble ved-
tatt i 1997 og trådte i kraft 16. februar 2005. Norge 
ratifiserte avtalen i 2002, jf. St.prp. nr. 49 (2001–
2002) om samtykke til ratifikasjon av Kyotoproto-
kollen av 11. desember 1997 til FNs rammekon-
vensjon om klimaendring av 9. mai 1992. Protokol-
len inneholder et sett med differensierte forplik-
telser for de ulike landene, samt nedfeller kon-
krete, juridisk bindende, tallfestede utslippsfor-
pliktelser for parter som regnes som 
industrialiserte land i henhold til i et eget vedlegg 
til Klimakonvensjonen. Utformingen av denne 
listen tok utgangspunkt i de landene som ble 
ansett som industrialiserte land da Klimakonven-
sjonen ble vedtatt i 1992. Kyotoprotokollen intro-
duserer tre fleksible markedsmekanismer som 
landene kan benytte seg av for å innfri sine 
utslippsforpliktelser: Felles gjennomføring (Joint 
Implementation), Den grønne utviklingsmekanis-
men (Clean Development Mechanism), og inter-
nasjonal handel med utslippskvoter (Emissions 
Trading). Kyotoprotokollens første forpliktel-
sesperiode dekker årene fra 2008–2012. Norges 
utslippsforpliktelse for denne perioden var på +1 
prosent fra 1990-nivå. Forpliktelsen er oppfylt og 
ble endelig gjort opp i 2015. 

Under Partsmøtet i Doha i 2012 ble det vedtatt 
en andre forpliktelsesperiode for Kyotoproto-
kollen (Kyoto 2) som skal gjelde perioden 2013– 
2020. Stortinget har gitt samtykke til at Norge 
slutter seg til Kyoto 2, jf. Prop. 173 S (2012–2013) 
Samtykke til godkjenning av endring av 8. desem-
ber 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 
1997. Under andre forpliktelsesperiode har Norge 
påtatt seg en forpliktelse om at utslippene i 2013–
2020, regnet som årlig gjennomsnitt, ikke skal 
være høyere enn 84 prosent av utslippene i 1990. 
Denne forpliktelsen er avledet av og konsistent 
med målet om en reduksjon i 2020 på 30 prosent 
fra 1990-nivå, og kan – som supplement til innen-
landske utslippskutt – oppfylles gjennom de fleksi-
ble mekanismene som er nevnt ovenfor. Doha-
endringene har ikke trådt i kraft. Kyotoproto-

1 Siden før-industriell tid har konsentrasjonen av CO2 i atmos-
færen økt med om lag 40 prosent, metan med om lag 150 
prosent og lystgass med om lag 20 prosent. Hovedårsaken 
til dette er økt forbrenning av fossilt brensel og avskoging.  
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kollen dekker bare i overkant av 10 prosent av de 
globale utslippene av klimagasser.2

3.4 Parisavtalen

Parisavtalen ble vedtatt i desember 2015 etter 
flere års forhandlinger, og trådte i kraft 4. novem-
ber 2016. Det overordnede motivet for Parisavta-
len er å styrke det globale samarbeidet på klima-
området og gjennomføringen av Klimakonvensjo-
nen. Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode 
løper fra 2013 til og med 2020, og avtalen fra Paris 
skal ta over deretter. Parisavtalen skal føre til en 
forsterket innsats mot klimaendringer for å forhin-
dre farlig, menneskeskapt påvirkning av klimasys-
temet. Avtalen etablerer både juridisk bindende 
forpliktelser og politiske føringer. Den er ikke 
tidsbegrenset og legger opp til at partene øker 
innsatsen over tid. 

I Parisavtalen har partene satt seg som mål å 
holde økningen i den globale middeltemperaturen 
godt under 2 grader celsius sammenlignet med 
førindustrielt nivå og å tilstrebe å begrense tempe-
raturstigningen til 1,5 grader celsius sammenlig-
net med dette nivået. For å nå målet om begrenset 
temperaturøkning setter avtalen opp et kollektivt 
utslippsmål. Det går ut på at partene tar sikte på at 
de globale klimagassutslippene skal nå toppunktet 
så hurtig som mulig og deretter at utslippene 
reduseres raskt slik at det blir balanse mellom 
menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser 
i andre halvdel av dette århundret. Dette balanse-
punktet kan beskrives som klimanøytralitet. 

Avtalen består av bestemmelser for blant 
annet utslippsreduksjoner, klimatilpasning og 
støtte til utviklingsland for omstillingen til lavut-
slippsutvikling. På hvert av disse tre områdene 
etablerer avtalen langsiktige mål samt mer detal-
jerte bestemmelser. Andre viktige elementer 
inkluderer etableringen av en ny markedsbasert 
mekanisme, samarbeid for gjennomføring av 
nasjonalt fastsatte bidrag, samt rapportering av til-
tak og støtte. Avtalen inkluderer også en egen 
bestemmelse om gjennomføring og støtte til å 
redusere klimagassutslipp fra avskoging og skog-
forringelse (REDD+) gjennom det etablerte ram-
meverket for dette under Klimakonvensjonen. 
Alle parter oppfordres også til å lage langsiktige 
lavutslippsstrategier. 

Avtalen etablerer for første gang juridisk bin-
dende forpliktelser om at alle parter skal melde 
inn nasjonalt fastsatte bidrag for utslippsreduksjo-
ner hvert femte år, og at partene vil gjøre dette i 
tråd med prinsippene om progresjon og høyest 
mulige ambisjon. Partene er også forpliktet til å 
rapportere om sine utslipp og gjennomføring og 
oppnåelse av sine utslippsbidrag. En ekspertba-
sert etterlevelseskomité er opprettet med hensikt 
å tilrettelegge for etterlevelse av forpliktelsene. 

En viktig faktor for å sikre global deltakelse 
var å basere Parisavtalen på nasjonalt fastsatte 
bidrag for utslippsreduksjoner. Dette betyr at 
hver enkelt part selv bestemmer hvilke bidrag de 
vil melde inn og ambisjonsnivået for bidragene. 
Før Paris var alle land oppfordret til å sende inn 
sine foreløpige nasjonalt fastsatte bidrag. Alle de 
nasjonalt fastsatte bidragene som er innmeldt hit-
til, inneholder tiltak, mål eller planer for begren-
singer i klimagassutslipp i en eller annen form. 
Flere land har sendt inn betingede bidrag eller 
vektlegger at høyere ambisjoner kan oppnås ved 
tilgang til fleksible markedsbaserte mekanismer, 
klimafinansiering, teknologioverføring eller 
kapasitetsbygging. Mange utviklingsland har 
også lagt inn betingede bidrag, der det gjøres 
klart at gjennomføring av bidragene er helt eller 
delvis avhengig av internasjonal støtte. Svært 
mange utviklingsland har også meldt inn bidrag 
som omhandler klimatilpasning, noe Paris-
avtalens bestemmelser om klimatilpasning også 
åpner for. 

Avtalen og beslutningen legger opp til økt inn-
sats over tid, hvor bidragene skal meldes inn eller 
oppdateres hvert femte år. Suksessive bidrag vil 
utgjøre en progresjon ut fra gjeldende nasjonalt 
fastsatte bidrag og hvert lands høyeste mulig 
ambisjon. 

Avtalen legger også opp til at alle parter hvert 
femte år skal delta i en felles gjennomgang for å 
vurdere kollektiv måloppnåelse. Partene skal se 
hen til resultatet fra denne gjennomgangen når de 
nasjonalt fastsatte bidragene bestemmes. 

Parisavtalen trådte i kraft den 4. november 
2016. Per mars 2017 har 141 av 197 parter til FNs 
klimakonvensjon ratifisert avtalen. Norge ratifi-
serte avtalen 20. juni 2016 etter at Stortinget 
hadde gitt samtykke til ratifikasjon, jf. Prop. 115 S 
(2015–2016) Samtykke til ratifikasjon av Parisavta-
len av 12. desember 2015 under FNs rammekon-
vensjon om klimaendring av 9. mai 1992, og Innst. 
407 S (2015–2016). Under Parisavtalen har Norge 
en betinget forpliktelse om minst 40 prosent 
utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990, 

2 Utslipp av klimagasser fra internasjonal skipsfart og luftfart 
reguleres av FNs internasjonale skipsfartsorganisasjon, 
IMO og den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, 
ICAO.
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og har i den forbindelse opplyst til FN at planen er 
å oppfylle forpliktelsen sammen med EU.

Parisavtalens første partsmøte (CMA1) ble 
åpnet i Marrakech i november 2016, og vil fort-

sette fram til 2018. Partsmøtet startet opp arbeidet 
med regelverk og veiledninger som skal operasjo-
nalisere og konkretisere bestemmelsene i avtalen. 
Målet er at dette skal være klart i 2018. 
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4  Hovedtrekk i norsk klimapolitikk 

4.1 Norges klimamål

Norge har ambisiøse klimamål. Noen av målene 
er meldt inn til FN som del av våre internasjonale 
forpliktelser til utslippsreduksjoner. Muligheten 
til samarbeid om utslippsreduksjoner har vært 
viktig ved utforming av målene. 

Norges klimamål for 2020 var del av klimafor-
liket på Stortinget i 2012 som igjen bygger på klima-
forliket fra 2008. For andre forpliktelsesperiode 
under Kyotoprotokollen (2013–2020) er Norges for-
pliktelse at utslippene i gjennomsnitt ikke skal over-
stige 84 prosent av utslippene i 1990. Den er avledet 
av og konsistent med målet om å kutte de globale 
utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av 
Norges utslipp i 1990, og vil – som et supplement til 
innenlandske utslippsreduksjoner – også kunne 
oppfylles gjennom utslippsreduksjoner i andre 
land. Forpliktelsen er nærmere beskrevet i 
Prop. 173 S (2012–2013) Samtykke til godkjenning 
av endring av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen 
av 11. desember 1997. Målene for 2020 fra klima-
forlikene for 2008 og 2012 ligger fast. 

Norge har meldt inn til FN en betinget forplik-
telse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 
2030 sammenlignet med 1990, jf. Meld. St. 13 
(2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en 
felles løsning med EU og Innst. 211 (2014–2015). 
Norge arbeider for en avtale om felles oppfyllelse 
av klimaforpliktelsen med EU. EUs mål om minst 
40 prosent utslippsreduksjon innen 2030 er basert 
på at det gir en kostnadseffektiv bane mot EUs 
mål om en utslippsreduksjon på 80–95 prosent 
innen 2050, slik det er skissert i veikartet for å bli 
en lavkarbonøkonomi (Roadmap for moving to a 
low carbon economy in 2050).

Dersom en felles løsning ikke fører fram, vil 
målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 
2030 sammenlignet med 1990 være Norges nasjo-
nalt bestemte forpliktelse til Parisavtalen. Målet er 
betinget av tilgang på fleksible mekanismer i den 
nye klimaavtalen og en godskriving av vår delta-
kelse i EUs kvotesystem som bidrag til å oppfylle 
forpliktelsen. Regjeringen vil da senere konsul-
tere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt 
utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor. 

Av klimaforliket i 2012, Innst. 390 S (2011–
2012), følger to mål om karbonnøytralitet som 
også er meldt inn til FN: 
– Norge skal være karbonnøytralt i 2050.
– Som en del av en global og ambisiøs klima-

avtale der også andre industriland tar på seg 
store forpliktelser, skal Norge ha et forplik-
tende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. 
Det innebærer at Norge skal sørge for utslipps-
reduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.

Et flertall på Stortinget vedtok 14. juni 2016 å be 
regjeringen «legge til grunn at Norge skal sørge 
for klimareduksjoner tilsvarende norske utslipp 
fra og med 1. januar 2030, og at klimanøytralitet 
kan oppnås gjennom EUs kvotemarked, interna-
sjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvote-
handel og prosjektbasert samarbeid», jf. Innst. 
407 S (2015–2016), jf. Prop. 115 S (2015–2016) 
Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 
12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon 
om klimaendring av 9. mai 1992.

Av Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsfor-
pliktelse for 2030 – en felles løsning med EU, føl-
ger også at regjeringen har som mål at Norges 
nasjonale utslipp skal reduseres fram mot 2030 og 
at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. 
Målet om lavutslippssamfunn i 2050 er fra klima-
forliket i 2008. 

I klimaforliket fra 2012 står det: «Komiteens 
f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene fra Frem-
skrittspartiet, mener at Norge må føre en ambi-
siøs nasjonal klimapolitikk. F l e r t a l l e t s  mål 
er en langsiktig omstilling til et lavutslippssam-
funn innen 2050. F l e r t a l l e t  peker samtidig på 
at en ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuf-
tig i global sammenheng der det overordnete 
målet er å redusere de samlede globale utslipp av 
klimagasser. Dette innebærer at det tas hensyn til 
konsekvensene av kvotesystemet, faren for kar-
bonlekkasje og til industriens konkurranseevne 
når politikken utformes. Dette gir føringer for 
virkemiddelbruken for å redusere nasjonale 
utslipp frem mot både 2020 og 2050.» 
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4.2 Klimapolitiske virkemidler i Norge

Hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk er CO2-
avgift og kvoteplikt. Disse sektorovergripende 
økonomiske virkemidlene setter en pris på utslipp 
av klimagasser og bidrar dermed til å endre pro-
duksjons- og forbruksmønster over tid. Avgifter 
og kvoteplikt gir insentiver til at utslippsreduksjo-
ner skjer til lavest mulig kostnad for samfunnet, 
herunder til utvikling og bruk av ny teknologi. I 
tillegg til kvoter og avgifter brukes andre virke-
midler som direkte regulering, standarder, avtaler 
og subsidier til utslippsreduserende tiltak. Satsing 
på forskning og utvikling er også viktig. Om lag 
80 prosent av de nasjonale utslippene er i dag 
underlagt CO2-avgift og/eller kvoteplikt. 

Forurensningsloven er den viktigste norske 
loven for å kontrollere forurensende utslipp, og 
omfatter alle slags forurensende utslipp inkludert 
klimagasser. I praksis har forurensningsloven 
vært lite brukt som virkemiddel for å redusere 
utslipp av klimagasser, bortsett fra enkelte klima-
gasser i industrien og metan fra avfallsbehandling, 
hvor utslippene er betydelig redusert. 

CO2-avgiften ble introdusert i 1991. Avgiftens 
formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner 
av CO2-utslipp. CO2-avgiften dekker i dag om lag 
60 prosent av norske utslipp av klimagasser. Avgif-
ten varierer fra knapt 30 kr per tonn CO2-ekviva-
lenter (naturgass som brukes av kvotepliktig 
industri) til om lag 450 kroner per tonn (generell 
sats for mineralolje, bensin og innenlands bruk av 
gass). Det er anslått at dagens klimavirkemidler 
og tidlig innføring av CO2-avgiften vil redusere de 
norske klimagassutslippene med 17–20 millioner 
tonn i 2020, sammenlignet med et forløp uten 
disse tiltakene. 

En del utslipp som ilegges CO2-avgift er også 
omfattet av kvoteplikt. Avgiften blir da fastsatt i lys 
av dette. For eksempel er mineralolje som brukes 
i kvotepliktig landbasert industri fritatt for CO2-
avgiften. Et annet eksempel er tilpasningen av 
CO2-avgiften da petroleumsvirksomheten ble 
inkludert i kvotesystemet fra 2008. CO2-avgiften 
for petroleumsvirksomheten ble da redusert til-

svarende den antatte kvoteprisen. I forbindelse 
med klimaforliket i 2012 ble CO2-avgiften for 
petroleumssektoren økt med 200 kroner. Hensik-
ten var at de samlede utslippskostnadene for 
petroleumsvirksomhetene skulle videreføres på 
samme nivå, slik at de økonomiske insentivene for 
utslippsreduksjoner ble opprettholdt. 

Som et tillegg til kvoter og avgifter brukes 
direkte regulering, standarder, avtaler og subsi-
dier til utslippsreduserende tiltak. Satsing på 
forskning og utvikling er også viktig. Regjeringen 
satser bredt for å legge til rette for omstilling av 
norsk økonomi og samfunnsliv til et lavutslipps-
samfunn i 2050. Regjeringen har fem innsatsområ-
der som særlig prioriteres i klimapolitikken: 
Reduserte utslipp i transportsektoren, utvikling av 
lavutslippsteknologi i industrien og ren produk-
sjonsteknologi, CO2-håndtering, å styrke Norges 
rolle som leverandør av fornybar energi, og miljø-
vennlig skipsfart. Alle disse områdene har fått 
budsjettmessige løft og transportsektoren er sær-
lig prioritert. Regjeringen har en betydelig jernba-
nesatsing, gjennomfører en storsatsing på energi- 
og klimatiltak i transportsektoren gjennom 
Enova, har lagt fram strategien «Maritime mulig-
heter – blå vekst for grønn fremtid», og arbeider 
for å legge til rette for lavutslippsløsninger innen 
alle transportområder. Satsingene på kunnskap, 
forskning og utvikling, teknologi og innovasjon i 
norsk næringsliv omfatter også klimavennlige løs-
ninger. Arbeidet med utvikling og implementering 
av klimateknologi omfatter blant annet ordninger 
gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og 
Enova. Regjeringen arbeider med å følge opp 
grønn skattekommisjon og vil legge fram en stra-
tegi for grønn konkurransekraft. 

Regional og kommunal planlegging er også et 
viktig virkemiddel for å begrense energibruk og 
klimagassutslipp. Alle beslutninger om lokalise-
ring og utforming av næringsvirksomhet, boliger, 
infrastruktur og tjenester påvirker energibruk og 
utslipp i lang tid fremover. For å møte overgangen 
til lavutslippssamfunnet må det legges stor vekt på 
effektiv arealbruk, og på å samordne arealbruken 
og transportsystemet. 
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5  EU/EØS

5.1 EØS-avtalen og klima

Gjennom EØS-avtalen er Norge nært knyttet til 
EU i klimapolitikken. Regjeringen søker å oppfylle 
klimamålet for 2030 i samarbeid med EU. Det vil 
bringe norsk klimapolitikk enda tettere opp mot 
EU. 

EØS-avtalen nedfeller særskilte forpliktelser 
for avtalepartene til samarbeid på miljøområdet 
under miljøbestemmelser i Del V Bestemmelser 
som gjelder alle de fire friheter, se artiklene 73–75. 
Miljørettsakter som tas inn i avtalen etter disse 
bestemmelsene, legges normalt inn i EØS-avta-
lens vedlegg XX. Avhengig av tematisk innhold 
innlemmes EU-rettsakter av betydning for miljø 
også i andre deler av avtalen, herunder vedlegg II 
om tekniske handelshindre og vedlegg IV om 
energi. Det er også adgang for avtalepartene å 
samarbeide om miljørettsakter etter bestemmel-
sene i Del VI Samarbeid utenfor de fire friheter, se 
artiklene 78 flg. Slike rettsakter legges normalt 
inn i EØS-avtalens protokoll 31.

EUs klimakvoteregelverk er en del av EØS-
avtalen. Norske kvotepliktige virksomheter deltar 
fullt ut i dette systemet og bidrar til reduksjonene 
i kvotepliktige sektorer på samme vilkår som virk-
somhetene i EU. Norge har også gjennomført 
annet klimarelevant regelverk, herunder regler 
om krav til kjøretøy, mer miljøvennlig drivstoff, 
fornybar energi og energieffektivisering. Hoved-
tyngden av virkemidlene i ikke-kvotepliktig sektor 
er nasjonale, men utviklingen i EU går i retning av 
større integrering av klimahensyn i alle politikk-
områder. Tidlig påvirkning overfor EU på klima-
området og aktiv deltakelse i klimainitiativer hvor 
Norge har interesser er en prioritet for Norge.1

5.2 EUs klimapolitikk

Kommisjonen har publisert et veikart for hvordan 
EU kan bli en lavutslippsøkonomi. Veikartet beskri-

ver hvordan lavutslippssamfunnet kan nås med 
utslippsreduksjoner for 2030 (40 prosent), 2040 
(60 prosent) og 2050 (80 prosent). Det langsiktige 
målet om å redusere utslippene med 80–95 prosent 
er betinget av tilsvarende nødvendige utslipps-
reduksjoner fra industrilandene som gruppe.2

Målet gjelder hele regionen samlet og er ikke for-
delt på enkeltland. Målet er ikke lovfestet. Reduk-
sjonene skal tas i EU og antas å gi en kostnads-
effektiv bane mot EUs langsiktige mål. Eventuell 
bruk av internasjonale kreditter (utslippskutt uten-
for EU) vil kunne bidra til å overoppfylle målene.

Det europeiske råd besluttet i oktober 2014 at 
EU skal redusere utslippene med minst 40 pro-
sent i 2030 sammenlignet med 1990. I tillegg ble 
det satt mål for andel fornybar energi i EUs ener-
giforbruk og et indikativt mål for energieffektivi-
sering. EUs utslippsmål for 2030 er bindende på 
EU-nivå og skal gjennomføres innen EU uten 
bruk av internasjonale fleksible mekanismer som 
FNs grønne utviklingsmekanisme (CDM). EUs 
mål om minst 40 prosent reduksjon fra 1990 skal 
gjennomføres ved en 43 prosent reduksjon i 
utslippene i kvotepliktig sektor og 30 prosent 
reduksjon i utslippene i ikke-kvotepliktig sektor 
innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå. Reduk-
sjonene i kvotepliktig sektor skal skje gjennom en 
årlig innstramming i hvor mange kvoter som gjø-
res tilgjengelig for de kvotepliktige aktørene. I 
ikke-kvotepliktig sektor skal den samlede reduk-
sjonen på 30 prosent fordeles på de enkelte med-
lemsland der hvert land vil få et mål om å kutte 
utslippene med mellom 0 og 40 prosent fra 2005 til 
2030. 

1 Jf. også Meld. St. 25 (2015–2016) om energipolitikken mot 
2030.

2 I rådskonklusjonen fra rådsmøte 29/30 oktober 2009 heter 
det: «The European Council calls upon all Parties to 
embrace the 2°C objective and to agree to global emission 
reductions of at least 50%, and aggregate developed coun-
try emission reductions of at least 80-95%, as part of such 
global emission reductions, by 2050 compared to 1990 
levels; such objectives should provide both the aspiration 
and the yardstick to establish mid-term goals, subject to 
regular scientific review. It supports an EU objective, in the 
context of necessary reductions according to the IPCC by 
developed countries as a group, to reduce emissions by 80-
95% by 2050 compared to 1990 levels.»
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5.3 EUs klimarammeverk for 
gjennomføring av felles klimamål

Kvotesystemet

EUs kvotesystem er etablert gjennom direktiv 
2003/87/EF og omfatter utslipp av klimagasser 
fra om lag 11 000 virksomheter i EØS-området 
samt CO2-utslipp fra luftfart innad i EØS-området. 
Energiforsyning, industri, petroleumsproduksjon 
og luftfart, som står for om lag 45 prosent av de 
samlede klimagassutslippene i EU, er underlagt 
kvoteplikt. Rammebetingelsene for markedet er 
fastlagt gjennom rettsakter. Norge deltar i EUs 
kvotesystem gjennom EØS-avtalen. I juli 2015 la 
Kommisjonen fram forslag til regelverk for fjerde 
fase av kvotesystemet, som dekker perioden 
2021–2030. Forslaget videreutvikler det eksis-
terende systemet, og legger ikke opp til store 
endringer. Forslaget behandles av Europaparla-
mentet og EU-rådet før endelig vedtakelse. 

Innsatsfordeling i EU

I tillegg til kvotesystemet vedtar EU regelverk 
som fastsetter nasjonale utslippsmål for de fleste 
sektorene som ikke omfattes av kvotesystemet. 
Innsatsfordelingsforordningen fordeler innsatsen 
mellom medlemsstatene og gir regler for hvordan 
landene kan samarbeide om å oppfylle målene 
sine. De viktigste sektorene som inngår i innsats-
fordelingen er transportsektoren (unntatt luft-
fart), jordbruk, avfall og oppvarming av bygg. 
Utslippsmålene land får tildelt under innsatsforde-
lingsforordningen gjelder samlet for alle sekto-
rene som inngår i regelverket, det vil si at forsla-
get ikke legger føringer på i hvilke sektorer tiltak 
må settes inn for å nå målene. Det er opp til det 
enkelte land. Regelverket legger heller ikke førin-
ger på balansen mellom tiltak hjemme og tiltak i 
andre land som inngår i innsatsfordelingen. 

Kommisjonen publiserte 20. juli 2016 forslaget 
til innsatsfordelingsforordning med bindende 
utslippsmål i ikke-kvotepliktig sektor for landene i 
EU. Gjennom forslaget gjøres landenes utslipps-
mål om til utslippsbudsjetter for perioden 2021–
2030. 

I ikke-kvotepliktig sektor foreligger det forslag 
til utslippsmål for landene på mellom 0 og 40 pro-
sent. Fordelingen av innsatsen er gjort ut fra BNP 
per innbygger, der landene med høyest BNP har 
fått måltall i den øvre enden av skalaen. For å iva-
reta hensynet til kostnadseffektivitet har Kommi-
sjonen gjort en innbyrdes omfordeling av målene 
til landene med høyest BNP. 

Under innsatsfordelingsforordningen er lan-
dene ansvarlige for å levere inn utslippsenheter til-
svarende sine utslipp gjennom hele perioden 
2021–2030. Hvert land vil vederlagsfritt få utstedt 
utslippsenheter (kalt AEA eller Annual Emissions 
Allocations) for hvert år i perioden 2021–2030. 
Landene må årlig rapportere sine utslipp, mens 
oppgjør skjer hvert femte år. For å øke kostnadsef-
fektiviteten foreslår Kommisjonen at land med et 
høyt prosentvis mål og høye kostnader forbundet 
med å kutte utslipp nasjonalt skal kunne benytte 
et begrenset antall kvoter fra EUs kvotesystem til 
å oppfylle målet. I tillegg åpner Kommisjonen i sitt 
forslag for at tiltak som gir utslippsreduksjoner i 
landsektoren i noen utstrekning kan brukes til å 
oppfylle målet i ikke-kvotepliktig sektor. 

Kommisjonen peker på at dagens regelverk 
åpner for stor grad av samarbeid om utslipps-
reduksjoner mellom land og foreslår ikke store 
endringer. Det innebærer at innsatsfordelings-
forordningen ikke legger begrensninger på et 
lands kjøp av AEA-enheter, og at land uten 
begrensninger kan selge eventuelle overskudd av 
AEA-enheter til andre land. Åpning for handel 
med AEA-enhetene bidrar til å øke kostnadseffek-
tiviteten i systemet og skal sikre at EUs overord-
nede mål nås til lavest mulig kostnad. Hittil er 
ikke denne muligheten benyttet av medlems-
statene. Det er stor usikkerhet om hvor stort 
salgstilbudet av AEA-enheter vil være i perioden 
2021–2030. 

Forslaget behandles av Europaparlamentet og 
EU-rådet før endelig vedtakelse. 

Bokføring av utslipp og opptak i skog og andre 
landarealer

I tillegg til kvotesystemet og innsatsfordelings-
forordningen har Kommisjonen foreslått et eget 
regelverk for bokføring av utslipp og opptak fra 
skog og annen arealbruk. Forslaget innebærer 
bl.a. en forpliktelse for landene til å sikre at utslip-
pene fra skog og annen arealbruk ikke er større 
enn opptaket. Eventuelle utslipp må kompenseres 
gjennom tiltak under innsatsfordelingsforordnin-
gen. Det er åpnet for å benytte kreditter fra skog- 
og arealbruk til oppfyllelse av målet under innsats-
fordelingsforordningen. Dette forutsetter imidler-
tid at summen av opptak som følge av planting av 
skog på areal som tidligere ikke har vært dekket 
av skog, utslipp som følge av at skogarealer blir 
endret, til for eksempel bosetting (avskoging), 
utslipp og opptak fra dyrket mark og beite, samlet 
sett gir netto opptak. I tillegg er det satt et øvre tak 
på hvor stort opptak som kan bli bokført. Tiltak i 
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den stående skogen, som økt CO2-opptak fra 
gjødsling eller tettere planting i eksisterende 
skog, kan benyttes til å oppfylle forpliktelsen om 
null utslipp fra sektoren, men slike tiltak kan ikke 
generere kreditter til oppfyllelse av målet under 
innsatsfordelingsforordningen. Det er åpnet for at 
Kommisjonen kan revurdere dette på et senere 
tidspunkt. 

Overvåking og rapportering av utslipp

Felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 forutset-
ter at landene som deltar følger de samme regler 
for overvåking og rapportering av utslipp. For å 
holde kontroll på utslippsutviklingen har EU der-
for et detaljert felles regelverk om overvåking og 
rapportering. Formålet er å sikre at det som rap-
porteres som ett tonn CO2-ekvivalenter i ett land, 
også ville vært beregnet som ett tonn CO2-ekviva-
lenter i et annet land. Landene rapporterer årlig 
om sine utslipp (utslippsregnskapet), og annet 
hvert år skal det rapporteres framskrivninger av 
utslipp og om tiltak og virkemidler på klimaområ-
det. Til dette formålet har EU vedtatt forordning 
(EU) nr. 525/2013. I tillegg kommer beslutning 
(EU) nr. 529/2013 om utslipp og opptak i skog og 
andre landarealer (LULUCF) og dessuten forord-
ning (EU) nr. 601/2012 med detaljerte krav til 
overvåking og rapportering av utslippene for virk-
somhetene og luftfartøysoperatørene i kvoteplik-
tig sektor. Kun sistnevnte har hittil blitt tatt inn i 
EØS-avtalen. I forslaget fra Kommisjonen legges 
det opp til at landene hvert femte år skal levere 
oppgjør for sine forpliktelser.

5.4 Norges felles oppfyllelse med EU av 
klimamålet for 2030 

Regjeringen har innledet dialog med EU om felles 
oppfyllelse av klimamålet for 2030. EUs interne 
regelverk, som er under utarbeidelse, må først fer-
digstilles før Norge vil kunne inngå en avtale med 
EU. 

Norge deltar allerede i det europeiske kvote-
systemet gjennom EØS-avtalen. En felles oppfyl-

lelse av klimamålet for 2030 innebærer at alle 
bedrifter i kvotepliktig sektor, uansett om de kom-
mer fra Norge eller fra et EU-land, i fellesskap 
bidrar til å kutte utslippene innenfor kvote-
systemet med 43 prosent i 2030 sammenlignet 
med nivået i 2005. 

I likhet med kvotesystemet skal innsatsforde-
lingsforordningen bidra til at EU samlet når klima-
målet sitt. Gjeldende innsatsfordelingsbeslutning 
er ikke innlemmet i EØS-avtalen, og Norge deltar 
ikke i fordelingen av innsatsen som er nødvendig 
for å oppfylle EUs 2020-mål. Innsatsfordelingsfor-
ordningen som er foreslått for 2021–2030 vil imid-
lertid bli relevant for Norge ved inngåelse av en 
avtale om felles oppfyllelse av klimamålet for 2030. 
Ved inngåelse av en slik avtale forutsettes det at 
Norge ikke uten videre vil bli bundet av mål og 
regelverk på klima- og energiområdet utover det 
som følger av EØS-avtalens hoveddel og vedlegg, 
og av avtalen om felles oppfyllelse med EU. 

Prinsippet om lik behandling basert på samme 
rammevilkår har vært sentralt for regjeringen i 
dialogen med EU, ikke minst når det gjelder fast-
settelse av nasjonale måltall og tilgang til fleksibili-
tet og samarbeid i gjennomføringen. Norges 
intensjon om felles gjennomføring med EU av kli-
mamålet for 2030 er nevnt i den forklarende inn-
ledningen til Kommisjonens forslag til innsatsfor-
delingsforordning, hvor det også fremgår at 
Norge med utgangspunkt i brutto nasjonalpro-
dukt pr innbygger ville fått et mål på 40 prosent 
reduksjon i utslippene sammenlignet med 2005 
for ikke-kvotepliktig sektor. Det fremgår også at 
fleksibilitetsmekanismer vil være tilgjengelige for 
Norge i samme utstrekning som for medlemslan-
dene. Ved felles gjennomføring vil også rapporte-
ringsregelverket knyttet til utslipp og oppgjør for 
forpliktelsen for ikke-kvotepliktig sektor bli rele-
vant for Norge. Endelig innlemmelse av Norge i 
innsatsfordelingen kan gjøres først når avtalen 
mellom Norge og EU er inngått.

Etter at innsatsfordelingen er klar vil regjerin-
gen på egnet måte legge fram for Stortinget resul-
tatet av forhandlingene med EU og hvordan regje-
ringen vil arbeide for å nå det norske klimamålet 
for 2030. 
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6  Norsk lovgivning 

6.1 Innledning

Dette avsnittet gir en oversikt over relevante 
sektorovergripende og sektorspesifikke norske 
lover. Avgiften på CO2 er også omtalt siden den er 
helt sentral i norsk klimapolitikk, og enkelte øko-
nomiske og andre virkemidler der det er relevant. 
Også lovverket knyttet til klimatilpasning omtales 
kort. Oversikten er ikke uttømmende og er ment 
som bakgrunn for lovforslaget og for drøftingen i 
avsnitt 6.7. 

6.2 Sektorovergripende lovgivning for 
regulering av utslippskilder 

Forurensningsloven

Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensnin-
ger og om avfall (forurensningsloven) er hoved-
loven for begrensning av forurensning. Utslipp av 
klimagasser er forurensning i forurensningslovens 
forstand. Forurensende utslipp er i utgangspunktet 
forbudt med mindre det er tillatt etter lov eller for-
skrift eller omfattet av tillatelse etter forurensnings-
loven § 11. I tillatelsen kan det stilles vilkår, typisk 
at utslipp skal begrenses og holdes innenfor fast-
satte grenser, og krav om bruk av beste tilgjenge-
lige teknologi. 

Adgangen til å pålegge tiltak gjelder også for 
forurensende virksomheter som er underlagt kvo-
teplikt etter klimakvoteloven (se nedenfor), men 
det kan i disse tilfellene ikke settes noen utslipps-
grense i tillatelsen, jf. § 11 andre ledd. Det kvote-
pliktige utslippet anses håndtert gjennom foruren-
serens deltakelse i kvotesystemet. Tillatelsen 
etter forurensningsloven kan imidlertid stille 
andre vilkår, for eksempel teknologikrav. 

Klimakvoteloven 

Kvotepliktige klimagassutslipp omfattes av Lov 
17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel 
med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvo-
teloven) med tilhørende forskrift. Den trådte i 
kraft i 2005. Formålet med loven er å begrense 
utslippene av klimagasser på en kostnadseffektiv 

måte gjennom et system med kvoteplikt for 
utslipp av klimagasser og fritt omsettelige 
utslippskvoter. I 2005 hadde Norge en kobling til 
EUs kvotesystem ved at norske bedrifter kunne 
benytte kvoter fra EUs kvotesystem til oppgjør for 
sin kvoteplikt. Siden 2008 har Norge gjennom 
EØS-avtalen vært del av det europeiske kvote-
systemet. Fra 2013 har kvotesystemets omfang 
blitt utvidet og systemet er i større grad harmoni-
sert på tvers av landene, jf. klimakvoteloven §§ 2 
til 4 med nærmere begrensninger og presiserin-
ger i klimakvoteforskriften. Kvoteplikten gjelder 
stasjonære industrivirksomheter på fastlandet og 
på kontinentalsokkelen. Den som driver slik virk-
somhet er kvotepliktig og må innlevere kvoter til-
svarende sine kvotepliktige utslipp. For virksom-
heter som omfattes av forurensningsloven kreves 
i tillegg tillatelse etter forurensningsloven § 11. 
Luftfart innen EØS-området har et eget kvote-
system med koblinger til kvotesystemet for stasjo-
nære virksomheter. Fra 2013 omfatter kvote-
systemet omtrent halvparten av norske klimagass-
utslipp. 

Krav til produkter

Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produk-
ter og forbrukertjenester har blant annet til for-
mål å forebygge at produkter medfører forurens-
ning. Loven inneholder en generell aktsomhets-
plikt, substitusjonsplikt, og hjemler for å stille 
krav til produkter som kan forårsake miljøskade. 
Loven hjemler også krav til energieffektivitet i 
produkter, en implementering av EUs økodesign-
direktiv. Forskriftene under loven er samlet i pro-
duktforskriften. Produktforskriften kapittel 3 har 
bestemmelser om omsetningskrav for biodrivstoff 
og bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende 
biobrensel. 

Særavgifter

Særavgiftene vedtas, på samme måte som merver-
diavgiften og de øvrige skattene til statskassen, av 
Stortinget i medhold av Grunnloven § 75 bokstav a.
Dette skjer gjennom de årlige skatte- og avgifts-
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vedtakene (plenarvedtak). Plenarvedtakene angir 
hvilke produkter som skal avgiftsbelegges, og 
med hvilke satser. Plenarvedtaket angir også 
hvilke produkter og hvilke bruksområder som er 
fritatt for avgift, og hvilke som ilegges redusert 
sats. Nærmere regler om beregning og oppkre-
ving av avgift er fastsatt i forskrift hjemlet i blant 
annet lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter. Sær-
avgiftene, herunder miljøavgifter, tilfaller statskas-
sen uten noen form for øremerking. 

En riktig utformet miljøavgift skal i prinsippet 
settes lik marginal ekstern kostnad ved det sam-
funnsøkonomisk optimale nivået på utslipp. Miljø-
avgiften tilsvarer da den marginale rensekost-
naden. Riktig utformede avgifter sikrer at mar-
kedsprisen på miljøskadelige aktiviteter samsva-
rer med reelle samfunnsøkonomiske kostnader. 
Dermed oppstår en samfunnsøkonomisk effektiv 
bruk av ressursene.

Klimagassavgiftene omfatter CO2-avgiften på 
mineralolje, bensin, innenlands bruk av gass og 
forbrenning av olje og gass på kontinentalsokke-
len. I tillegg kommer avgift på utslipp fra PFK og 
HFK. Den generelle CO2-avgiften på mineralolje 
(herunder autodiesel og bensin) er nå på om lag 
350 kroner per tonn CO2. Petroleumsvirksomhe-
ten og kvotepliktig innenriks luftfart, som også 
står overfor kvoteplikt, har CO2-avgifter på hen-
holdsvis 444 og 431 kroner. Med dagens kvotepris 
gir det en samlet karbonpris på i underkant av 500 
kroner per tonn CO2.

6.3 Klimahensyn i samfunnsplan-
legging og beslutningsprosesser

Plan- og bygningsloven

Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og bygge-
saksbehandling (plan- og bygningsloven) hjemler 
et helhetlig system for planlegging for statlig, fyl-
keskommunal og kommunal virksomhet, der bru-
ken av arealer og andre naturressurser vurderes 
sammen med sektorenes planlegging og økono-
miske forutsetninger. Loven skal fremme bære-
kraftig utvikling til beste for den enkelte, samfun-
net og framtidige generasjoner. Loven omfatter 
mange former for planlegging, fra teknisk orien-
tert og detaljert reguleringsplanlegging til over-
ordnet samfunnsplanlegging av prinsipiell og stra-
tegisk natur. Kommunal arealplanlegging er 
bestemmende for hvilke bygge- og anleggstiltak 
som er tillatt på de forskjellige arealene.

Plan- og bygningsloven er et virkemiddel for å 
påvirke utslipp av klimagasser i Norge. F.eks. vil 
plassering av boligområder og næringsområder 

legge infrastrukturelle føringer på transport-
mønstre som har konsekvenser for utslipp fra 
transport. Plan- og bygningsloven er også et helt 
sentralt lovverk i arbeidet med klimatilpasning. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven er det 
fastsatt statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. Retningslin-
jene gjelder for planlegging i hele landet, på alle for-
valtningsnivåer. Retningslinjene fremhever at areal-
planleggingen bør bidra til begrensning av klima-
gassutslipp, bl.a. ved føringer om at det bør legges 
særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og 
transformasjon rundt kollektivknutepunkter, at nye 
utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære 
områder, og at planleggingen skal bidra til å styrke 
kollektiv, sykkel og gange som transportform. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven er det 
videre fastsatt en statlig planretningslinje for 
klima- og energiplanlegging i kommunene. Denne 
pålegger kommunene å innarbeide tiltak og virke-
midler for å redusere utslipp av klimagasser og 
sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i sin kommuneplan eller i egen 
kommunedelplan.

Utredning av miljøkonsekvenser i prosjekter, planer og 
programmer

Plan- og bygningsloven stiller krav om konse-
kvensutredninger for planer etter plan- og byg-
ningsloven og tiltak etter annet lovverk som kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jf. pbl 
§ 4-2 og kapittel 14). Nærmere regler er gitt i for-
skrift 19. desember 2014 nr. 1726 om konsekvens-
utredninger for planer etter plan- og bygnings-
loven og forskrift 19. desember 2014 nr. 1758 om 
konsekvensutredninger for tiltak etter sektor-
lover. Formålet med konsekvensutredninger er å 
sikre at hensynet til miljø og samfunn – herunder 
hensynet til å begrense klimagassutslipp – blir tatt 
i betraktning under forberedelsen av planen eller 
tiltaket, og når det tas stilling til om og på hvilke 
vilkår planen eller tiltaket kan gjennomføres. 

I petroleumsloven oppstilles det også krav om 
gjennomføring av konsekvensutredninger før 
åpning av nye områder på kontinentalsokkelen for 
petroleumsvirksomhet, og som ledd i utbygging 
av nye felt, rørledninger og andre innretninger for 
petroleumsvirksomhet, samt før avslutning av 
petroleumsvirksomheten.

Forurensningsloven har egne regler for miljø-
konsekvensutredninger av forurensning.

Krav om utredning av konsekvenser av planer 
og programmer, herunder miljøkonsekvenser, føl-
ger av den generelle saksbehandlingsinstruksen 
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for statsforvaltningen, den såkalte Utredningsin-
struksen. Instruksen gjelder for utarbeiding av 
beslutningsgrunnlag for statlige tiltak som utføres 
i eller på oppdrag for statlige forvaltningsorganer. 
Formålet er å legge et godt grunnlag for beslut-
ninger om statlige tiltak. Instruksen stiller krav 
om utredning av den beslutning som foreslås, 
men oppstiller ikke eksplisitte krav til hvordan 
utredningen skal ta hensyn til eventuelle konse-
kvenser for klimagassutslipp. 

Staten har etablert en egen utredningsmodell 
med ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) for 
prosjekter med en antatt kostnad over 750 millio-
ner kroner. Modellen stiller krav om at ulike 
prosjektalternativer skal undergis en samfunns-
økonomisk analyse. I den grad prosjektet vil få 
konsekvenser for Norges utslipp av klimagasser 
vil disse normalt være prissatt i analysen, men 
det er ikke oppstilt eksplisitte føringer om dette.

6.4 Sektorlovgivning 

Innledning

I tillegg til generelle sektorovergripende klima-
politiske virkemidler, har en rekke sektorvirke-
midler også betydning for utviklingen i klimagass-
utslippene i Norge. Nedenfor omtales noen av de 
mest sentrale sektorvise virkemidlene. De sektor-
overgripende virkemidlene blir også omtalt der de 
er relevante for sammenhengen.

Landbasert industri og petroleumsvirksomhet 

Utslipp fra landbasert industri og petroleums-
virksomheten er for en stor del kvotepliktig etter 
klimakvoteloven. Det stilles videre krav om bruk 
av beste tilgjengelige teknikker (BAT) etter foru-
rensningsforskriften kapittel 36 og krav om sys-
tem for energiledelse i henhold til forurensnings-
loven. Enova har flere programmer for støtte til 
energi- og klimatiltak og utvikling av energi- og 
klimateknologi i norsk fastlandsindustri og 
petroleumssektoren. I henhold til forurensnings-
forskriften er det krav om at alle planer for utbyg-
ging og drift av olje- og gassfelt skal ha en god og 
effektiv energiløsning. Kravet omfatter også en 
analyse av mulig kraftforsyning fra land.

Petroleumsloven slår fast at det er staten som 
har eiendomsretten til undersjøiske petroleums-
forekomster på den norske kontinentalsokkelen. 
Med hjemmel i loven forestår olje- og energi-
departementet tildeling av tillatelser til petroleums-
virksomhet etter loven.

Petroleumsvirksomheten på sokkelen og Ham-
merfest LNG på Melkøya betaler både CO2-avgift 
og svarer kvoter for utslipp fra forbrenning av 
brenngass, fakling og utslipp knyttet til fangst og 
lagring av CO2. For andre brensler, som mineral-
olje, vil virksomhetene betale CO2-avgift ved inn-
kjøp, men avgiften vil bli refundert etter at det er 
levert kvoter for utslippene. I tillatelse etter foru-
rensningsloven kan det stilles krav om klimagass-
reduserende tiltak direkte overfor den enkelte virk-
somhet. 

Med hjemmel i petroleumsloven er det gitt 
begrensninger i adgangen til fakling av gass på sok-
kelen, og fakling tillates kun av sikkerhetshensyn. 
Operatørselskapene søker om tillatelse til brenning 
av gass over fakkelsystemet i forbindelse med årlig 
søknad om produksjonstillatelse. Tillatelsen til 
brenning reguleres kvartalsvis som en øvre grense 
for gjennomsnittlig brenning per dag. 

Regler om lagring av CO2 er hjemlet i foru-
rensningsloven med forurensningsforskriften 
kapittel 35, i petroleumsloven med petroleums-
forskriften kapittel 4a og i CO2-lagringsforskriften 
av 5. desember 2014 nr. 1517. 

Transportsektoren

Med unntak av sivil luftfart innenfor EØS er trans-
portsektoren ikke omfattet av EUs kvotesystem. 
Landtransport, innenriks luftfart og sjøfart er 
omfattet av CO2-avgift på drivstoffet. Drivstoffet til 
veitransport er i tillegg ilagt en veibruksavgift, 
som er begrunnet med at bilistene skal betale for 
veislitasje og andre eksterne kostnader som bil-
kjøringen fører meg seg (ulykker, luftforurens-
ning, støy, m.m.). Veibruksavgiften har ikke 
direkte et klimapolitisk formål, men har like fullt 
en effekt på klimagassutslippene fordi den øker 
prisen på fossilt drivstoff. 

Kjøretøy er i tillegg omfattet av kjøpsavgifter 
(engangsavgiften), som bl.a. er gradert etter CO2-
utslipp per kjørte kilometer. Dette gir ytterligere 
insentiver til å velge biler med lave CO2-utslipp. 
Utslipp fra nye biler har falt betydelig siden avgifts-
omleggingen i 2007. I tillegg er det en rekke avgifts-
messige fordeler og andre privilegier for eiere av el- 
og hydrogenbiler.

I produktforskriften (forskrift 1. juni 2004 nr. 
922) kap. 3 er det fastsatt at de som omsetter driv-
stoff skal sørge for at minimum 7,0 volumprosent 
av totalt omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per 
år består av biodrivstoff. 

Veglova § 27 er hjemmelsgrunnlaget for bom-
pengeinnkreving på offentlig vei. Innkreving av 
bompenger krever samtykke fra Stortinget. Bom-
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penger kan brukes til infrastrukturtiltak for veg 
og skinnegående kollektivtransport samt til drifts-
tiltak for kollektivtransport. Bompengetakstene 
kan til en viss grad tidsdifferensieres for å regu-
lere trafikken, og det arbeides med en lovendring 
i veglova § 27 som vil åpne for ytterligere et fleksi-
belt takstsystem med tids- og miljødifferensiering 
i byområdene. I akutte situasjoner med dårlig luft 
kan det innenfor eksisterende bompengepakke i 
et byområde fastsettes midlertidige økte tidsdiffe-
rensierte takster, jf. veglova § 27 annet ledd. Bru-
ken av takstene forutsetter vedtak fra kommunen 
og fylkeskommunen. Bompengeinnkreving vil 
kunne gi effekt på utslipp av klimagasser fordi det 
bidrar til mindre bilbruk.

Arealplanleggingen etter plan- og bygnings-
loven er et viktig virkemiddel for reduksjon av 
utslipp fra transport. 

Av andre virkemidler i transportsektoren kan 
bl.a. nevnes: 
– Tilskudd til investeringer og drift av kollektiv-

transport.
– Bymiljøavtaler/belønningsordningen og by-

vekstavtaler for bedre kollektivtransport og 
mindre bilbruk i byområdene.

– Enovas programmer for støtte til prosjekter 
innen transportsektoren.

– Andre virkemidler som fremmer utbygging av 
ladestasjoner, for eksempel parkeringsforskrif-
ten.

– Bygging av gang- og sykkelveier.

Bygg og fjernvarme

Mineralolje (fyringsolje, parafin og lignende) er 
ilagt CO2-avgift, samt en grunnavgift som ble inn-
ført for å hindre dreining mot olje da el-avgiften 
ble innført. 

Byggteknisk forskrift (TEK 10), hjemlet i plan- 
og bygningsloven, stiller bl.a. krav til energieffek-
tivitet og energiforsyning for nye bygg. Det er i 
nye bygg ikke tillatt å installere varmeinstallasjon 
for fossilt brensel (jf. TEK 10 § 14-4 (1)). 

I Klimaforliket fra 2012 var det flertall for å inn-
føre forbud mot fyring med fossil olje i husholdnin-
ger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Stortinget 
har også vedtatt at det skal innføres et forbud mot 
fyring med fossil olje. Forslag til forskrift som gjen-
nomfører slikt forbud har vært på offentlig høring, 
og foreslår et forbud som er hjemlet i forurens-
ningsloven og energiloven. Forskriften er under 
utredning, med sikte på endelig fastsettelse. 

Enova tilbyr investeringsstøtte til energi-
effektiviseringstiltak og etablering av varmeløs-

ninger basert på fornybar energi, spillvarme og 
varmepumper i bygg. 

Fjernvarmeanlegg med installert effekt over 
20 MW er omfattet av kvotesystemet. Kvoteplik-
tige virksomheter er fritatt for CO2-avgift på mine-
ralolje og betaler en redusert sats ved bruk av 
naturgass. Avfall er den viktigste energikilden i 
fjernvarmeproduksjon i Norge. Forbrenning av 
avfall gir utslipp av CO2. Utslipp ved bruk av avfall 
som energikilde i ordinære fjernvarmeanlegg er 
verken ilagt kvoteplikt eller CO2-avgift, men må 
ha tillatelse til utslipp til luft etter forurensnings-
loven, jf. også omtale av avfallssektoren nedenfor. 

Etter plan- og bygningsloven kan kommunen 
bestemme at ny bebyggelse innenfor et konse-
sjonsområde for fjernvarme skal tilknyttes fjern-
varmeanlegget.

Jordbruk

Utslipp av metan, lystgass og CO2 fra jordbruk er 
ikke underlagt kvoteplikt, og det er heller ikke 
pålagt CO2-avgift for disse utslippene. Eksis-
terende virkemidler for å redusere utslippene av 
klimagasser i jordbruket består av både juridiske, 
økonomiske og informasjonsvirkemidler. Klima-
rettet forskning skal prioriteres i Landbruks- og 
matdepartementets forskningsbevilgning over 
Jordbruksavtalen. Økonomiske støtteordninger 
over Jordbruksavtalen er det viktigste økono-
miske virkemiddelet i jordbrukssektoren. De øko-
nomiske overføringene har stor betydning for pro-
duksjonsvolum, produksjonsfordeling og struk-
tur i næringen. 

Skogbruk

Skogen tar opp en betydelig mengde CO2. Tiltak i 
skog kan både øke opptaket av klimagasser, og 
fungere som tilpasningstiltak, for eksempel som 
buffer for jordras. De juridiske rammene for skog-
politikken er i hovedsak gitt gjennom naturmang-
foldloven og lovverket i skogsektoren, nærmere 
bestemt skogbruksloven med tilhørende forskrif-
ter om blant annet bærekraftig skogbruk, skog-
fond, skogfrøforsyning og tilskudd til skogbruk. 
Det er i Norge pålegg om å forynge skogen etter 
hogst. Skogfondsordningen innebærer at skogei-
eren er pliktig til å sette av 4–40 prosent av brutto-
verdien av skogvirket som avvirkes, til langsiktige 
investeringer i skogen.

Det er etablert flere tilskuddsordninger og 
programmer for skogbruket som blant annet 
bidrar til økt tilvekst i skogen og dermed økt CO2-
opptak.
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Avfallssektoren

Behandling og disponering av avfall reguleres 
med hjemmel i forurensningsloven og produkt-
kontrolloven med forskrifter, samlet i avfallsfor-
skriften. Forbud mot deponering av nedbrytbart 
avfall ble innført i 2009. Framtidige klimagassut-
slipp fra biologisk nedbrytning i avfallsdeponier 
vil derfor i hovedsak skyldes avfall som er depo-
nert tidligere. Avfallsforskriften gir mulighet til å 
gjøre unntak fra deponiforbudet i særlige tilfeller.

I avfallsforskriften stilles det krav om at depo-
nigass skal samles opp ved alle deponier som mot-
tar biologisk nedbrytbart avfall. Gassen kan ener-
giutnyttes eller fakles.

Utslipp fra forbrenning av avfall er i de fleste til-
feller unntatt fra kvoteplikt. Dette gjelder imidlertid 
ikke forbrenning av avfall i virksomheter som i hen-
hold til kvoteregelverket er definert som samfor-
brenningsanlegg. Avfallsregelverkets generelle 
krav til avfallshåndtering og gjenvinning har også 
betydning for klimagassutslipp.

6.5 Lovgivning relevant for arbeidet 
med klimatilpasning i Norge

Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge 
fastslår «at alle har et ansvar for å tilpasse seg 
klimaendringene, både enkeltindivider, nærings-
liv og myndigheter». 

Å ta hensyn til vær og klima i samfunnsplan-
leggingen er ikke nytt. Klimaendringene forster-
ker imidlertid utfordringene, og gir også nye 
utfordringer. 

Tilpasning til virkningene av klimaendringer 
angår grunnleggende samfunnsstrukturer og en 
rekke lover vil derfor ha betydning for dette arbei-
det, herunder regelverket om arealplanlegging, 
beredskapslovgivningen, vassdragslovgivningen, 
lovverket som regulerer ulike typer infrastruktur, 
naturskadelovgivningen m.m. 

Kommunene er ofte i første linje i møtet med 
klimaendringene. Plan- og bygningsloven er det 
overordnede verktøy for samfunnsplanlegging 
og arealforvaltning og sentral i kommunenes 
arbeid med tilpasning. Klimatilpasning er ikke 
spesifikt nevnt i plan- og bygningsloven, men det 
følger av forarbeidene til loven § 3-1 bokstav g at 
«Bokstav g refererer til planlegging som et viktig 
virkemiddel for å ta hensyn til og motvirke klima-
endringer. Kommunene skal sikre at innbyg-
gerne blir ivaretatt ved ekstremværhendelser. 
Det skjer gjennom sårbarhetsanalyser og utvik-
ling av beredskapsplaner, og i arealplaner som 

sikrer at utsatte områder ikke blir tilrettelagt for 
utbygging. I tillegg skal det tas hensyn til konse-
kvenser av havnivåstigning».

For å ytterligere styrke kommunenes arbeid 
med klimatilpasning er regjeringen i gang med å 
utvikle statlige planretningslinjer (SPR) for klima-
tilpasning. Retningslinjene skal bidra til at samfun-
net blir bedre rustet for å møte klimaendringene, 
og skal legges til grunn ved statlig, regional og 
kommunal planlegging. 

Sivilbeskyttelsesloven § 14 pålegger kommu-
nene et overordnet ansvar for å utarbeide risiko- 
og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse). Analysen 
skal danne utgangspunkt for kommunens bered-
skapsplan for uønskede hendelser. Analysene skal 
bl.a. omfatte eksisterende og framtidige risiko- og 
sårbarhetsfaktorer, for eksempel hendelser som 
følge av klimaendringer.

Et offentlig utvalg har utredet lovgrunnlaget 
for håndtering av overvann, med utgangspunkt i 
Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge, 
og NOU 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring. 
Overvannsutvalget har avgitt sin innstilling, jf. 
NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder. 

6.6 Rettighetslovgivning

Grunnloven § 112 

I 1992 vedtok Stortinget Grunnloven § 110 b til 
vern om miljøet. Ved den språklige revisjonen av 
Grunnloven i 2014 ble bestemmelsen flyttet til 
§ 112 og lyder nå: 

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, 
og til en natur der produksjonsevne og mang-
fold bevares. Naturens ressurser skal dispone-
res ut fra en langsiktig og allsidig betraktning 
som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om natur-
miljøets tilstand og om virkningene av plan-
lagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de 
kan ivareta den rett de har etter foregående 
ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak 
som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Bestemmelsen er inntatt i Grunnlovens kapittel 
om menneskerettigheter. Første og andre ledd i 
bestemmelsen fastsetter grunnleggende rettighe-
ter for borgerne – rett til en viss miljøkvalitet og 
rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om 
virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i 
naturen (miljøinformasjon). Første ledd andre set-
ning stiller krav om en bærekraftig utvikling, som 
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ivaretar miljøkvalitetsrettigheten også for fremti-
dige generasjoner.

Grunnloven § 112 tredje ledd pålegger statens 
myndigheter en plikt til å iverksette tiltak som gjen-
nomfører grunnsetningene i første og andre ledd. 

Grunnloven overlater til styrende myndig-
heter å bestemme hvilke tiltak og virkemidler 
som skal tas i bruk for å nå miljømålene i § 112, 
forutsatt at de er egnet til å ivareta borgernes ret-
tigheter. Bestemmelsen har i første rekke betyd-
ning som rettesnor for lovgivningen og som tolk-
ningsmoment ved anvendelse av gjeldende rett. 
Ved tolkningstvil kan Grunnloven § 112 være et 
argument for å velge det tolkningsalternativet 
som er best i samsvar med borgernes rettigheter 
eller statens plikter etter § 112. 

Rett til miljøinformasjon og deltakelse

Retten til miljøinformasjon etter Grunnloven § 112 
andre ledd er operasjonalisert gjennom lov 9. mai 
2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og delta-
kelse i offentlige beslutningsprosesser av betyd-
ning for miljøet (miljøinformasjonsloven), samt i 
utredningsinstruksen (krav til begrunnelse, 
utredning av konsekvenser og allmenn høring). I 
tillegg til å operasjonalisere rettighetene og plik-
tene etter Grunnloven § 112 annet ledd jf. tredje 
ledd, gjennomfører miljøinformasjonsloven Nor-
ges internasjonale forpliktelser på dette området.

Rett til informasjon og deltakelse følger av 
internasjonale prinsipper og forpliktelser etter FNs 
verdenserklæring om menneskerettigheter og FN-
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, 
Rio-erklæringen fra 1992 (prinsipp 10), Århuskon-
vensjonen om tilgang til miljøinformasjon, all-
mennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og 
adgang til klage og domstolsprøving på miljøområ-
det, og FNs klimakonvensjon (artikkel 6). 

Miljøinformasjonsloven er en rettighetslov 
om tilgang til miljøinformasjon og rett til delta-
kelse i beslutningsprosesser av betydning for 
miljøet. Loven inneholder bestemmelser om hva 
miljøinformasjon er, og retten til å få tilgang til 
denne utover alminnelige regler for dokument-
innsyn, og den gir borgerne rett til miljø-
informasjon både hos offentlige og private aktø-
rer. Den inneholder også en prinsippbestem-
melse om rett til deltakelse i beslutningsproses-
ser av betydning for miljøet. I tillegg gjelder mer 
spesifikke regler på bestemte saksområder til-
passet de behov som gjør seg gjeldende der. 
Eksempler på dette er særregler om informasjon 
og deltakelse i lover som plan- og bygningsloven 
og petroleumsloven. 

6.7 Vurdering av samordning og 
overbygging av lovgivningen på 
klimaområdet 

I forbindelse med Stortingets vedtak om klimalov 
ble regjeringen også anmodet om å «gjennomgå 
eksisterende lovgivning som kan ha betydning på 
klimaområdet, og eventuelt foreslå, hvor det 
anses som hensiktsmessig for klimaarbeidet, en 
samordning og overbygging av lovgivningen på 
klimaområdet». Lignende tanker var fremme i 
konsultasjonsrunden om notatet «Perspektiver på 
en klimalov» vinteren 2014–15, hvor det ble argu-
mentert for å utrede en klimalov som samler på ett 
sted alle klimarelaterte virkemidler, som en slags 
ny «klimapilar» i norsk lovverk. Det ble fremholdt 
at dette kunne gi bedre oversikt, og at Norge 
dessuten mangler klimarelevante, sektorovergri-
pende, helhetlige og langsiktige rettslige føringer. 

Noen høringsinstanser har uttalt seg om dette 
punktet, og blant de som uttaler seg støtter de 
fleste departementet i at det ikke er behov for en 
omfattende lovreform. Flere høringsinstanser, 
deriblant innspillene fra kommuner og fylkeskom-
muner, understreker behovet for at klimahensyn 
er integrert i offentlige beslutninger og myndig-
hetsutøvelse på alle forvaltningsnivåer lokalt, regi-
onalt og sentralt. Forskningsgruppen for naturres-
sursrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Oslo mener det er et behov for styrking av annen 
klimarelevant lovgivning, og mener relevant lov-
givning bør utredes i lys av klimaoppgavene lov-
givningen har. Dette bør fortrinnsvis gjøres gjen-
nom et eget lovutvalg. Maria Waag (student) og 
Arild Vatn (professor) ved Norges miljø- og bioviten-
skapelige universitet mener også lovgivningen på 
klimaområdet bør evalueres i en offentlig utred-
ning. 

Spørsmålet er dels om man kan si det mangler 
en «klimapilar» i norsk lovgivning, og dels om det 
er hensiktsmessig i norsk lovgivning, i tillegg til, 
eller som del av en klimalov, å samle og samordne 
all klimarelevant lovgivning og andre virkemidler 
i en lov. 

Departementet kan ikke si seg enig i at Norge 
mangler en «klimapilar» i lovverket. Norge var tid-
lig ute med sterke virkemidler for å bekjempe 
forurensning til luft inkludert klimagassutslipp. 
Norge har hatt klimalovgivning siden foruren-
sningsloven ble vedtatt i 1981 og trådte i kraft i 
1983. Norge var tidlig ute med å etablere et nasjo-
nalt kvotesystem for klimagasser, og første gene-
rasjon av klimakvoteloven trådte i kraft 1. januar 
2005. Avgiften på CO2 ble introdusert i 1991. For-
urensningsloven omfatter alle klimagasser, og er 
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en bred lov med et nyansert hjemmelsgrunnlag 
for å regulere forurensning. Den er sektorover-
gripende, og retter seg mot forurenseren, uansett 
hvem forurenseren måtte være, med noen viktige 
unntak. Lovens utgangspunkt er at forurensning 
som hovedregel er forbudt, med mindre den har 
tillatelse etter forurensningsloven, enten ved en 
enkelttillatelse, eller gjennom generelle regler i 
loven selv eller forskrift. Hjemmelsgrunnlaget for 
generelle, sektorovergripende juridiske virkemid-
ler rettet mot forurenseren er samlet i forurens-
ningsloven og klimakvoteloven. Lovstrukturelt 
utgjør dette «klimapilaren» i norsk lovverk. 

Regulering av klimagassutslipp i Norge er 
dominert av sektorovergripende økonomiske vir-
kemidler, i form av kvoteplikt og CO2-avgift, som 
til sammen nå dekker over 80 prosent av norske 
klimagassutslipp. Kvotepliktig etter klimakvote-
loven § 4 skal etter søknad innvilges tillatelse til 
kvotepliktige utslipp av klimagasser så fremt han 
godtgjør at han er i stand til å overvåke og rappor-
tere utslippene på en tilfredsstillende måte. Kon-
gen kan i utslippstillatelsen sette vilkår i medhold 
av § 16. Det skal ikke settes noen utslippsgrense-
verdi i tillatelsen. Tillatelsen gjelder så langt det 
innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvo-
teloven § 13. Hjemmelsgrunnlaget i forurens-
ningsloven har i liten grad vært brukt på CO2-
utslipp, i en viss grad overfor andre klimagasser 
som metan og klimagasser i industrien. For 
utslipp av klimagassen metan har for eksempel 
regelverk i medhold av forurensningsloven vært 
et viktig virkemiddel for å redusere utslippene fra 
avfallsdeponier. Loven står like fullt til disposisjon 
som en pilar for regulering av forurensning i 
norsk lovverk som når som helst kan tas i bruk i 
større utstrekning. Den har vist seg som et effek-
tivt rettslig instrument gjennom mange år, med 
gode resultater, og har i liten grad hatt behov for å 
endres vesentlig siden den ble vedtatt i 1981. 

Videre underlegger miljøforvaltningen lovver-
ket løpende vurderinger med henblikk på forbe-
dring og styrking av regelverket som virkemiddel, 
herunder i forbindelse med gjennomføring av 
EØS-relevant regelverk og andre internasjonale 
forpliktelser. Klima- og miljøforvaltningen har 
med ulike mellomrom tidligere foretatt mer hel-
hetlige vurderinger av lovverket når det gjelder 
utfordringene i klimapolitikken, og blant annet 
vurdert om det er vesentlige hindre eller mangler 
i lovverket som står i veien for å kunne føre en 
ambisiøs klimapolitikk. Det er konkludert med at 
regelverket i tilstrekkelig grad åpner opp for å ta 
og vektlegge klimahensyn både sektorovergri-
pende og sektorspesifikt. Departementet mener 

fortsatt Norge har et dekkende lovverk uten 
vesentlige hjemmelsmangler på klimaområdet. 

Hvorvidt lovverket tjener på å samle bestem-
melser som tematisk hører sammen i en lov, iste-
denfor at de er nedfelt i de respektive lovverk der 
de ellers hører hjemme, reiser mange spørsmål – 
om tilgjengelighet, brukervennlighet, men også 
om hensiktsmessig lovstruktur. Det finnes ikke 
ett universalsvar på dette. Hva som er hensikts-
messig kan variere fra rettsområde til rettsområde 
og fra en problemstilling til en annen. En samling 
av klimarelevant lovverk kan i utgangspunktet 
virke tiltalende. Ved nærmere vurdering reiser det 
imidlertid en rekke spørsmål, dels innholdsmes-
sige, dels lovtekniske, og disse henger også til 
dels sammen. Flytting av bestemmelser fra andre 
deler av lovverket inn i en ny lovstrukturell sam-
menheng skaper nye avgrensningsspørsmål, nye 
grenseflater og nye tolkningsspørsmål både 
innenfor den nye loven og innenfor de lovene 
bestemmelsene ble flyttet fra. Rettslig sett er det 
ikke gitt at man oppnår noen stor gevinst. 

En ytterligere vanskelighet er å trekke gren-
sen for hvilke bestemmelser som har tilstrekkelig 
grad av klimarelevans til å inngå i en samlelov om 
klima. Klimautfordringen angår alle samfunnssek-
torer. Det kan dermed hevdes at klimarelevant 
lovverk ikke bare er regler rettet direkte mot 
utslippskilder til klimagasser, men også må 
omfatte en rekke andre bestemmelser som skal 
sikre at klimahensyn tillegges vekt. Et forsøk på å 
sammenstille disse bestemmelsene i én lov kan gi 
et for snevert bilde av det brede spekter av pro-
blemstillinger og virkemidler som er relevante. 

Departementet viser til at de viktigste sektor-
overgripende juridiske virkemidlene allerede er 
samlet, i hhv. forurensningsloven og klimakvote-
loven. Hjemlene for økonomiske virkemidler i 
form av avgifter på klimagassutslipp, deriblant 
CO2-avgiften, er samlet i særavgiftsloven. Foru-
rensningsloven og kvoteloven har også et avklart 
innbyrdes forhold og selvstendig betydning i for-
hold til hverandre. Når det gjelder sektorspesifikk 
lovgivning kan spørsmålet stille seg annerledes. 
Spørsmålet er hva som er mest hensiktsmessig – 
samling i en lov, eller at klimarelevante bestem-
melser finnes i sektorlovgivningen der de er rele-
vante. Lovproposisjonen til Finlands klimalov 
drøfter spørsmålet om hvordan få et mer samlet 
grep på bruk av virkemidler og tiltak siden sektor-
lovverk er mangfoldig og spredt. I proposisjonen 
framheves at klimaloven vil fungere som en over-
bygning som gir en særlig merverdi i ikke-kvote-
pliktig sektor fordi den vil fremme en bedre sam-
ordning og oversikt og en mer effektiv gjennom-
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føring av utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig 
sektor og legge til rette for kostnadseffektive 
veivalg. 

Departementet ser også klare betenkelighe-
ter med å trekke tiltak og virkemidler av betyd-
ning for klima ut fra det lovverket hvor de i dag er 
hjemlet. En viktig utfordring på klimaområdet er 
nettopp å sikre at klimahensyn integreres i ulike 
sektorer og på ulike livs- og næringsområder. 
Departementet mener i lys av dette at det er hen-
siktsmessig at klimahensyn inngår som en inte-
grert del av det lovverket som regulerer den 
enkelte sektor, virksomhet eller livsområde. For 
brukerne av dette regelverket er det også lettest 
om de relevante bestemmelsene finnes i det lov-
verket som ligger den aktuelle sektoren eller 
temaet nærmest. Departementet finner også 
grunn til å fremheve at en strukturering av lovver-
ket etter sektor eller livsområde samsvarer bedre 
med norsk lovgivningstradisjon enn en strukture-
ring etter de hensyn loven skal ivareta. Dette ble 
framhevet av et utvalg som på generell basis vur-
derte om norsk lovverk hadde forbedringspunk-
ter mer overordnet når det gjaldt struktur, det 
såkalte Lovstrukturutvalget, som avga innstilling i 
1992 (NOU 1992: 32). Blant utvalgets anbefalinger 
var at «en lovinndeling etter hensyn bør etter vårt 
syn som regel bare gjennomføres hvor dette også 
innebærer den beste og mest oversiktlige regel-
struktur for den reglene angår.» Videre mente 
utvalget at en «sektororientert tilnærming til lov-

strukturen [gir] det beste utgangspunkt for å 
skape et helhetlig og oversiktlig lovverk» (jf. NOU 
1992: 32 punkt 8.5.4 og 8.5.5).

En samling av klimarelevant lovverk ville sette 
i gang en meget omfattende og tidkrevende lovre-
form. Den siste omfattende lovreformen i norsk 
miljørett, utviklingen av naturmangfoldloven, tok 
nærmere ti år. På dette området hadde lovgivnin-
gen imidlertid klare mangler og var ikke oppda-
tert i henhold til Norges internasjonale forpliktel-
ser på biodiversitetsområdet. Som beskrevet 
ovenfor kan departementet ikke se at dette er til-
fellet på klimaområdet. Departementet ser derfor 
ikke sterke reelle eller lovtekniske grunner til en 
minst like omfattende lovreform. 

For å få til den nødvendige omstillingen til et 
lavutslippssamfunn er det imidlertid viktig at kli-
mahensyn blir synliggjort og vurdert tidlig i de 
aktuelle beslutningsprosesser. 

Departementet mener at en klimalov slik den 
er ment å fungere er en type lovgivning som nett-
opp har til formål å legge til rette for en bedre 
samordning av klimahensyn i beslutningsproses-
ser. Klimaloven vil støtte opp om det viktige reelle 
forhold at det er helheten i politikken og summen 
av ulike tiltak som er viktig for å fremme omstil-
ling til et lavutslippssamfunn. Departementet 
mener derfor at forslaget til klimalov nettopp vil 
innebære en overbygning på klimaområdet slik 
Stortinget har etterlyst.
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7  Klimalovene i Storbritannia, Danmark og Finland, 
samt svensk forslag til klimalov 

7.1 Innledning

Storbritannia, Danmark og Finland har vedtatt 
klimalover. Den britiske og den finske klimaloven 
omfatter både utslippsreduksjoner og tilpasning 
til klimaendringer. Danmarks klimalov gjelder 
kun utslippsreduksjoner.

7.2 Storbritannias Climate Change Act

Storbritannias klimalov, Climate Change Act, ble 
vedtatt i 2008. Loven er bindende for de øverste 
statsmaktene, regjering og parlament, men inne-
holder ikke bestemmelser som retter seg mot bor-
gerne. Climate Change Act 2008 inneholder føl-
gende hovedelementer: 
– Lovfesting av mål for 2020.
– Lovfesting av mål for 2050. Målet er å redusere 

klimagassutslippene i Storbritannia med 80 pro-
sent sammenlignet med 1990-nivå. 

– Innføring av bindende maksimalgrenser for 
klimagassutslipp for hver femårsperiode fram 
til 2050 (karbonbudsjetter). 

– Energi- og klimaministeren er juridisk ansvar-
lig for måloppnåelse både for 2050-målet og 
femårsmålene.

– Årlig rapportering til parlamentet om målopp-
nåelse.

– Lovfestede prosedyrer for fastsetting og 
endringer av mål for budsjettperiodene og for 
beslutninger om fordeling av ansvar for å gjen-
nomføre de nødvendige tiltak.

– En uavhengig ekspertkomité, Committee on 
Climate Change, som premissleverandør til de 
fleste av beslutningene som skal tas under 
loven, og som i tillegg årlig skal gi sin vurde-
ring av framdrift og måloppnåelse.

Det første karbonbudsjettet er oppfylt, og klima-
departementet opplyser at man er «on track» til og 
med tredje karbonbudsjett. I henhold til status per 
i dag er Storbritannias klimapolitikk «off track» 
når det gjelder fjerde og femte karbonbudsjett. 

Regjeringen har under utarbeidelse en revidert 
handlingsplan med forslag til forsterket virke-
middelbruk. 

Karbonbudsjettene vedtas av Parlamentet 
minst 11,5 år i forkant. I tillegg til rådgivende inn-
spill om nivået på karbonbudsjettene og om ulike 
«pathways» eller virkemiddelpakker som kan nå 
målene, utgir den britiske klimakomiteen årlige 
«progress reports». Regjeringen legger fram kar-
bonbudsjettene for Parlamentet. I henhold til kli-
maloven kreves det offentlig begrunnelse dersom 
regjeringens forslag avviker fra ekspertkomiteens 
forslag. Hvert budsjett har et bindende samlet 
utslippstak for en femårsperiode. Det åpnes for 
bruk av fleksible mekanismer i forbindelse med 
oppgjøret av den enkelte budsjettperioden. Man-
glende måloppnåelse av et karbonbudsjett krever 
offentlig redegjørelse. Klimaloven åpner for å 
overføre utslippsenheter fra den etterfølgende 
budsjettperioden til den tidligere perioden (som 
innebærer utsettelse av utslippskutt) begrenset til 
1 prosent av budsjettet, mens loven ikke angir 
noen slik begrensning på adgangen til å overføre 
utslippsenheter motsatt vei (såkalt «banking»).

7.3 Danmarks Klimalov

Det danske Folketinget vedtok 11. juni 2014 Dan-
marks «Klimalov». Bakgrunnen er et politisk 
klimaforlik fra 6. februar 2014 som også inklu-
derte enighet om at det skulle fremmes forslag til 
en klimalov i Danmark. Formålet med loven er å 
etablere en «overordnet strategisk ramme for 
Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå 
til et lavemissionssamfund i 2050». Lovens formål 
er også å «fremme gennemsigtighed og offentlig-
hed om status, retning og fremdrift for Danmarks 
klimapolitik».

Loven er på fem paragrafer og inneholder et 
formål, bestemmelser om «Klimarådet», og om 
«Klimapolitisk redegjørelse». Lovens formål er å 
fremme lavutslippssamfunnet som i loven omtales 
som «et ressourceeffektivt samfund med en ener-

5791



30 Prop. 77 L 2016–2017
Lov om klimamål (klimaloven)

giforsyning baseret på vedvarende energi og mar-
kant lavere udledninger af drivhusgasser fra 
øvrige sektorer, som samtidig understøtter vækst 
og udvikling». Den danske loven inneholder ikke 
tallfestede mål. Da loven ble vedtatt ble det samti-
dig inngått et politisk forlik om at utslippene i 
Danmark skal reduseres med 40 prosent fra 1990-
nivå innen 2020. Det var også politisk enighet om 
at nye klimamål skal fastsettes fortløpende hvert 
femte år, med ti års horisont framover, ifølge 
«Aftale om Danmarks Klimalov, Klimaråd og nati-
onale klimamålsætninger». I den siste klimapoli-
tiske redegjørelsen fra den danske regjeringen 
omtales ikke 2020-målet. 

Det danske klimarådet skal være et uavhengig 
rådgivende ekspertorgan med oppgaver nedfelt i 
klimaloven. Klimarådet skal vurdere status for Dan-
marks oppfyllelse av nasjonale klimamål og inter-
nasjonale klimaforpliktelser, analysere mulige oms-
tillingsveier fram mot et lavutslippssamfunn i 2050 
og mulige virkemidler for å oppnå utslippsreduk-
sjoner, utarbeide anbefalinger om utforming av 
klimapolitikken, herunder valg av virkemidler og 
omstillingsveier, og bidra til den offentlige debatt. I 
sitt arbeid skal Klimarådet i nødvendig omfang, i 
forbindelse med utarbeidelse av sine analyser og 
øvrige arbeid, trekke inn relevante parter, her-
under blant annet næringsinteresser, arbeids-
markedets parter og sivilsamfunnet. Klima- og 
energiministeren kan anmode Klimarådet om å 
komme med anbefaling på særlig høyt prioriterte 
områder innenfor lovens formål. Minst en gang i 
året skal Klimarådet oversende en offentlig anbefa-
ling til energi- og bygningsministeren om klimainn-
satsen, slik at dette kan innrettes kostnadseffektivt 
og under hensyntagen til vekst, konkurranseevne, 
sysselsetting og vitenskapelige anbefalinger om 
nødvendig klimainnsats. 

7.4 Finlands Klimatlag

Den finske regjeringen vedtok i januar 2015 den 
finske «Klimatlagen». Formålet med loven er å 
skape et grunnlag for planlegging og gjennomfø-
ring av en langsiktig, konsekvent og kostnadsef-
fektiv klimapolitikk. Den binder statlige myndig-
heter og inneholder ikke materiellrettslige 
bestemmelser for ulike økonomiske aktører. I lik-
het med den danske loven legges det vekt på at 
loven skal bidra til omstilling i retning av et lavut-
slippssamfunn. 

Den finske loven inneholder noen av de 
samme hovedelementene som Storbritannias 

klimalov: Lovfestet utslippsmål for 2050, rapporte-
ring av måloppnåelse til parlamentet, og uavhen-
gig klimakomité. Loven har et helhetlig virkeom-
råde og omfatter både reduksjon av klimagassut-
slipp og tilpasning til klimaendringer i Finland. 
Den understøttes av flere politiske strategier. 

Loven nedfeller et generasjonsperspektiv på 
finsk klimapolitikk med forslaget om et langsiktig, 
overordnet utslippsmål for 2050 på 80 prosent 
reduksjon fra 1990-nivå, med mindre Finland bin-
des til et annet mål gjennom en internasjonal 
avtale eller EUs lovgivning. I så fall er det det siste 
målet som gjelder.

Målet gjelder for alle utslipp, sammen med 
systemet for oppfølging av måloppnåelse. Lovens 
operative bestemmelser for øvrig omfatter i 
hovedsak ikke-kvotepliktig sektor. 

Finland har ikke adoptert grepet med lovfes-
tede karbonbudsjetter. Den finske loven foreskri-
ver isteden et system med nasjonale klimaplaner – 
et «planeringssystem for klimatpolitiken», som 
består av et sett av utslippsplaner på lang og mel-
lomlang sikt for ikke-kvotepliktig sektor, og en 
nasjonal plan for tilpasning til klimaendringer. I 
tillegg kommer bestemmelser om åpenhet og 
deltakelse fra samfunnsaktører i beslutnings-
prosessene. 

Loven oppstiller ikke noe eget utslippsmål for 
ikke-kvotepliktig sektor, men på dette området er 
Finland forpliktet av EUs til enhver tid gjeldende 
innsatsfordelingsbeslutning. Et formål med loven 
er å legge til rette for et helhetlig grep om ikke-
kvotepliktig sektor, hvor lovgivningen er «mycket 
spridd og branchspecifik». Ikke-kvotepliktig sek-
tor utgjør om lag halvparten av utslippene i Fin-
land, og de viktigste sektorene er transport, jord-
bruk, oppvarming av bygninger, avfallshåndtering 
og fluoriserte klimagasser. Loven skal være en 
struktur som «främjar forverkligandet» av målene 
for utslippsreduksjon og hensyn som forutsigbar-
het, åpenhet og kostnadseffektivitet. Formålet er 
å gjøre det lettere å foreta helhetlige politiske pri-
oriteringer, iverksette kostnadseffektive grep på 
tvers av kilder og sektorer, og utløse tiltak med 
multiple samfunnsgevinster. 

Det skal årlig utarbeides en klimapolitisk rede-
gjørelse fra regjeringen til Finlands Riksdag.

Loven lovfester et uavhengig organ,«Finlands 
Klimatpanel», hvis oppgave primært er knyttet til 
det vitenskapelige grunnlaget for klimapolitikken. 
Panelet er etablert fra før med tidsbegrenset 
varighet, men blir nå permanent i og med klima-
loven. 
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7.5 Sverige

Den svenske regjeringen la 9. mars 2017 fram for-
slag til en svensk klimalov i tråd med hovedlinjene 
i utredningen fra «Miljømålsberedningen», SOU 
2016:21. Lovforslaget foreslås å tre i kraft 1.1.2018. 
Loven inngår i et helhetlig klimapolitisk «ram-
verk» som består av tre integrerte deler: Klima-
mål, klimalov og et klimapolitisk råd. Nedenfor gis 
en kort oversikt over forslagene. Det vises for 
øvrig til Regeringens proposition 2016/17:146 Ett 
klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 

Sveriges regjering foreslår å innføre en klima-
lov som lovfester deler av rammeverket og inne-
holder grunnleggende bestemmelser om regjerin-
gens klimapolitiske arbeid. Regjeringens forslag 
er i tråd med forslaget fra Miljømålsberedningen. 
Loven inneholder bestemmelser om 
– Hva det klimapolitiske arbeidet skal ha som 

formål.
– At det skal være forankret i et langsiktig, tidfes-

tet utslippsmål fastsatt av riksdagen.
– Hvordan regjeringen skal planlegge og følge 

opp det klimapolitiske arbeidet. 
– Hvilken informasjon regjeringen skal fore-

legge for riksdagen.

Formålsbestemmelsen slår fast at regjeringen 
skal drive en klimapolitikk som 

«1. syftar till att förhindra farlig störning i 
klimatsystemet,

2. bidrar till att skydda ekosystemen samt 
nutida och framtida generationer mot 
skadliga effekter av klimatförändring,

3. är inriktat på att minska utsläppen av kol-
dioxid och andra växthusgaser och att 
bevara och skapa funktioner i miljön som 
motverkar klimatförändring och dess skad-
liga effekter, och

4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på 
relevanta tekniska, sociala, ekonomiska 
och miljömässiga överväganden.»

Regjeringens langsiktige klimapolitikk skal «utgå 
från det långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som 
riksdagen har fastställt. Regeringen ska sätta de 
övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att 
nå det långsiktiga målet. Arbetet ska bedrivas på 
ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska 
och budgetpolitiska mål att samverka med varan-
dra.»

Regjeringen skal hvert år legge fram for riks-
dagen en «klimatredovisning», som skal inne-
holde en redegjørelse for utslippsutviklingen, de 
viktigste klimapolitiske beslutningene siste år og 
hva de kan bety for utslippsutviklingen, og en vur-
dering av om det er behov for ytterligere tiltak og 
hvilke beslutninger dette i så fall forutsetter. 

Hvert fjerde år skal regjeringen utarbeide en 
«klimatpolitisk handlingsplan» som legges fram 
for riksdagen og som beskriver helheten i Sveri-
ges klimapolitikk nasjonalt og internasjonalt og i 
hvilken grad den bidrar til de nasjonale og interna-
sjonale klimamålene. 

Regjeringen foreslår å opprette et klimapoli-
tisk råd som skal ha som oppgave å bistå regjerin-
gen i uavhengige vurderinger av hvordan den 
samlede politikken bør innrettes og om den poli-
tikken som legges fram er forenlig med klima-
målene. Rådet skal være et tverrvitenskapelig 
ekspertorgan. Opprettelsen av rådet vil være gjen-
stand for en egen prosess.

Det nye utslippsmålet for 2045 er en konkreti-
sering og tallfesting av Sveriges politiske målset-
ting om å bli en nullutslipps-visjon, med følgende 
innhold: 

«– Senast år 2045 ska Sverige inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmos-
fären, för att därefter uppnå negativa 
utsläpp. För att nå nettonollutsläpp får kom-
pletterande åtgärder tillgodoräknas. Utsläp-
pen från verksamheter inom svenskt terri-
torium ska vara minst 85 procent lägre än 
utsläppen år 1990.

– För att nå målet får även avskiljning och lag-
ring av koldioxid av fossilt ursprung räknas 
som en åtgärd där rimliga alternativ saknas.

– Målet förutsätter höjda ambitioner i EU:s 
utsläppshandelssystem (EU ETS).

– Målet ingår som etappmål i miljömålssys-
temet.

– Målet innebär en tidigareläggning och pre-
cisering av den tidigar visionen om netto-
nollutsläpp till 2050.
Vid beräkning av utsläppen från verksam-

heter inom svenskt territorium omfattas inte 
utsläpp och upptag från markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
(LULUCF). Utsläppen beräknas i enlighet med 
Sveriges internationella växthusgasrapporte-
ring.» 

(Prop. 2016/17:146 s. 25.)
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Utgangspunktet for Miljøberedningens forslag var 
en forutsetning om at verden for øvrig også age-
rer slik at de globale utslippene minsker i tråd 
med Parisavtalen. Regjeringen sluttet seg til dette. 
Utslippsmålet for 2045 forutsetter økte ambisjoner 
i EU ETS, noe den svenske regjeringen arbeider 

aktivt for. Regjeringens prioritet er å redusere det 
totale utslippsvolumet i EU ETS. Sveriges regje-
ring besluttet i 2016 å igangsette et statlig kjøps-
program for kjøp og annullering av utslippskvoter 
i EU ETS i perioden 2018–2040. 
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8  Forslag til klimalov 

8.1 Oversikt

Verdens utslipp av klimagasser er om lag doblet 
siden 1990. Globale utslipp må kuttes betydelig 
framover for å realisere FNs klimakonvensjons mål
om å forhindre farlig, menneskeskapt påvirkning 
av klimasystemet. Parisavtalen konkretiserer Kli-
makonvensjonens mål ved å sette som ambisjon å 
holde den globale temperaturøkningen godt 
under 2 grader celsius sammenlignet med før-
industrielt nivå, og tilstrebe å begrense tempera-
turøkningen til 1,5 grader celsius. Parisavtalen 
sikter mot at globale menneskeskapte utslipp og 
opptak av klimagasser må balansere (klimanøytra-
litet) i andre halvdel av dette århundret for å 
oppnå målet om begrenset temperaturøkning. 

Alle større internasjonale analyser av klima-
utfordringen viser at å etablere en pris på utslipp 
av klimagasser er avgjørende for å redusere 
utslippene i tråd med Parisavtalens formål. For at 
kostnadene ved å redusere utslippene skal bli så 
lave som mulig, bør ideelt sett alle utslipp stilles 
overfor samme pris, som øker over tid. I dag er 
imidlertid bare mellom 10 og 15 prosent av ver-
dens klimagassutslipp direkte priset gjennom 
avgifter eller kvotemarkeder, og de prisene som 
observeres er lave sammenlignet med det som 
kreves for å være forenlig med klimakonvensjo-
nens mål. Samtidig er bruk av kull og petroleums-
produkter, som er de største kildene til utslipp av 
klimagasser, sterkt subsidiert i mange land, dvs. 
at prisen på utslipp i praksis er negativ.

Parisavtalen legger en ramme for fremtidig 
global klimapolitikk. Avtalen legger opp til at inn-
satsen skal trappes opp over tid, noe som vil måtte 
innebære sterkere virkemidler og høyere priser 
på utslipp flere steder i verden. Det er imidlertid 
det enkelte land som bestemmer sin innsats. 
Bidragene til utslippsreduksjoner som landene 
meldte inn i forkant av forhandlingene i Paris i 
2015 vil ikke begrense temperaturøkningen til-
strekkelig. Det er også stor usikkerhet om lande-
nes fremtidige nasjonale bidrag vil være tilstrek-
kelige og komme tidsnok. 

Norsk klimapolitikk er, og skal være, ambi-
siøs. I og med at de aller fleste land er små i klima-

sammenheng, og klimavirkningen er uavhengig 
av hvor utslippene finner sted, er det fornuftig å 
samarbeide om utslippsreduksjoner. Muligheten 
for slikt samarbeid er et viktig element i FNs 
klimakonvensjon, og er videreført i både 
Kyotoprotokollen og i Parisavtalen. Samarbeid om 
utslippsreduksjoner er også sentralt i EUs 
klimapolitikk. Også norsk klimapolitikk har lagt 
betydelig vekt på samarbeid om utslippsreduksjo-
ner. Om lag halvparten av norske utslipp omfattes 
av det europeiske kvotesystemet, og Norges 
utslippsforpliktelser under Kyotoprotokollen opp-
fylles ved en kombinasjon av tiltak overfor innen-
landske utslipp og betaling for utslippsreduksjo-
ner i andre land, særlig ved bruk av Den grønne 
utviklingsmekanismen (Clean Development 
Mechanism, CDM). Et samarbeid med EU om 
oppfyllelse av klimamålet for 2030 er en videre-
føring av en slik linje.

Klimapolitikken utøves i en verden med stor 
usikkerhet. Omstilling til et lavutslippssamfunn i 
Norge er avhengig av å få drahjelp fra utviklingen 
internasjonalt. Når politikken for lavutslippssam-
funnet utformes, må det tas hensyn til konsekven-
sene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje 
og industriens konkurranseevne. Samtidig må 
politikken legges opp slik at den fremmer nødven-
dige omstillinger.

Som det fremgår av sakshistorikken har Stor-
tinget bedt om et lovforslag «hvor de nasjonale 
utslippsmålene i 2030 og 2050 fastsettes», og som 
skal «regulere hensiktsmessige rapporterings- og 
styringsmekanismer mellom storting og regjering 
på klimaområdet». Det er svært uvanlig i norsk 
sammenheng å fastsette denne type reguleringer i 
lovs form. Også i Storbritannia, Finland og Dan-
mark, som har innført overordnede klimalover av 
den typen det her er snakk om, er dette en uvanlig 
type lovgivning. Denne formen for lovgivning kan 
blant annet ses på bakgrunn av klimaproblemets 
alvorlige karakter og betydning for samfunnsut-
viklingen og et ønske om å styrke måloppnåelsen i 
klimapolitikken. Omstilling til et lavutslippssam-
funn er en omfattende oppgave som berører alle 
sektorer i samfunnet. En lov som fungerer som en 
ramme omkring klimarelaterte beslutninger på 
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høyeste nivå er ansett å ha merverdi i Storbritan-
nia, Danmark og Finland. Klimalovene har fått sin 
form på grunn av deres særskilte begrunnelse og 
funksjon som skiller disse lovene fra tradisjonell 
lovgivning. Klimalovene forplikter det øverste 
beslutningsnivået i samfunnet, regjering og parla-
ment, og retter seg ikke mot forurenseren eller 
andre private rettssubjekter. Fra Finlands lovpro-
posisjon heter det: «Syftet med propositionen är 
att skapa en grund för planering och genom-
förande av en långsiktig, konsekvent och kost-
nadseffektiv klimatpolitik på ett öppet och förut-
sägbart sätt. Den föreslagna lagen har karaktären 
av en målinriktad ramlag som gäller de statliga 
myndigheterna och som inte innehåller några 
materiellrättsliga bestämmelser för olika bran-
scher.» Den danske lovproposisjonen uttrykker 
det slik: «Omstillingen til et lavemissionssamfund 
frem mod 2050 er en betydelig udfordring, og det 
er således afgørende, at omstillingen tilrettelæg-
ges både miljø- og ressourcemæssigt effektivt og 
økonomisk forsvarligt. Forslaget til klimalov eta-
blerer på denne baggrund en overordnet strate-
gisk ramme for klimapolitikken.» Den britiske kli-
maloven har ingen egen formålsparagraf, men 
den uavhengige klimakomiteens beskrivelse av 
hovedpoenget med loven er at den har «establis-
hed a framework to develop an economically cre-
dible emissions reduction path».1 

Primærformålet med lovregulering vil normalt 
være å pålegge private plikter eller fastlegge ret-
tigheter. En lov vil gjerne inneholde også andre 
elementer, for eksempel formålsbestemmelser, 
prinsipper og prosedyrer, og kan gi uttrykk for 
grunnleggende samfunnsverdier, men grunnen til 
at en lov er nødvendig, er normalt at det dreier 
seg om regulering av borgernes rettsstilling og 
rettslige krav som skal kunne prøves og hånd-
heves for domstolene. Begrunnelsen for klima-
lovene er annerledes, noe som forklarer den spesi-
elle innretningen på disse lovene i form av en 
overordnet ramme for beslutninger hos de øver-
ste styrende myndigheter, og ikke som en lov ret-
tet mot borgerne. Klimapolitiske målsettinger og 
rapporteringskrav er heller ikke egnet til å 
omformuleres til denne type rettigheter. Det må 
være totaliteten i klimapolitikken som skal være 
avgjørende for om klimalovens målsettinger opp-
fylles, ikke beslutningene i den enkelte sak. Loven 
skal gi en forpliktende retning, men den må sam-
tidig ivareta behovet for fleksibilitet for ulike 
politiske løsninger, veivalg og virkemiddelbruk.

Forslaget til norsk klimalov er utformet ut fra 
samme grunnidé som de nevnte klimalovene. Det 
følger også av Stortingets anmodningsvedtak nr. 
475 at en klimalov skal utformes med sikte på hen-
siktsmessige rapporterings- og styringsmekanis-
mer mellom storting og regjering på klimaområ-
det. Loven er derfor utformet med sikte på dette. 
Loven etablerer ingen rettigheter eller plikter for 
private som er ment å kunne håndheves ved søks-
mål for domstolene. Siden loven ikke er utformet 
som en rettighetslov er det heller ikke naturlig å 
utforme en sanksjonsbestemmelse. 

Klimaloven vil komme i tillegg til, ikke til 
erstatning for, gjeldende lovgivning og virkemiddel-
bruk. Rettigheter og plikter for private vil ivaretas 
av øvrig lovgivning og de konkrete virkemidler og 
tiltak myndighetene iverksetter for å nå de 
klimapolitiske målsettingene med hjemmel i lov og 
budsjettvedtak. Loven vil ikke endre adgangen til 
rettslig prøving etter annet lovverk. 

Som oppfølging av Stortingets vedtak om 
klimalov foreslås en kortfattet, overordnet og 
rammepreget lov som gjør klimamålet for 2030 og 
den langsiktige målsettingen om at Norge skal bli 
et lavutslippssamfunn i 2050 bindende som norsk 
lov. Loven skal fremme gjennomføring av Norges 
klimamål som ledd i omstilling til et lavutslipps-
samfunn i Norge i 2050 og allmenn åpenhet og 
offentlig debatt om dette. Det vil fremme og 
styrke grunnlaget for gode klimapolitiske beslut-
ninger i Norge. 

Det nærmere innholdet i lovforslaget er en for-
målsparagraf, en paragraf om hvilke utslipp og 
opptak av klimagasser loven gjelder for, to lovfes-
tede klimamål, en styringsmekanisme og en 
rapporteringsmekanisme. 

Lovens formålsparagraf uttrykker hovedfor-
målet med loven, nemlig å fremme gjennomførin-
gen av Norges klimamål som ledd i omstilling til 
et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Annet ledd 
peker på at loven skal fremme åpenhet og offent-
lig debatt om status, retning og fremdrift i dette 
arbeidet. Målet om å bli et lavutslippssamfunn er 
forankret i klimaforliket i 2012 og må forstås på 
bakgrunn av at Norge som lavutslippssamfunn er 
avhengig av at verden rundt oss beveger seg i 
samme retning, slik at det, når politikken for 
lavutslippssamfunnet skal utformes, må ses hen til 
den internasjonale utviklingen og tas hensyn til 
konsekvenser for norsk økonomi og næringsliv.

Norsk klimapolitikk er tett integrert med EU. I 
formålsparagrafen gjøres det også klart at loven 
ikke skal være til hinder for at klimamål fastsatt i 
eller i medhold av denne lov kan gjennomføres fel-
les med EU. 1 Fra Committee on Climate Change sin hjemmeside.
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Paragraf 2 beskriver hva som i loven skal for-
stås med utslipp og opptak av klimagasser og 
inneholder en fullmakt til Kongen i statsråd som 
gir mulighet til å justere dette dersom det skulle 
anses hensiktsmessig, for eksempel som følge av 
ny kunnskap eller endringer i det internasjonale 
klimaregelverket under FN. 

To politisk vedtatte klimamål for 2030 og 2050 
blir forpliktende som norsk lov. Norge er folke-
rettslig forpliktet av FNs klimakonvensjon, 
Kyotoprotokollen2 og Parisavtalen. Fram til og 
med 2020 er Norge forpliktet etter Kyotoprotokol-
lens andre forpliktelsesperiode, deretter overtar 
Parisavtalen. Norges utslippsforpliktelse under 
Parisavtalen lovfestes som mål for 2030. I tillegg 
lovfestes det at målet skal være at Norge skal bli 
et lavutslippssamfunn i 2050. 

Loven kombinerer på denne måten en forplik-
tende retning for norsk klimapolitikk med fleksibi-
litet i gjennomføringen. Målet om at Norge skal 
bli et lavutslippssamfunn i 2050 skriver seg fra tid-
ligere klimaforlik og fra Meld. St. 13 (2014–2015) 
Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning 
med EU. Det nye er at loven tallfester målet for 
2050 om lavutslippssamfunnet i form av et inter-
vall for utslippsnivået i 2050. Intervallet er det 
samme som EUs mål for de samlede klimagassut-
slippene i unionen i 2050. Realiseringen av Norge 
som lavutslippssamfunn er avhengig av at verden 
rundt oss beveger seg i samme retning. Dette for-
utsatte også EU under forberedelsene av sine 
posisjoner til forhandlingene om en ny klima-
avtale i 2015, i forbindelse med vedtakelsen av 
EUs klimamål om 80–95 prosent reduksjon innen 
2050. Det ble lagt til grunn at EUs mål forutsatte 
at andre industrialiserte land som gruppe også 
foretar nødvendige utslippsreduksjoner i tråd med 
togradersmålet, jf. rådskonklusjonen fra rådsmøte 
29/30 oktober 2009 som gjengitt i fotnote 2 til 
avsnitt 5.2. 

Norsk klimapolitikk og klimaforliket i 2012 og 
avsnitt 4.1 foran legger til grunn at en ambisiøs 
politikk nasjonalt må være fornuftig i global sam-
menheng, der det overordnede målet er å redu-
sere globale utslipp, og når politikken for lavut-
slippssamfunnet utformes, må det tas hensyn til 
konsekvensene av kvotesystemet, faren for kar-
bonlekkasje og industriens konkurranseevne. 
Lovteksten i § 4 viser også til at det ved måloppnå-
else skal tas hensyn til effekten av norsk delta-
kelse i det europeiske klimakvotesystemet for 
virksomheter. Samtidig er det viktig å gjøre norsk 

næringsliv forberedt på en strammere global 
klimapolitikk, og å unngå investeringer og beslut-
ninger som låser oss inne i infrastruktur og 
systemer som ikke er forenlig med tograders-
målet. 

Klimamålet for 2030 på minst 40 prosent leg-
ges til grunn slik regjeringen har omtalt det i 
Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse 
for 2030 – en felles løsning med EU. Regjeringen 
arbeider for å inngå en avtale om felles oppfyllelse 
med EU for 2030. Dersom en felles løsning ikke 
fører fram, vil målet om minst 40 prosent utslipps-
reduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 være 
Norges forpliktelse. Uten felles oppfyllelse vil 
målet være betinget av tilgang på fleksible meka-
nismer i Parisavtalen og en godskriving av vår del-
takelse i EUs kvotesystem som bidrag til å opp-
fylle forpliktelsen. Regjeringen vil da senere kon-
sultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt 
mål for ikke-kvotepliktig sektor. Klimaloven er 
fullt forenlig med regjeringens politikk for gjen-
nomføring av klimamålet for 2030. Loven tar ikke 
stilling til fordeling av tiltak mellom sektorer, for-
delingen mellom tiltak i EU og i Norge, valg av vir-
kemidler, eller bruk av fleksibilitet i en avtale med 
EU. 

Lovforslaget inneholder en «styringsmeka-
nisme», etter samme prinsipp som Parisavtalen, 
som forplikter regjering og Storting til en perio-
disk gjennomgang av norske klimamål for å 
fremme omstilling til et lavutslippssamfunn, se 
avsnitt 8.4 og merknadene til § 5.

Loven forplikter regjeringen til å redegjøre 
årlig for utviklingen i utslipp og for utøvelsen av 
klimapolitikken for Stortinget, herunder status for 
Norges karbonbudsjett (også innenfor et eventu-
elt klimasamarbeid med EU om felles oppfyllelse 
av klimamål). Den årlige redegjørelsen skal også 
omfatte status for arbeidet med tilpasning til 
klimaendringer i Norge.

Loven er ikke tidsbegrenset. I henhold til 
norsk lovgivningstradisjon gjelder lover til de blir 
endret eller opphevet, dersom ikke annet er sagt. 

Avsnitt 9 inneholder noen vurderinger av kost-
nader knyttet til gjennomføringen av målene for 
2030 og 2050 som foreslås lovfestet. 

De enkelte elementene i lovforslaget gjennom-
gås nærmere i det følgende. 

8.2 Formål

8.2.1 Forslaget i høringsnotatet

Forslaget til klimalov som ble sendt på høring 
fram til 9. desember 2016 inneholdt en formåls-

2 Andre forpliktelsesperiode av Kyotoprotokollen er ikke 
trådt i kraft.
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paragraf som klargjør at lovens formål er å 
fremme gjennomføring av Norges klimamål som 
ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 
2050, og at en ambisiøs politikk nasjonalt også må 
være fornuftig i en global sammenheng. Loven 
skal også ha til formål å fremme åpenhet og 
debatt om norsk klimapolitikk. I forslaget ble 
lovens saklige virkeområde avgrenset til det som 
regnes som menneskeskapte klimagassutslipp 
under FNs klimakonvensjon.

8.2.2 Synspunkter i høringen

Mange høringsinstanser etterlyser formuleringer 
som gjør det klarere at lovens formål er å fremme 
gjennomføring av Norges klimamål som ledd i 
omstilling i Norge og utslippsreduksjoner i 
Norge, og gjør loven mindre forbeholden. 

Enkelte tar også til orde for å bruke begrepet 
nullutslippssamfunn i stedet for lavutslippssamfunn. 

Det er svært mange uttalelser i høringsrunden 
som gjelder bestemmelsen i første ledd annet 
punktum, om at det «legges til grunn at en ambi-
siøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en glo-
bal sammenheng» og at den bidrar til uklarhet om 
hva formålet med og innholdet i loven er. Det opp-
fattes som uklart hva som ligger i at politikken må 
være «fornuftig». Alle som uttaler seg om dette 
foreslår å stryke annet punktum. Justis- og bered-
skapsdepartementet påpeker at ordlyden i første 
ledd annet punktum, jf. «fornuftig i en global sam-
menheng», ikke egner seg som lovtekst og gir 
begrenset veiledning om hvordan kryssende hen-
syn konkret skal veies mot hverandre. YS mener 
setningen bør endres til (…) kan være fornuftig, 
ettersom de mener det kan være uheldig å kreve 
at den nasjonale politikken må være fornuftig i en 
global sammenheng, fordi dette kan være vanske-
lig å vurdere. Næringslivets hovedorganisasjon 
(NHO) er enig i at en politikk nasjonalt må være 
fornuftig i en global sammenheng der det over-
ordnede målet er å redusere de samlede globale 
utslipp av klimagasser. 

Flere høringsinstanser, deriblant WWF Norge i 
sitt lovforslag, mener temperaturmålet i Parisavta-
len bør tas inn i klimalovens formålsbestemmelse. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB), Norsk klimaservicesenter og Cicero mener 
klimatilpasning også bør være en del av formåls-
bestemmelsen til loven. 

Norges forskningsråd foreslår at formålsbe-
stemmelsen bør presisere at loven også skal 
fremme forskningsbasert kunnskap. 

8.2.3 Departementets vurdering 

Målet om en langsiktig omstilling til et lavutslipps-
samfunn innen 2050 er forankret i klimaforliket 
fra 2012 (jf. Innst. 390 S (2011–2012). I klimaforli-
ket pekte stortingsflertallet samtidig på at en 
ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en 
global sammenheng der det overordnede målet er 
å redusere de samlede globale utslipp av klima-
gasser. Dette innebærer at det tas hensyn til kon-
sekvensene av kvotesystemet, faren for karbon-
lekkasje og industriens konkurranseevne når poli-
tikken utformes. Dette gir føringer for virkemid-
delbruken for å redusere nasjonale utslipp. Slike 
hensyn er basert på en erkjennelse av at Norge er 
en liten og åpen økonomi og at utviklingen av 
Norge som lavutslippssamfunn er avhengig av at 
verden rundt oss beveger seg i samme retning. 
Det vises til nærmere omtale av lavutslippssam-
funnet og hensynene under omtale av klimamålet 
for 2050 i avsnitt 8.3.3.2. 

Loven skal også fremme åpenhet og debatt om 
arbeidet med å omstille Norge til et lavutslipps-
samfunn gjennom at det lovfestes at regjeringen 
årlig og på egnet vis skal rapportere til Stortinget 
om utviklingen av klimagassutslippene, utslipps-
framskrivninger og gjennomføring av lovfestede 
klimamål. Sektorvise utslippsbaner for ikke-kvote-
pliktig sektor skal også synliggjøres.

Arbeidet med å forberede og tilpasse samfun-
net til endringer i klimaet er ikke nevnt eksplisitt i 
formålsbestemmelsen. Men loven stiller krav til 
rapportering om hvordan Norge forberedes på og 
tilpasses til klimaendringene. 

Norges klimapolitikk er tett integrert med 
klimapolitikken i EU. EU har vedtatt et ambisiøst 
veikart mot en lavkarbonøkonomi i 2050. Et sam-
arbeid med EU om felles gjennomføring av klima-
mål kan gi viktig bidrag til utslippsreduksjoner 
nasjonalt og til den langsiktige omstillingen av det 
norske samfunnet som klimaloven skal fremme. 
Tredje ledd uttrykker at loven ikke skal være til 
hinder for at klimamål fastsatt i eller i medhold av 
denne lov kan gjennomføres felles med EU. Slikt 
samarbeid er aktuelt for oppfyllelse av målet for 
2030, jf. regjeringens politikk for 2030 slik den 
fremgår av Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslipps-
forpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU. 
Loven er således fullt forenlig med at Norge opp-
fyller klimamålet for 2030 i samarbeid med EU i 
tråd med allerede vedtatt politikk for 2030. Videre 
skal loven ikke være til hinder for at et samarbeid 
om felles oppfyllelse av klimamål med EU kan 
videreføres også etter 2030.
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I etterkant av høringen har departementet 
også utformet en egen bestemmelse om hva loven 
gjelder for. Det vises til nærmere omtale av § 2 i 
kapittel 10. 

8.3 Lovfesting av mål 

8.3.1 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått at to klimamål 
lovfestes: 
– Målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 

2030 sammenlignet med 1990 (Norges bidrag 
til Parisavtalen). 

– Målet om at Norge skal bli et lavutslipps-
samfunn i 2050.

8.3.2 Synspunkter i høringen

Generelt 

Norsk Industri er skeptiske til hensiktsmessighe-
ten av en klimalov i Norge og er tvilende til om en 
slik lov vil gi noen merverdi, og mener på denne 
bakgrunn at departementets lovforslag er hen-
siktsmessig formulert. Næringslivets hovedorgani-
sasjon (NHO) støtter at lavutslippssamfunnet ikke 
kvantifiseres og at definisjonen holdes åpen etter-
som det er usikkerhet om den fremtidige utviklin-
gen og de konsekvenser den kan ha for norsk 
økonomi og næringsliv. Norsk Olje & Gass uttryk-
ker også skepsis til en klimalov, og påpeker at lov-
festing av utslippsmål kan bidra til en uheldig 
rettsliggjøring av klimapolitikken. 

Flere høringsinstanser uttrykker at det bør 
klargjøres hvor utslippsreduksjonene skal tas, og 
hvor stor andel som skal reduseres nasjonalt og 
ved bruk av fleksible mekanismer. 

Flere høringsinstanser deler også det syn at det 
bør settes konkrete mål for hver sektor. Det brukes 
ulike begreper som sektormål eller handlingspla-
ner for hver sektor. Flere av de uttalelsene som 
trekker fram behov for sektormål fremhever at 
disse bør vise virkemidler og tiltak i de forskjellige 
sektorene og være en del av karbonbudsjetter. 

Andre høringsinstanser framhever at det er 
viktig at målet sikrer nødvendig fleksibilitet i opp-
fyllelsen. NHO trekker fram at dette er særlig vik-
tig for kvotepliktig sektor. Videre trekkes det fram 
i noen høringsuttalelser at skillet mellom kvote-
pliktig sektor og ikke-kvotepliktig sektor bør 
komme bedre fram i lovteksten. 

Særlig om høringsinstansenes synspunkter på 
klimamålet for 2030

Majoriteten av høringsinstansene er positive til at 
det settes et mål for 2030 om å redusere minst 40 
prosent i 2030 sammenlignet med norske utslipp i 
1990. 

Det foreslås blant annet av WWF Norge et mål 
for 2030 som innebærer 40 prosent reduksjon på 
norsk territorium. Miljøstiftelsen Zero og Integrated 
Carbon Observation System Norway mener ambi-
sjonsnivået bør heves til 50 prosent reduksjon 
innen 2030.

Flere mener det er viktig at det konkretiseres at 
målet for 2030 kan gjennomføres felles med EU. 
Agder Energi skriver blant annet at felles klimamål 
med EU er viktig for å sikre like konkurransevilkår 
for næringslivet. Norsk Energi understreker viktig-
heten av at kvotepliktige bedrifter ikke gis stren-
gere reguleringer av klimagassutslipp og mål enn i 
EU av hensyn til konsekvensene ved tapt konkur-
ranseevne og faren for karbonlekkasje. 

Justis- og beredskapsdepartementet påpeker at 
lovteksten tydeligere må gi uttrykk for hva som 
menes med at målet kan gjennomføres med EU. 

Bjerknessenteret mener ordlyden i 2030 bør 
endres til «innen» 2030. De mener ordlyden i for-
slaget kan leses som om reduksjonen ikke skal 
skje før i 2030.  

WWF Norge og Forskningsgruppen for natur-
ressursrett ved det juridiske fakultet, Universitetet i 
Oslo mener, blant andre, at det bør legges til et 
mål om at Norge skal være klimanøytralt (også 
omtalt som karbonnøytralt) innen 2030. Det trek-
kes fram at klimanøytralitet er et mål i Parisavta-
len, og at det derfor bør implementeres i klima-
loven. Parisavtalen oppstiller et kollektivt utslipps-
mål som tar sikte på at de globale klima-
gassutslippene når toppunktene så hurtig som 
mulig, og deretter at utslippene reduseres raskt, 
slik at det blir balanse mellom menneskeskapte 
utslipp og opptak av klimagasser i løpet av andre 
halvdel av dette århundret. Dette balansepunktet 
kan beskrives som klimanøytralitet. Kirkens Nød-
hjelp tar til orde for at Norge bør være karbon-
negativt i 2030. 

Særlig om høringsinstansenes synspunkter på 
klimamålet for 2050

Det fremheves av WWF Norge og Statens Vegvesen
at ordlyden «i 2050» bør endres til at Norge skal 
bli et lavutslippsamfunn «innen 2050». Dette for å 
tydeliggjøre at overgangen til et lavutslipps-
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samfunn skal skje fram mot 2050, og at det dreier 
seg om et langsiktig arbeid. 

WWF Norge foreslår å definere lavutslippssam-
funnet ut fra en global rettferdighetsbetraktning, 
og ut fra hva størrelsen på de globale utslippene 
må være for å holde den globale gjennomsnitt-
stemperaturen klart innenfor temperaturmålet i 
Parisavtalen. WWF Norge anfører at en slik defini-
sjon er dynamisk og gir forsterkede insentiver til 
økt internasjonalt samarbeid. Flere andre 
høringsinstanser støtter seg til en slik definisjon. 

Det trekkes fram av Næringslivets hovedorgani-
sasjon (NHO) at det er nødvendig å sikre nødven-
dig fleksibilitet i oppnåelsen av et mål for 2050. 
Det må tas hensyn til konsekvensene av kvote-
systemet, faren for karbon- og investeringslekka-
sje og industriens konkurranseevne når et lavut-
slippssamfunn skal utformes. For øvrig mener 
NHO at tiltak for å redusere klimagasser i industri 
og på kontinentalsokkelen må vurderes ut fra glo-
bale virkninger, og ikke kun ut fra et nasjonalt per-
spektiv. Videre fremheves det av blant andre 
Energi Norge at det bør fremgå av lovteksten at 
målet kan nås sammen med EU eller subsidiært 
gjennom bruk av internasjonal fleksibilitet.

Det etterlyses i flere høringsuttalelser hva 
målet for 2050 vil bety for nasjonale utslipp. Blant 
annet mener Miljøstiftelsen Zero at Norge bør ha et 
separat norsk klimamål, og heller supplere med 
internasjonale bidrag. Concerned Scientists 
Norway fremhever at Norge må være et null-
utslippssamfunn samtidig som vi bidrar til ytter-
ligere kutt internasjonalt slik at Norge kan være et 
foregangsland. 

8.3.3 Departementets vurdering

Målet for 2030 er det samme som Norges bidrag 
til Parisavtalen, som Stortinget enstemmig har 
sluttet seg til gjennom behandling av Meld. St. 13 
(2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en 
felles løsning med EU. Dette målet ligger fast. Det 
vises til avsnitt 8.3.3.1 nedenfor.

Departementet foreslår nye tillegg til lovtek-
sten i § 4, som blant annet tallfester et ambisjons-
nivå for klimagassutslipp i 2050. Dette utdypes i 
avsnitt 8.3.3.2 nedenfor.

Til høringsinstansenes etterlysning av sektor-
vise mål og karbonbudsjetter vil departementet 
anføre: 

For kvotepliktig sektor, som omfatter om lag 
halvparten av Norges klimagassutslipp, legges til 
grunn at det europeiske kvotesystemet for virk-
somheter sikrer en kostnadseffektiv gjennomfø-
ring av de samlede reduksjonene innenfor kvote-

systemet som begrenser faren for karbonlekkasje. 
Et eget mål for kvotepliktig sektor i Norge vil ikke 
redusere globale utslipp, men vil kunne legge 
begrensninger for norske utslipp som kan være til 
hinder for næringsutvikling i Norge. 

For ikke-kvotepliktig sektor vil Norge, med en 
eventuell tilslutning til EUs innsatsfordelings-
forordning med tilhørende kontrollregimer, få et 
utslippsbudsjett med årlig samlet utslippsnivå for 
de ikke-kvotepliktige sektorene som omfattes av 
dette regelverket (transport, jordbruk, bygg, 
avfall m.m.). Budsjettet vil bli fulgt opp med krav 
om regelmessig oppgjør og rapportering. I hen-
hold til innsatsfordelingen vil Norge være forplik-
tet til å levere til oppgjør riktig antall utslippsenhe-
ter for hvert år i perioden; én utslippsenhet per 
tonn CO2-ekvivalenter som slippes ut fra sekto-
rene som omfattes. Det tekniske oppgjøret skal 
gjennomføres i to omganger. Første oppgjør skjer 
i 2027, og omfatter utslippene for hvert av årene i 
perioden 2021–2025. Det andre oppgjøret skjer i 
2032, og gjelder hvert av årene i perioden 2026–
2030. I henhold til regelverket som EU-kommisjo-
nen har foreslått, vil landene årlig måtte rappor-
tere til Kommisjonen om status for etterlevelse av 
utslippsbudsjettet. Om et land ikke ligger an til å 
etterleve budsjettet, vil det måtte utarbeides en til-
taksplan som redegjør for hvordan oppfølging av 
målene skal komme tilbake på riktig spor. 

I henhold til § 6 om rapportering årlig fra 
regjeringen til Stortinget, skal rapporteringen 
«synliggjøre sektorvise utslippsbaner». Norge vil 
etter EU-reglene måtte gjøre opp status i ikke-
kvotepliktig sektor årlig og dette må redegjøres 
for både til EU og etter klimaloven § 6 til Stortin-
get. Regjeringen ser det ikke som hensiktsmessig 
å innføre bindende sektorvise mål for hvor store 
utslippsreduksjoner som skal utløses i de enkelte 
sektorene som omfattes av innsatsfordelingen. 
Sektormål vil ikke nødvendigvis føre til en kost-
nadseffektiv fordeling av innsatsen i ikke-kvote-
pliktig sektor som er nødvendig for å redusere 
utslippene i tråd med det overordnede målet. Et 
samlet mål for ikke-kvotepliktig sektor gir større 
fleksibilitet for eksempel dersom det innenfor 
enkelte sektorer blir mer eller mindre krevende 
enn ventet å redusere utslippene. 

Når det gjelder gjennomgang av klimamål 
hvert femte år vises for øvrig til forslaget omtalt i 
avsnitt 8.4.3.1.

8.3.3.1 Særlig om målet for 2030

Det samlede ambisjonsnivået for 2030 er allerede 
fastsatt gjennom Meld. St. 13 (2014–2015) Ny 
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utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning 
med EU, hvor det fremgår at Norge vil påta seg en 
betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslipps-
reduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Norge 
er i dialog med EU om felles oppfyllelse av dette 
klimamålet. Gjennom vår deltakelse i det euro-
peiske klimakvotesystemet vil Norge bidra til at 
de samlede utslippene i kvotepliktig sektor redu-
seres med 43 prosent sammenlignet med 2005. 
For ikke-kvotepliktig sektor skal det fastsettes et 
nasjonalt utslippsmål på linje med sammenlign-
bare EU-land. Prinsippet om lik behandling basert 
på samme rammevilkår har vært sentralt for regje-
ringen i dialogen med EU, ikke minst når det gjel-
der fastsettelse av nasjonale måltall og tilgang til 
fleksibilitet og samarbeid i gjennomføringen. 
Gjennomføringen av klimamålet for 2030 er 
avhengig av utviklingen av regelverket i EU, for-
handlinger med EU og etterfølgende nasjonal pro-
sess når det gjelder godkjenning og gjennomfø-
ring av avtalen. Dersom en felles løsning ikke 
fører fram, vil målet om minst 40 prosent utslipps-
reduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 være 
Norges forpliktelse, betinget av tilgang på fleksi-
ble mekanismer i Parisavtalen og en godskriving 
av vår deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til 
å oppfylle forpliktelsen. Regjeringen vil da senere 
konsultere Stortinget om fastsetting av et nasjo-
nalt mål for ikke-kvotepliktig sektor. Meldingen 
ble behandlet i Stortinget i mars 2015, og Stortin-
get sluttet seg enstemmig til regjeringens anbefa-
linger. Det vises for øvrig til avsnitt 5. 

Målet er meldt inn som Norges betingede 
bidrag (Indicative Nationally Determined Contri-
bution, INDC) til Parisavtalen, jf. «Submission by 
Norway to the ADP» fra mars 2015. I forbindelse 
med Norges ratifikasjon av Parisavtalen ble dette 
lagt til grunn som Norges bidrag uten endringer 
(Nationally Determined Contribution, NDC).

Loven er fullt forenlig med regjeringens poli-
tikk for gjennomføring av klimamålet for 2030. 
Loven tar ikke stilling til fordeling av tiltak mellom 
sektorer, fordelingen mellom tiltak i EU og i 
Norge, eller valg av virkemidler, eller bruk av flek-
sibilitet i en avtale med EU. 

8.3.3.2 Særlig om målet for 2050

Bakgrunn

Av Stortingets behandling av representantforsla-
get om klimalov heter det, jf. Innst. 212 S (2014–
2015), blant annet at: «Flertallet viser til at en lov-
festing av de langsiktige målene kan bidra til 
større forutsigbarhet, og er slik et tydelig uttrykk 

for at lavutslippssamfunnet skal realiseres. Dette 
gir også en tydelig føring på den retningen man 
ønsker å utvikle samfunnet i, og vil dermed kunne 
bidra til en mer klimariktig utvikling.» I Meld. 
St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 
– en felles løsning med EU, uttaler regjeringen at 
den «vil ha et langsiktig mål om at Norge skal bli 
et lavutslippssamfunn i 2050».

Departementet har vurdert hvordan det lang-
siktige målet om lavutslippssamfunn bør fastset-
tes i lovs form, herunder om det bør defineres 
eller klargjøres nærmere i form av en definisjon 
eller omregnes til et tall for innenlandske utslipp i 
2050. Ved vurderingene er det blant annet sett hen 
til klimavitenskapen, klimaproblemets globale 
karakter og dermed behovet for internasjonalt 
samarbeid, andre lands lovgivning, og hensyn 
knyttet til Norges situasjon som en liten, åpen 
økonomi. 

I forbindelse med lovarbeidet har departemen-
tet studert andre lands klimalover, herunder hvor-
dan de har forholdt seg til lovfesting av det lang-
siktige målet. Landene har valgt ulike løsninger. 
Danmark har lovfestet målet om å bli et lavut-
slippssamfunn. Målet er ikke tallfestet, men kvali-
tativt definert: «Loven har til formål at etablere en 
overordnet strategisk ramme for Danmarks 
klimapolitik med henblik på at overgå til et lave-
missionssamfund i 2050, dvs. et resourceeffektivt 
samfund med en energiforsyning baseret på ved-
varende energi og markant lavere udledninger af 
drivhusgasser fra øvrige sektorer, som samtidig 
understøtter vækst og udvikling». Storbritannia 
har tallfestet og lovfestet et utslippsmål for 2050, 
som et mål om å redusere Storbritannias utslipp 
ned til et nivå på minst 80 prosent reduksjon i 
2050 sammenlignet med 1990. Finland har også 
lovfestet et tallfestet mål på 80 prosent utslipps-
reduksjon i 2050 fra 1990, med mindre Finland 
bindes til et annet mål gjennom en internasjonal 
avtale eller EUs lovgivning. I så fall er det det siste 
målet som gjelder. EUs langsiktige mål om å bli et 
lavutslippssamfunn er tallfestet, men ikke lovfes-
tet. Det langsiktige målet i EU om å redusere 
utslippene med 80–95 prosent er betinget av til-
svarende nødvendige utslippsreduksjoner fra 
industrilandene som gruppe.

Den svenske regjeringen la 9. mars 2017 fram 
et forslag til klimalov (Regjeringens proposisjon 
2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sve-
rige) som ikke lovfester måltall for utslippsreduk-
sjoner. Sammen med klimaloven legger regjerin-
gen imidlertid fram et konkret forslag til utslipps-
mål for Sverige i 2045 som innebærer at Sverige 
senest i 2045 ikke skal ha noen nettoutslipp av kli-
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magasser til atmosfæren, for deretter å oppnå 
negative utslipp. Utslipp fra virksomheter innen 
svensk territorium skal være minst 85 prosent 
lavere i 2045 enn i 1990. Målet skal legges fram for 
den svenske riksdagen som bes vedta dette som 
del av et nytt klimapolitisk rammeverk for Sve-
rige. Det vises for øvrig til omtalen i avsnitt 7.5. 

Departementet mener gjennomføringen av 
målet om et norsk lavutslippssamfunn må baseres 
på noen grunnleggende føringer: At utviklingen 
av et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 er i tråd 
med beste klimavitenskapelige kunnskap, og at 
det tas hensyn til konsekvensene for norsk øko-
nomi og næringsliv når politikken utformes. Det 
sistnevnte innebærer blant annet å ta hensyn til at 
om lag halvparten av norske klimagassutslipp er 
omfattet av det europeiske kvotesystemet for virk-
somheter. For 2030-forpliktelsen er det i Meld. St. 
13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – 
en felles løsning med EU tatt forbehold om at 
Norge har mulighet til å benytte seg av fleksibili-
tet i gjennomføringen av målet på lik linje med 
EU-land. Dersom en felles løsning med EU ikke 
fører fram, er 2030-forpliktelsen betinget av til-
gang på bruk av fleksible mekanismer i Parisavta-
len. 

Loven må heller ikke være til hinder for at kli-
mamål for perioden etter 2030 kan gjennomføres 
felles med EU. Norges klimapolitikk er tett inte-
grert med klimapolitikken i EU. EU har vedtatt et 
ambisiøst veikart mot en lavkarbonøkonomi i 
2050. Et samarbeid med EU om felles gjennomfø-
ring av klimamål kan gi viktig bidrag til utslippsre-
duksjoner nasjonalt og til den langsiktige omstil-
lingen av det norske samfunnet som klimaloven 
skal fremme.

Norge har sluttet seg til Klimakonvensjonens 
mål om å stabilisere konsentrasjonen av klimagas-
ser i atmosfæren på et nivå som ikke fører til ska-
delige menneskeskapte endringer i klimasys-
temet. Parisavtalen konkretiserer Klimakonven-
sjonens mål ved at verden bør holde den globale 
gjennomsnittstemperaturen godt under 2 grader 
celsius og tilstrebe å begrense temperaturøknin-
gen til 1,5 grader celsius. Det framgår videre av 
Parisavtalen at for å nå det langsiktige temperatur-
målet må de globale utslippene nå toppen snarest 
mulig og deretter avta slik at det blir balanse mel-
lom utslipp og opptak i andre halvdel av dette 
århundret. Dette balansepunktet beskrives gjerne 
som klimanøytralitet. FNs klimapanel er bedt om 
å lage en spesialrapport som skal utgis i 2018 med 
informasjon om klimaendringer ved 1,5 grader 
celsius oppvarming og modellberegninger for 
utslippsbaner i tråd med målet i Parisavtalen. 

FNs klimapanel har i sine fjerde og femte 
hovedrapporter gjengitt vurderinger av hvor mye 
som skal til blant verdens land for å sikre at global 
oppvarming holdes under to grader. FNs klima-
panels fjerde hovedrapport (AR4) viste til at et 
intervall på 80–95 prosent reduksjon fra 1990-nivå 
for industrilandene kunne bidra til dette. Denne 
informasjonen lå til grunn for rådskonklusjonene i 
2009 om reduksjon i klimagassutslippene på 80–95 
prosent fra 1990-nivå for EU som sådan forutsatt at 
industrilandene som gruppe reduserer utslippene 
tilsvarende: «in the context of necessary reductions 
according to the IPCC by developed countries as a 
group». 

FNs klimapanels seneste hovedrapporter 
(som ble lagt fram før Parisavtalen) viser at den 
globale utslippsveksten må snus raskt og utslip-
pene reduseres med 40–70 prosent i perioden 
2010–2050 for å nå det globale togradersmålet. 
Fram mot 2100 må det bli balanse mellom 
menneskeskapte utslipp og opptak av klima-
gasser. FNs klimapanel peker på at karbonnega-
tive løsninger også kan bli nødvendig i stor skala, 
dvs. at det globale opptaket av klimagasser som 
følge av nye tiltak må bli større enn de menneske-
skapte utslippene. For OECD-regionen vil et 
idealisert scenario tilsi utslippskutt på 23–40 
prosent i perioden 2010–2030. Jo lenger tid det går 
før den globale utslippsutviklingen snus, jo 
raskere og dypere må det kuttes i etterfølgende 
perioder. FNs klimapanels sammenstillinger av 
rådende kunnskap viser at om verden ikke lykkes 
med en tilstrekkelig rask omstilling mot 2030 øker 
behovet for å ta i bruk karbonnegative løsninger 
som bioenergi med CO2-håndtering og påskoging 
i global skala. Slike løsninger krever store arealer 
og kan få betydelige negative konsekvenser blant 
annet for naturmangfold og matproduksjon. FNs 
klimapanel peker på at potensialet for karbonne-
gative løsninger er uavklart, og at det er store 
kunnskapsbehov før potensialet kan tallfestes. 

Klimapolitikken legger til grunn beste viten-
skapelige kunnskap om klimaproblemet. Når poli-
tikken skal utformes må også en rekke samfunns-
hensyn veies inn. Klimaforliket 2012 (Innst. 390 S 
til Meld. St. 21 (2011–2012)) nevner sentrale 
hensyn ved politikkutforming for lavutslipps-
samfunnet: «Komiteens f l e r t a l l , alle unntatt 
medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener at 
Norge må føre en ambisiøs nasjonal klimapolitikk. 
F l e r t a l l e t s  mål er en langsiktig omstilling til 
et lavutslippssamfunn innen 2050. F l e r t a l l e t
peker samtidig på at en ambisiøs politikk nasjonalt 
må være fornuftig i global sammenheng der det 
overordnede målet er å redusere de samlede 
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globale utslipp av klimagasser. Dette innebærer at 
det tas hensyn til konsekvensene av kvote-
systemet, faren for karbonlekkasje og til industri-
ens konkurranseevne når politikken utformes. 
Dette gir føringer for virkemiddelbruken for å 
redusere nasjonale utslipp frem mot både 2020 og 
2050.»

Gjennom regjeringens tilnærming til oppfyl-
lelse av klimamålet for 2030 felles med EU, har 
norsk klimapolitikk tatt et ytterligere skritt nær-
mere EUs klimapolitikk. Gjennom EØS-avtalen 
er norsk klimapolitikk allerede på mange områ-
der integrert med EUs politikk og regelverk på 
klimaområdet. Om lag halvparten av Norges kli-
magassutslipp er omfattet av det europeiske kli-
makvotesystemet for virksomheter. Norske 
utslipp i kvotepliktig sektor er derved omfattet av 
et felleseuropeisk tak på utslipp, hvor økte 
utslipp i en del av kvotesystemet over tid motsva-
res av utslippsreduksjoner i andre deler. Norge 
er på denne måten en fullintegrert del av EUs 
klimapolitikk på dette feltet. Forslaget til kli-
malov tar hensyn til og bygger opp under dette, 
og til at utslippsutviklingen i Norge er kritisk 
avhengig av hvilke rammebetingelser som fast-
settes for kvotesystemet og utviklingen i kvote-
prisen i EU. Et eget mål for kvotepliktige utslipp i 
Norge vil kunne øke kostnadene ved klimapoli-
tikken betydelig uten å redusere globale utslipp.

Samarbeidet med EU om klimapolitikken vil 
bidra til å sikre at omstillingen skjer på en kost-
nadseffektiv måte med like konkurransevilkår for 
næringsvirksomhet i Norge og EU. Slik drahjelp 
er viktig, blant annet fordi kostnadene ved å redu-
sere utslipp i Norge i stor grad bestemmes av for-
hold vi bare delvis kan kontrollere, slik som utvik-
lingen av ny teknologi, den økonomiske utviklin-
gen ute og framtidig inn- og utvandring. Erfarin-
gene viser at den store usikkerheten gjør det van-
skelig å angi hvordan norske utslipp vil utvikle 
seg ved en gitt innretning av klimapolitikken. I 
kvotepliktig sektor er det kostnadene ved utslipps-
reduksjoner som bestemmer hvor utslippene 
reduseres. Slik kostnadseffektiv gjennomføring er 
hensikten med det europeiske kvotesystemet. 
Kvotesystemet er sentralt i EUs klimapolitikk. 
Utslippene defineres av antall tilgjengelige kvoter. 
Antall kvoter som utstedes reduseres hvert år. 
Med den årlige nedskaleringsfaktoren som ligger 
inne i Kommisjonens forslag til regelverk for peri-
oden 2021–2030, vil antall kvoter som utstedes i 
2050, være om lag 86 prosent lavere enn utslip-
pene fra de kvotepliktige sektorene i 1990. Norge 
skiller seg ut ved at vi har en fossilfri kraftproduk-
sjon, en omfattende prosessindustri med tilhø-

rende klimautslipp som eksporterer sine produk-
ter og en petroleumssektor hvor kostnadene ved 
utslippsreduksjoner er høye. Norge er i betydelig 
grad avhengig av at tempoet i utviklingen av lavut-
slippsløsninger drives gjennom av en ambisiøs 
klimapolitikk i andre land. Norsk alenegang kan 
ikke oppfattes som et aktuelt alternativ, fordi det 
beskriver en situasjon der den globale dugnaden 
er uteblitt, med derav følgende skadekostnader 
nasjonalt og globalt. Uten en ambisiøs klimapoli-
tikk internasjonalt vil kostnadene ved å nå et tall-
festet mål kunne bli betydelige, jf. avsnitt 9. Samti-
dig er det viktig å gjøre norsk næringsliv forbe-
redt på en strammere global klimapolitikk, og å 
unngå investeringer og beslutninger som låser 
oss inne i infrastruktur og systemer som ikke er 
forenlig med togradersmålet. 

Lovens formål er å fremme gjennomføring av 
Norges klimamål som ledd i omstilling til lav-
utslippssamfunnet. Samtidig er vår særegne 
næringsstruktur og ønske om fortsatt samarbeid 
med EU om klimapolitikken, for eksempel gjen-
nom deltagelse i det europeiske kvotesystemet, 
en viktig grunn til at Norge ikke bør frasi seg 
muligheten til en fleksibel utøvelse av klimapoli-
tikken. Å beholde en slik mulighet kan betraktes 
som en forsikring mot utfall som vi i dag ikke har 
kontroll over, men som potensielt har høye kost-
nader. Dette taler for at en tallfesting av målet for 
2050 i loven tar hensyn til vår deltakelse i det 
europeiske klimakvotesystemet for virksomheter. 
Loven bør også holde åpen muligheten for at fel-
les oppfyllelse med EU kan være løsningen også 
etter 2030. 

Forslag til mål for 2050

På bakgrunn av Stortingets verbalvedtak, hørings-
innspillene og de føringer som er beskrevet oven-
for, har departementet revidert lovutkastet.

Departementet foreslår en utbygging av lov-
teksten i § 4 med flere elementer. Det foreslås et 
nytt første ledd andre punktum. I andre punktum 
utdypes hensyn som skal ivaretas ved Norge som 
lavutslippssamfunn. Det vises til at klimagass-
utslippene ut fra beste vitenskapelige grunnlag, 
den globale utslippsutviklingen og nasjonale 
omstendigheter er redusert til et nivå som svarer 
til utfordringen med å holde økningen i den glo-
bale gjennomsnittstemperaturen under 2 grader 
celsius og tilstrebe å begrense temperaturøknin-
gen til 1,5 grader celsius sammenholdt med førin-
dustrielt nivå som beskrevet i Parisavtalen av 12. 
desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a. Begre-
pet nasjonale omstendigheter refererer til rele-
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vante særtrekk ved Norges næringsstruktur og 
utslippsmønster for klimagasser, og til at det skal 
tas hensyn til norsk økonomi, herunder ramme-
betingelsene for norsk industri, faren for karbon-
lekkasje og deltakelse i det europeiske kvote-
handelssystemet for klimagasser, når politikken 
for lavutslippssamfunnet utformes, slik som frem-
hevet i klimaforliket i 2012 jf. Innst. 390 S (2011–
2012). Skal disse målene nås må den globale 
økonomien endres i retning av en lavutslipps-
økonomi, og målet om å bli et lavutslippssamfunn 
er en adekvat respons på hva klimavitenskapen 
dokumenterer er nødvendig. Stor usikkerhet om 
fremtidige forhold og Norges avhengighet av den 
internasjonale utviklingen tilsier behov for 
fleksibilitet i gjennomføringen av politikken.

Det foreslås et nytt andre ledd som omhandler 
Norge og som sier at målet skal være at klima-
gassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 
80-95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 
1990. Dette er samme ambisjonsnivå som EU leg-
ger til grunn for 2050 i sin lavutslippsstrategi. Tall-
festing har på den ene siden fordeler fordi det gir 
målet et mer definert innhold, i dette tilfellet i 
form av et utslippsnivå. Et kvantitativt beskrevet 
mål vil gi mulighet til tydelig rapportering på 
avstand til klimamålene, slik Stortinget har bedt 
om. På den annen side er måloppnåelse avhengig 
av mange faktorer som tilsier at formuleringen av 
et tallfestet mål bør ta høyde for framtidig usikker-
het.

Målet er svært ambisiøst å skulle innfri for 
Norge alene. Norge vil imidlertid få drahjelp fra 
utviklingen globalt med Parisavtalen som en dri-
vende faktor, og utviklingen i EUs klimapolitikk 
som Norge allerede gjennom EØS-avtalen er tett 
integrert med. Slik sett er utfordringen den 
samme i de landene med klimalover som er med-
lemsstater i EU, og for Norge. Bestemmelsen 
innebærer ikke at Norge skal kompensere med 
ytterligere utslippsreduksjoner dersom andre 
land ikke bidrar tilstrekkelig. Norge som lavut-
slippssamfunn er avhengig av at verden rundt oss 
beveger seg i samme retning slik at vår evne til 
full og effektiv bruk av arbeidskraft og andre res-
surser opprettholdes og vi når våre klima- og 
miljøpolitiske mål.

Målet om lavutslippssamfunnet gjelder hele 
økonomien. I lovens § 4 annet ledd siste punktum 
foreslås derfor å presisere at det ved vurdering av 
måloppnåelse skal tas hensyn til effekten av norsk 
deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet 
for virksomheter, i praksis hoveddelen av klima-
gassutslippene fra norsk landbasert industri og 
petroleumsvirksomhet, slik kvotesystemet er 

utformet i dag. Kvotesystemet setter et felleseuro-
peisk tak på utslipp for virksomhetene som regel-
verket pålegger kvoteplikt, der kostnadene ved å 
redusere utslipp bestemmer hvor reduksjonene 
gjennomføres. Endrede utslipp fra norske bedrif-
ter som omfattes av systemet vil på sikt motsvares 
av en like stor motgående endring i utslipp andre 
steder. Lovens § 4 annet ledd siste punktum inne-
bærer at industriens bidrag til reduksjoner i 
Europa gjennom deltakelse i det europeiske kvo-
tesystemet skal regnes med som bidrag til 
måloppnåelse under 2050-målet. Det europeiske 
kvotesystemet skal bidra til at EUs klimamål om 
80–95 prosent reduksjon i 2050 nås. Gjennom del-
takelse i dette systemet bidrar norske kvoteplik-
tige virksomheter til en utslippsbane i tråd med 
hva det vitenskapelige grunnlaget tilsier. En 
vesentlig del av Norges bidrag til klimaomstilling i 
Europa skjer derfor ved at norske virksomheter 
deltar i kvotesystemet, og dette bør hensyntas når 
måloppnåelse vurderes. Det må forventes at utvik-
lingen vil tvinge fram omstillinger i kvotepliktig 
virksomhet også i Norge. Kvotesystemet vil bli 
gradvis strammere fram mot 2050, med færre til-
gjengelige kvoter. Dette vil tvinge fram betydelige 
utslippsreduksjoner på felleseuropeisk nivå, sam-
tidig som utslippskostnaden må forventes å øke 
betydelig. En omstilling av kvotepliktig virksom-
het til produksjon med betydelig lavere utslipp 
enn i dag forutsetter langsiktige teknologiutvi-
klingsløp som må starte i god tid før teknologien 
kan tas i bruk i stor skala. Lovfesting og tallfesting 
av målet om lavutslippssamfunn gir et tidlig signal 
til industrien og andre beslutningstakere om at 
dette teknologiløpet må startes. FNs klimapanels 
vurderinger sammen med nedtrappingsfaktoren 
som EU har besluttet for kvotesystemet fram mot 
2050, innebærer at utslippene også innenfor de 
kvotepliktige sektorene må reduseres vesentlig 
fram mot 2050. 

Norges klimapolitikk er tett integrert med 
EUs. Målet for 2050 må ses i sammenheng med § 
1 siste ledd som uttrykker at klimaloven ikke skal 
være til hinder for at klimamål fastsatt i eller i 
medhold av denne lov kan gjennomføres felles 
med EU. Det innebærer at loven åpner for at også 
målet for 2050 kan gjennomføres i fellesskap med 
EU. Det er hensiktsmessig at loven åpner for en 
slik mulighet. EU har vedtatt et ambisiøst veikart 
mot en lavkarbonøkonomi i 2050, og et eventuelt 
samarbeid med EU om felles gjennomføring av 
klimamål antas å gi et viktig bidrag til utslippsre-
duksjoner nasjonalt og til den langsiktige omstil-
lingen av det norske samfunnet som klimaloven 
skal fremme.
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8.4 Styrings- og rapporterings-
mekanismer

8.4.1 Forslaget i høringsnotatet

Det følger av Stortingets vedtak at det ønskes en 
lov med «Hensiktsmessige styrings- og rapporte-
ringsmekanismer» mellom storting og regjering 
på klimaområdet. Stortinget ber også «regjerin-
gen i forbindelse med innføringen av en klimalov 
rapportere i de årlige budsjettene hvordan Norge 
kan nå klimamålene for 2020, 2030 og frem mot 
2050, og hvordan budsjettet påvirker Norges kli-
magassutslipp.» I tillegg har Stortinget bedt regje-
ringen i utarbeidelsen av ny klimalov om «årlig å 
synliggjøre utslippsbaner for de ulike områdene 
innenfor ikke-kvotepliktig sektor, og hvilke typer 
tiltak som vil være nødvendig for å nå disse 
målene» (Dok. 8:51 S (2015–2016) jf. Innst. 397 S 
(2015–2016)). 

I høringsnotatet ble det foreslått at rapporte-
ringsmekanismen skulle fylle en dobbel funksjon 
som både rapporterings- og styringsmekanisme, 
og at det ikke ble etablert noen separat styrings-
mekanisme ved siden av rapporteringskravene. 

8.4.2 Synspunkter i høringen

Et flertall av høringsuttalelsene mener denne 
bestemmelsen dekker flere sentrale elementer 
som et styrings- og rapporteringsverktøy. Et gjen-
nomgående punkt som repeteres av mange 
høringsinstanser er å innføre karbonbudsjett som 
styringsmekanisme. Flere fremhever at en norsk 
karbonbudsjettmodell bør ha samme hovedtrekk 
som i den britiske klimaloven. 

Hovedtendensen hos høringsinstansene som 
ønsker karbonbudsjett er at det skal være en plan 
med tallfestede utslippstak. Det er i hovedsak 
foreslått karbonbudsjetter med intervaller på både 
fire og fem år. Videre er det også fra flere 
høringsinstanser foreslått at det legges fram kar-
bonbudsjetter både ti og tolv år fram i tid. 

En stor andel uttrykker også at det er behov 
for at karbonbudsjettene viser detaljerte hand-
lingsplaner for hver sektor (også omtalt som sek-
tormål). Flere mener disse bør redegjøre for kon-
krete virkemidler og tiltak i hver sektor. Andre 
høringsinstanser trekker fram at et karbonbud-
sjett kan være en overordnet handlingsplan som 
beskriver hva som skal gjøres for å nå klima-
målene. 

Flere høringsinstanser er positive til at det 
også skal rapporteres på klimatilpasning. Miljø-
stiftelsen Zero og Jernbaneverket mener imidlertid 

at klimatilpasning bør tas ut av loven ettersom det 
omhandler svært ulike virkemidler enn dem som 
benyttes for å oppnå utslippsreduksjoner.

Flere av høringsinstansene, bl.a. Den Norske 
Kirke, Kommunenes Sentralforbund og Fridtjof 
Nansens institutt, kommenterer at også synliggjø-
ring av sektorvise utslippsbaner i kvotepliktig sek-
tor bør inkluderes.

Cicero påpeker at det er viktig at det legges 
opp til årlig rapportering på klimaeffekten av 
fremlagt budsjett, og viser til at dette kan gjøres 
ved å gi et eksternt miljø som nasjonal oppgave å 
utføre slike beregninger. WWF Norge fremhever 
også at det er behov for en mer detaljert rapporte-
ring når det gjelder klimavirkningen av budsjettet.

LO og YS foreslår å legge til rapportering om 
hvordan regjeringen har ivaretatt trepartssamar-
beid, sosial dialog og deltakelse fra sivilsamfunnet 
i arbeid med gjennomføringen av klimamålene. 

Norsk Presseforbund foreslår at det også skal 
rapporteres på oppfølging av miljøinformasjons-
loven. 

8.4.3 Departementets vurdering

Klimalovene i Storbritannia, Finland, Danmark og 
forslaget i Sverige har valgt ulik tilnærming til sty-
ringsmekanismer. Storbritannias klimalov fra 
2008 baserer seg på rullerende femårige karbon-
budsjetter i tråd med en skrittvis nedadgående 
utslippstrend fram mot det lovfestede målet om 
80 prosent reduksjon i 2050. Finlands klimalov 
baserer seg på et plansystem, en kombinasjon av 
sektorvise og nasjonale planer. Danmarks klima-
lov er basert på en aktiv rolle for det lovfestede 
Klimarådet kombinert med årlige klimapolitiske 
redegjørelser til Folketinget. I Sverige foreslås at 
det skal fastsettes (utenfor loven) tallfestede 
«etappemål» for 2030 og 2040 fram til målet om 
klimanøytralitet i 2045. 

Både utformingen av lovbestemmelsen og den 
spesifikke utformingen av regjeringens redegjø-
relser for Stortinget bør bygge på og være konsis-
tente med det Norge forplikter seg til å følge gjen-
nom internasjonale klimaavtaler. Parisavtalen 
inneholder mekanismer for rapportering og 
regelmessig gjennomgang av partenes bidrag, 
som også vil være styrende for norsk klimapoli-
tikk. EU har et omfattende rapporterings- og opp-
følgingssystem. 

Departementet har vurdert karbonbudsjett-
modellen som en styringsmekanisme. Det har 
vært viktig i denne vurderingen å se hen til at om 
lag halvparten av Norges klimagassutslipp omfat-
tes av EUs kvotesystem for virksomheter, og at 
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regjeringen arbeider for en avtale om felles oppfyl-
lelse av klimamålet for 2030 med EU som blant 
annet vil innebære at det fastsettes et norsk mål 
for utslippsreduksjoner i 2030 i sektorene som 
omfattes av EUs innsatsfordelingsforordning 
(transport, jordbruk, bygg, avfall m.m.). 

Gjennom kvotesystemet bidrar norske bedrif-
ter på lik linje med andre europeiske bedrifter til 
at EU når sine klimamål. Utslippsreduksjonene 
skjer der kostnadene er lavest og det er ikke av 
betydning hvor mye hvert land reduserer sine 
utslipp innenfor taket. Tvert imot kan en nasjonal 
begrensning på utslippene i kvotepliktig sektor ha 
negative konsekvenser for næringsvirksomhet og 
næringsutvikling i Norge. EUs innsatsfordelings-
forordning gir i tillegg landene egne reduksjons-
mål for ikke-kvotepliktig sektor. Det er ikke til-
strekkelig for måloppnåelse i ikke-kvotepliktig 
sektor at landene oppfyller utslippsmålet for målå-
ret 2030; det er utslippene i hele perioden 2021–
2030 som er relevante. Landenes utslippsmål skal 
derfor gjøres om til utslippsbudsjetter for perio-
den 2021–2030. Under innsatsfordelingsforordnin-
gen vil hvert land vederlagsfritt få utstedt utslipp-
senheter (kalt AEA eller Annual Emissions Alloca-
tions) for hvert år i perioden 2021–2030. For hvert 
tonn utslipp et land har hatt innenfor ikke-kvote-
pliktig sektor, må landet innlevere én AEA-enhet 
til oppgjør i kvoteregisteret. Antall AEA-enheter 
landene får utstedt avhenger av utslippsmålet. 

I henhold til Kommisjonens forslag vil Norge 
for målåret 2030 få utstedt et antall AEA-enheter 
tilsvarende 60 prosent av 2005-utslippene fra de 
ikke-kvotepliktige virksomhetene. Tildelingen av 
AEA-enheter blir da 40 prosent lavere enn utslip-
pene var i 2005. Startpunktet for beregning av 
utslippsbudsjettet skal være 2020, og skal til-
svare landenes gjennomsnittlige årlige utslipp-
snivå i perioden 2016–2018. Mellom startpunktet 
i 2020 og sluttpunktet i 2030 skal det være en 
lineær utvikling. Tildelingen for perioden 2021–
2030 nedskaleres dermed jevnt fra 2021 til 2030, 
slik at det blir gradvis færre AEA-enheter for 
hvert år gjennom perioden. Siden beregningen 
av nedskaleringen begynner i 2020 ville Norge 
for år 2021 få utstedt et antall AEA-enheter som 
er litt under gjennomsnittlig årlig utslippsnivå i 
perioden 2016–2018. 

Kravet for å oppfylle forpliktelsen er at det er 
samsvar mellom utslipp og antall AEA-enheter 
som innleveres. Landene kan i utgangspunktet 
selv velge hvilken kombinasjon av reduserte 
innenlandske utslipp og anskaffelse av AEA-enhe-
ter fra andre land de vil velge. EU-regelverket stil-
ler ikke krav til hvor store reduksjoner som skal 

gjennomføres i hver enkelt sektor under innsats-
fordelingen.

Det er ubegrenset adgang for landene til å 
spare overskudd at AEA-enheter innad i perioden 
2021–2030, såkalt «banking» av AEA-enheter. Det 
er ikke lagt inn mulighet for å spare ubrukte AEA-
enheter inn i en eventuell senere periode, etter 
2030. 

Adgang til låning av AEA-enheter som er 
utstedt for påfølgende år i perioden er begrenset 
til 5 prosent av tildelingen for det påfølgende året. 
Hvis et land for eksempel ikke har nok AEA-enhe-
ter til å gjøre opp for utslippene i 2025, så kan det 
bruke inntil 5 prosent av tildelingen for 2026.

Norges 2020-mål er å redusere de globale 
utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent 
av Norges utslipp i 1990. Gjennom Kyotoproto-
kollen er dette utslippsmålet gjort om til et forplik-
tende utslippsbudsjett som krever at de gjennom-
snittlige årlige utslippene i perioden 2013–2020 
ikke overstiger 84 prosent av nivået i 1990. Felles 
for både utslippsforpliktelsen under Kyotoproto-
kollen og et mål for ikke-kvotepliktig sektor gjen-
nom en felles oppfyllelse med EU er at karbon-
budsjettene er nødvendige for å kunne ta i bruk 
fleksible mekanismer og at de setter en klar 
grense for nasjonale utslipp etter at det er tatt hen-
syn til bruken av fleksible mekanismer. 

Departementet mener det er vanskelig å se 
noen merverdi i å etablere et nasjonalt system for 
karbonbudsjetter for det samme målet som det tas 
sikte på å oppfylle sammen med EU. Et karbonbud-
sjett etter klimaloven vil med en avtale med EU om 
felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 komme i 
tillegg til det karbonbudsjettet som EUs innsatsfor-
deling gir Norge, og i tillegg til samarbeidet om 
utslippsreduksjoner gjennom EUs kvotesystem. 
Utslippsbudsjettet som etableres under innsats-
fordelingen er strengt håndhevet, med årlig rappor-
tering, krav om utarbeidelse av tiltaksplaner om 
landene ikke ligger an til å ville etterleve utslipps-
budsjettet og dessuten sanksjoner i form av økte 
forpliktelser for land som ikke leverer inn tilstrek-
kelig antall utslippsenheter til oppgjør. Dessuten vil 
et slikt tilleggsbudsjett for Norge, særlig hvis det 
omfattet kvotepliktig sektor, legge en nasjonal 
begrensing for norske utslipp som kan være til hin-
der for næringsvirksomhet og næringsutvikling i 
Norge. På denne bakgrunn vurderer departemen-
tet det ikke som hensiktsmessig at klimaloven ned-
feller nasjonale karbonbudsjetter. 

Departementet mener at en mer hensiktsmes-
sig tilnærming til spørsmålet om styringsmeka-
nisme i klimaloven, med Parisavtalen i kraft, er å 
utforme en styringsmekanisme etter samme prin-
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sipp som i Parisavtalen artikkel 4. Parisavtalens 
system er at partene forpliktes til å melde inn sitt 
bidrag hvert femte år. Denne mekanismen skal 
fremme en prosess hvor partene vil føre en gradvis 
mer ambisiøs klimapolitikk. Sentralt for å fremme 
måloppnåelse under avtalen er derfor artikkel 4 
som forplikter partene til en regelmessig gjennom-
gang av sine nasjonalt bestemte bidrag med sikte 
på en gradvis økning av ambisjonsnivået slik at 
dette over tid summerer seg opp til en mer adekvat 
respons på det globale klimaproblemet. 

I henhold til i Parisavtalen artikkel 4 er partene 
forpliktet til å utarbeide, melde inn og opprettholde 
suksessive, nasjonalt fastsatte bidrag som de akter 
å realisere. Avtalen oppstiller en plikt til for partene 
til å melde inn sine bidrag hvert femte år. Partene 
skal se hen til den globale gjennomgangen («be 
informed by the outcome of the global stocktake»), 
som er en gjennomgang for å «assess the collective 
progress towards achieving the purpose of this 
Agreement and its long-term goals», når de melder 
inn bidrag. Parisavtalen legger opp til at kommuni-
kasjonen av neste bidrag skjer 5 år før neste 
bidragsperiode begynner å løpe, dvs. at nasjonale 
mål fra 2030 og framover skal kommuniseres alle-
rede i 2025, osv. Det innebærer ingen plikt til å sam-
tidig øke ambisjonsnivået for 2030 i 2025. Det 
Norge allerede har innmeldt fram til 2030 kan ligge 
fast om Norge ikke ønsker å endre det. 

Forslag til bestemmelser om styringsmeka-
nisme og rapporteringsmekanisme er omtalt 
nedenfor i avsnittene 8.4.3.1 og 8.4.3.2.

8.4.3.1 Gjennomgang av klimamål hvert femte år 
(styringsmekanisme)

Parisavtalen åpner for at land selv kan velge tids-
horisont på sine klimamål. Norge har meldt inn et 
mål for 2030, dvs. en tidshorisont på 10 år. Det er 
samme tidshorisont som EU. Dersom Norge også 
for årene etter 2030 velger å melde inn nasjonalt 
fastsatte bidrag med tiårshorisont, er vi ikke for-
pliktet til å sette nye mål for utslippsreduksjoner 
hvert femte år. Likevel skal vi i henhold til Parisav-
talen gjøre en vurdering av vårt nasjonalt fastsatte 
bidrag hvert femte år. Klimaloven § 5 bygger på 
samme prinsipp som Parisavtalen, og pålegger 
ikke regjeringen å legge frem et nytt mål hvert 
femte år. 

Første ledd bokstav a og b oppstiller noen 
grunnleggende kvalitetskrav til utformingen av 
klimamål. Disse skal være basert på beste viten-
skapelige grunnlag. I tillegg skal de så langt som 
mulig være tallfestede og målbare, det vil si at det 
skal være mulig å måle at de oppfylt. 

Annet ledd bestemmer at klimamål skal 
utgjøre en progresjon fra forrige mål og fremme 
gradvis omstilling fram mot 2050. Dette bygger på 
prinsippet i Parisavtalen om at hver parts sukses-
sive, nasjonalt fastsatte bidrag vil utgjøre en pro-
gresjon fra gjeldende bidrag. Mål som allerede er 
fastsatt i medhold av denne loven trenger ikke 
endres. 

Klimaloven § 5 tredje ledd fastsetter at klima-
målene skal være forenlige med vårt bidrag under 
Parisavtalen og eventuell felles gjennomføring 
med EU. I dette ligger at klimamålene skal følge 
den samme tidssyklus som for nasjonalt fastsatte 
bidrag som følger av Parisavtalen og dens beslut-
ning. Klimamålene skal vurderes hvert femte år 
og startpunktet for første gjennomgang er 2020. 

At klimamålene skal være forenlige med Nor-
ges bidrag til Parisavtalen har litt ulike implikasjo-
ner for perioden fram til og med 2030 og fra 2030. 

For perioden fram til og med 2030 har Norge 
meldt inn et nasjonalt bestemt bidrag under Paris-
avtalen i form av et mål om minst 40 prosent 
utslippsreduksjon fra referanseåret 1990. Forut-
setningen om at klimamål skal være «forenlig 
med» Norges bidrag til Parisavtalen betyr at det i 
2020 ikke er noe krav etter klimaloven om å fast-
sette et nytt klimamål eller endre ambisjonsnivå 
fram til og med 2030 siden det ikke vil være noe 
krav for Norges allerede innmeldte bidrag etter 
Parisavtalen. For 2030 gjelder det som allerede er 
vedtatt i og med behandlingen av Meld. St. 13 
(2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en 
felles løsning med EU. I tråd med Parisavtalen 
skal Norge imidlertid gjøre en vurdering av målet 
for 2030 i 2020, men det er ikke noen forpliktelse 
etter Parisavtalen om å legge fram noe nytt i 2020 
for de parter som allerede har lagt fram et mål 
med ti års horisont, slik som Norge. 

For perioden etter 2030 skal det i henhold til 
Parisavtalen sendes inn et nytt bidrag fra Norge. 
Dette må besluttes fem år før det året som det nye 
bidraget skal gjelde fra, altså i 2025. Norge må i 
2025 beslutte et nytt nasjonalt fastsatt bidrag, både 
tidsrammen på neste målperiode, ambisjonsnivået 
for denne perioden og melde det inn som et nasjo-
nalt fastsatt bidrag til Parisavtalen. Målet for denne 
perioden skal utgjøre en progresjon i forhold til 
målet for 2030. Dersom Norge fortsetter sin tradi-
sjon med tiårige mål og melder inn et nytt ambi-
sjonsnivå for perioden 2031–2040, vil § 5 tredje ledd 
bety at status må vurderes basert på oppdatert 
kunnskap etter fem år, dvs. i 2035. I dette tilfellet vil 
det ikke være en forpliktelse til å legge fram noen 
ny ambisjon fram til 2040 eller noe nytt mål for 
perioden 2035–2040. 
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Paragraf 5 fjerde ledd gjør det klart at første til 
tredje ledd ikke skal være til hinder for at det i til-
legg kan fastsettes andre typer mål ettersom det 
anses hensiktsmessig. 

8.4.3.2 Rapporteringsmekanisme

Det er i dag et omfattende system for beregning og 
rapportering av utslippsregnskap for klimagasser 
og oppfølging av internasjonale klimaforpliktelser 
til FNs klimakonvensjon og til Kyotoprotokollen. 
Stortinget informeres ved en omtale av utslipps-
utviklingen og viktige klimavirkemidler i de årlige 
budsjettene fra Klima- og miljødepartementet. 
Klimapolitikken har også blitt omtalt i de årlige 
nasjonalbudsjettene og i perspektivmeldingene fra 
Finansdepartementet. 

Norge har et omfattende system for innhen-
ting, kvalitetssikring og løpende oppdatering av 
utslippsdata. 

Norges rapporteringsforpliktelser til FNs kli-
makonvensjon omfatter: 
– Hvert fjerde år: Norge utarbeider nasjonal 

hovedrapport (National Communication) til 
FNs klimasekretariat. Rapporten inneholder 
en bred beskrivelse av Norges klimapolitikk, 
internasjonale forpliktelser, nasjonale virke-
midler og aktiviteter som Norge deltar i inter-
nasjonalt på klimaområdet. Forrige hovedrap-
port ble levert i mars 2014.

– Hvert andre år: En oppdateringsrapport (Bien-
nial report), med blant annet oversikt over nye 
virkemidler siden forrige rapportering, og 
hvordan Norge ligger an til å oppfylle andre 
forpliktelsesperiode under Kyotoprotokollen 
(2013–2020). Siste oppdateringsrapport ble 
levert i desember 2015.

– Hvert år: Klimagassregnskap og National 
Inventory Report. Rapporten, som også inklu-
derer rapportering til Kyotoprotokollen inne-
holder det nasjonale utslippsregnskapet for kli-
magasser basert på tidsserier fra 1990, og en 
omfattende dokumentasjon av hvordan dette er 
beregnet. Godkjent rapport er en betingelse 
for at Norge kan benytte de fleksible mekanis-
mene under Kyotoprotokollen. 

Alle rapportene er gjenstand for en grundig 
review-prosess i regi av FN.

I Norge er Miljødirektoratet ansvarlig for den 
årlige rapporteringen av Norges offisielle klima-
gassregnskap til FNs klimakonvensjon og 
Kyotoprotokollen, mens Klima- og miljødeparte-
mentet sender inn nasjonale hovedrapporter og 
oppdateringsrapportene. 

Et viktig element i rapporteringen til FN er det 
norske utslippsregnskapet for klimagasser, som 
utarbeides i et samarbeid mellom Statistisk sen-
tralbyrå (SSB), Norsk Institutt for Bioøkonomi 
(NIBIO) og Miljødirektoratet. SSB utarbeider og 
publiserer statistikk for utslipp av klimagasser til 
luft, mens NIBIO utarbeider statistikk for opptak 
og utslipp fra skog og andre arealer. Miljødirekto-
ratet er ansvarlig for å utvikle og rapportere det 
samlede regnskapet for klimagasser i tråd med 
internasjonale forpliktelser. Norge har en lang his-
torie med utslippsregnskap, og det finnes per i 
dag sammenliknbare tall for 1990–2015 og statis-
tikk for enkeltår før dette. SSB rapporterer også 
utslippsdata til EUs statistikkbyrå (EUROSTAT), 
og Miljødirektoratet til det Europeiske miljø-
byrået (EEA). Med felles oppfyllelse av klima-
målet for 2030 med EU, vil Norges rapporterings-
forpliktelse til EEA øke. EU pålegger landene å 
rapportere utslippsregnskap hvert år og framskri-
vinger og tiltak og virkemidler annet hvert år. 
Parisavtalen vil også medføre rapportering på 
blant annet utslippsreduksjoner, tilpasning og 
finansiering.

Den norske utslippsstatistikken publiseres på 
nett (www.ssb.no), og blir gjort offentlig tilgjenge-
lig samtidig for alle brukere. Det legges også ut 
på nettstedet www.miljostatus.no. Den internasjo-
nale utslippsrapporteringen er tilgjengelig i publi-
kasjonene som sendes til FNs klimakonvensjon, 
og er sammen med klimagassregnskapet tilgjen-
gelig på FNs hjemmeside. 

I høringen om hensiktsmessigheten av en 
klimalov i 2015 var hovedinntrykket at instansene 
ser behov for en lov som setter nasjonale utslipps-
mål med hensiktsmessige rapporterings- og sty-
ringsmekanismer mellom storting og regjering. I 
innstillingen fra komiteen vises det til at «et resul-
tatrapporteringssystem hvor også styringsmeka-
nismene fremkommer bedre, vil sikre en 
regelmessig, grundig, åpen og mer konkret pro-
sess om status og utvikling». 

Departementets vurdering er at det meste av 
informasjonen som kreves for å rapportere til 
Stortinget i henhold til klimalovens rapporterings-
bestemmelser allerede finnes, men at den må 
struktureres og målrettes mot formålet. 

Loven § 6 pålegger regjeringen å legge fram 
for Stortinget en redegjørelse hvert år med det 
innhold som framgår av § 6 første og andre ledd. 

Stortinget har i sitt vedtak bedt om at de årlige 
statsbudsjettene skal rapportere på «hvordan 
Norge kan nå klimamålene for 2020, 2030 og 2050». 
Klimaloven § 6 første ledd bokstav a følger opp 
dette ved å lovfeste at regjeringen i budsjettproposi-
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sjonen for neste års statsbudsjett skal redegjøre for 
hvordan Norge kan nå klimamålene etter klima-
loven §§ 3 til 5. Rapportering i henhold til klima-
målet for 2020 blir dermed ikke lovpålagt, men blir 
fulgt opp i budsjettproposisjonen.

Stortinget har også bedt om at det av budsjett-
proposisjonen framgår «hvordan budsjettet påvir-
ker Norges klimautslipp». Dette er nedfelt i § 6 før-
ste ledd bokstav b, og formulert som et krav om 
omtale av «klimaeffekten av fremlagt budsjett». 
Selv om en slik fremstilling begrenses til store sat-
singer i budsjettet er det på mange områder faglig 
meget krevende både å anslå den fulle effekten av 
ny politikk på utviklingen i klimagassutslippene, og 
hvordan virkningene vil strekke seg ut i tid. Utvik-
ling og bruk av klimavennlig teknologi kan være et 
eksempel. Slik teknologi er viktig for å løse 
klimaproblemet, og Norge bruker betydelige res-
surser på utvikling av klimavennlig teknologi. Det 
er imidlertid svært vanskelig å anslå effekten av 
denne ressursbruken. Det er for eksempel usik-
kert når, hvor sterkt og i hvilken sektor økt innsats 
på forsking og teknologiutvikling vil gi resultater i 
form av reduserte utslipp. Departementet mener 
derfor at der en mangler treffsikker metodikk, vil 
dette punktet måtte oppfylles gjennom tekstlige 
beskrivelser etter beste faglige skjønn av de satsin-
gene i budsjettet som en antar har vesentlig effekt 
på klimagassutslippene. Der det er formålstjenlig 
suppleres den tekstlige omtalen med tallanslag av 
klimaeffekten, både positiv og negativ. Regjeringen 
vil arbeide videre med å utvikle faglig metodikk på 
dette punktet.

Annet ledd i § 6 konkretiserer kravene til den 
årlige redegjørelsen for Stortinget, i tillegg til det 
som skal følge av budsjettproposisjonen, jf. første 
ledd. Redegjørelsen skal være basert på et faglig 
grunnlag. Miljødirektoratet har hovedansvaret for 
å framskaffe og koordinere det faglige grunnlaget 
for Klima- og miljødepartementet i klimapolitik-
ken, herunder å utarbeide tiltaksanalyser. For å 
løse denne oppgaven samarbeider Miljødirektora-
tet med andre offentlige etater og fagmiljøer. 
Flere høringsinstanser har tatt til orde for at en 
uavhengig komité utenfor forvaltningsstruktu-
ren, slik som Storbritannias Committee on Climate 
Change, burde utarbeide det faglige grunnlaget for 
redegjørelsen. Departementet fastholder, som 
også Stortinget har påpekt, at Miljødirektoratets 
rolle på dette området i dag ivaretar sentrale 
behov i forvaltningen. Det følger av arbeids- og 
rollefordelingen mellom departement og direkto-
rat at direktoratets innspill er faglig, og at departe-
mentet ikke nødvendigvis tar alle innspill fra 
direktoratsnivå til følge, etter en nærmere vurde-

ring av politiske og andre relevante hensyn. I til-
legg støtter forvaltningen seg på analyser fra Sta-
tistisk sentralbyrå og andre fagmiljøer. Lovforsla-
get gjør ingen endringer i etablerte ansvarsfor-
hold og oppgavefordeling i forvaltningen.

Etter § 6 annet ledd bokstav a skal regjeringen 
redegjøre for Stortinget for utviklingen i klima-
gassutslippene og utslippsframskrivninger. Klima-
gassregnskapet utarbeides årlig av Statistisk sen-
tralbyrå, mens utslippsframskrivninger utarbeides 
om lag hvert annet år av Finansdepartementet. 

Videre pålegger loven regjeringen hvert år å 
redegjøre for gjennomføringen av klimamål «som 
nevnt i §§ 3 til 5». Det må gjøres en skjønnsmessig 
vurdering av hva som fra år til år er hensiktsmes-
sig å ta med i omtalen. Redegjørelsens formål må 
være å gi Stortinget et helhetlig bilde av hvordan 
en ligger an i forhold til de lovfestede målene for 
2030 og 2050. Det er også naturlig at redegjørel-
sen blir mer omfattende i tilknytning til de femå-
rige gjennomgangene av klimamålene enn den er 
i årene imellom disse.

Det skal også redegjøres for hvordan Norge 
forberedes på og tilpasses klimaendringene, jf. § 6 
annet ledd bokstav b. Det er naturlig at en rede-
gjørelse for status for arbeidet med klimatilpas-
ning inkluderes i de årlige rapporteringene til 
Stortinget. 

Klimatilpasning omfatter mange sektorer og 
arbeidet med klimatilpasning har en langsiktig 
karakter som det er vanskelig å vurdere resultater 
av fra et år til et annet. Det er derfor hensiktsmes-
sig med en mer utfyllende rapportering med len-
gre tidsintervall. Uavhengig av klimaloven vil rap-
portering på klimatilpasning bli utarbeidet i hen-
hold til de enhver tid gjeldende forpliktelser under 
Klimakonvensjonen og Parisavtalen. 

Loven pålegger i § 6 annet ledd bokstav c 
regjeringen å redegjøre for «en oversikt som syn-
liggjør sektorvise utslippsbaner innenfor ikke-
kvotepliktig sektor og hvilke typer tiltak som vil 
være nødvendig for å realisere disse». Bakgrun-
nen for dette punktet er Stortingets vedtak om å 
«synliggjøre utslippsbaner for de ulike områdene 
innenfor ikke-kvotepliktig sektor, og hvilke type 
tiltak som vil være nødvendig for å nå disse 
målene», jf. Innst. 397 S (2015–2016) vedtak I. 
Hensikten med utslippsbanene må være å synlig-
gjøre baner for ikke-kvotepliktige sektorer, i tråd 
med norske forpliktelser, og med spesiell vekt på 
utslippsmålet for ikke-kvotepliktig sektor, som 
Norge vil få ved en felles oppfyllelse av klimamålet 
for 2030 med EU. Det bør også redegjøres for vir-
kemiddelbruken i ikke-kvotepliktig sektor hvert 
år. Ved en felles oppfyllelse med EU vil Norge få 
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en forpliktelse om å holde utslippene i ikke-kvote-
pliktig sektor samlet under et gitt nivå for perio-
den 2021–2030. EU vil ikke legge føringer for hvor 
i ikke-kvotepliktig sektor reduksjonene gjennom-
føres, men vil forsikre seg om at summen av nor-
ske utslipp, etter at det er tatt hensyn til bruk av 
fleksible mekanismer, er i tråd med forpliktelsen. 
Stortingets vedtak, innebærer at det i tillegg til å 
rapportere om gjennomføringen av utslippsmålet 
for ikke-kvotepliktig sektor, som Norge vil få ved 
en felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 med 
EU, også skal utarbeides indikative utslippsbaner 
for sektorer innen ikke-kvotepliktig sektor, samt 
«hvilke typer tiltak som vil være nødvendig for å 
nå disse målene». Arbeidet med slike baner vil 
være nyttig i arbeidet med å nå utslippsmålet for 
ikke-kvotepliktig sektor, men departementet vil 
understreke at anslag av denne typen er svært usi-
kre. Det er usikkerhet både om den økonomiske 
utviklingen og dermed også utslippsutviklingen 
og om effekten av tiltak. I tillegg vil utviklingen av 
ny teknologi og opptaket av denne komme med 
ulik hastighet. Baner og type tiltak kan derfor 
ikke oppfattes som mål eller planer, men som en 
illustrasjon på en mulig vei. Detaljeringsnivået i 
rapporteringen, herunder omtalen av utslippsba-
ner og tiltak, vil måtte tilpasses etter behov og der-
med kunne variere fra år til år ut fra hva som 
anses hensiktsmessig.

Etter § 6 annet ledd bokstav d skal regjeringen 
redegjøre for status for Norges karbonbudsjett. 
Annet komma klargjør at dette også gjelder kar-
bonbudsjetter innenfor et eventuelt klimasamar-
beid med EU om felles oppfyllelse av klimamål. 
Bestemmelsen forutsetter at Norge har karbon-
budsjetter. Fram til og med 2020 har Norge en 
internasjonal forpliktelse under Kyotoprotokol-
lens andre forpliktelsesperiode som er i form av et 
karbonbudsjett for perioden 2013–2020. I perio-
den 2021–2030 har Norge meldt inn et utslippsmål 
på 40 prosent reduksjon fra 1990 til Parisavtalen 
som i henhold til Norges nasjonalt fastsatte bidrag 
til Parisavtalen innsendt til FN i mars 2015, «will 
be developed into an emissions budget covering 
the period 2021 – 2030». Ved en avtale om felles 
oppfyllelse av målet for 2030 med EU, får Norge et 
karbonbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor. I hen-
hold til dette er det ikke tilstrekkelig for målopp-
nåelse at landene oppfyller utslippsmålet for mål-
året 2030; det er utslippene i hele perioden 2021–
2030 som er relevante. For perioden 2021–2030 vil 
det, med en avtale om felles oppfyllelse med EU, 
være dette det rapporteres på. Etter 2030 er rappor-
teringen avhengig av hvilken løsning som velges 
for Norges fortsatte klimainnsats, og om dette inne-

bærer bruk av eller forpliktelser i form av karbon-
budsjetter. Klimaloven holder åpent for en viderefø-
ring av tilsvarende løsning av et eventuelt samar-
beid med EU utover 2030 og at det på tilsvarende 
måte kan bli etablert karbonbudsjett for norske 
utslipp som blir rapporteringspliktig etter § 6 annet 
ledd bokstav d.

Særlig om redegjørelse om tilpasning til 
klimaendringer

En helhetlig klimapolitikk omfatter både utslipps-
reduksjoner og klimatilpasning, i tillegg til finansi-
ering, teknologiutvikling, kapasitetsbygging m.v. 
Stortinget har ikke bedt om at klimatilpasning 
skal inngå i forslaget til en klimalov. Departemen-
tet har likevel vurdert det som hensiktsmessig at 
klimaloven også omhandler rapportering om 
hvordan Norge forberedes på og tilpasses til kli-
maendringene. 

Om høringsinstansenes syn på tilpasning i 
klimaloven, se avsnitt 8.4.2.

Ingen av landene som har eller vurderer nasjo-
nale klimalover (jf. avsnitt 7), har et fastsatt mål for 
klimatilpasning. Den britiske klimaloven lovfester 
imidlertid rapportering hvert femte år til Parlamen-
tet om konsekvenser av klimaendringene og arbei-
det med klimatilpasning. Finlands klimalov legger 
gjennom lovproposisjonen til grunn at klimatilpas-
ning er en integrert del av klimapolitikken, men 
har ikke et lovfestet mål. Loven pålegger imidlertid 
en nasjonal plan for tilpasning, som fornyes hvert 
tiende år. I forbindelse med den finske «klimatårs-
berettelse» skal det minst én gang hver valgperiode 
vurderes om tiltakene i tilpasningsplanen er til-
strekkelige og, etter behov, hvordan tiltak i sekto-
rene er gjennomført. Danmarks klimalov og forsla-
get til klimalov i Sverige dekker ikke klimatil-
pasning.

Norsk politikk på klimatilpasningsområdet 
bygger på NOU 2010: 10 «Tilpassing til eit klima 
i endring» og Meld. St. 33 (2012–2013) «Klimatil-
pasning i Norge». Det er et politisk mål at «sam-
funnet skal forberedes på og tilpasses til klima-
endringene», jf. Prop. 1 S (2013–2014). Norge 
har over tid ført en aktiv klimatilpasningspoli-
tikk. Å arbeide for at Norge tilpasses til og forbe-
redes på klimaendringene er en annerledes 
utfordring enn å redusere utslipp. Arbeidet dek-
ker et bredt spekter av temaer knyttet til areal-
planlegging, samfunnsplanlegging i videre for-
stand, beredskap og ulykkesforebygging. Det er 
i stor grad en lokal utfordring. Som oppfølging av 
stortingsmeldingen om klimatilpasning har det 
blitt gjennomført en større utvalgsutredning 
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(NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder) 
som tar for seg rammebetingelsene for håndte-
ring av overvann. Utredningen er til vurdering. 
Regjeringen arbeider også med å styrke tilpas-
ningsaspektene i kommunal planlegging gjen-
nom utarbeidelse av statlige planretningslinjer 
under plan- og bygningsloven. 

Det er utfordrende å måle både behov for til-
tak og effektivitet av iverksatte tiltak for klima-
tilpasning. Departementet går ikke inn for å lov-
feste et mål for klimatilpasningsarbeidet.

Det er imidlertid hensiktsmessig at det lovfes-
tes at det skal redegjøres for status for arbeidet 
med å forberede og tilpasse Norge til klima-
endringene. Gjennom å rapportere på hvordan 
Norge forberedes på og tilpasses til klima-
endringene, markeres klimatilpasning som del av 
en helhetlig politikk for å møte klimautfordringen. 
En lovfesting av rapportering om klimatilpasning 
vil kunne bidra til å sikre helhet og langsiktighet 
for klimatilpasningspolitikken og støtte opp under 
gjennomføring av denne. Et krav om å rapportere 
på hvordan Norge forberedes på og tilpasses til 
klimaendringene foreslås derfor tatt inn i § 6 om 
årlig redegjørelse for Stortinget.

Det er i lovbestemmelsen ikke satt konkrete 
rammer for hvordan en slik rapportering skal 
skje. Departementet finner det imidlertid hen-
siktsmessig at det etableres et system hvor det i 
henhold til klimalovens krav årlig gis en kort sta-

tus for arbeidet med klimatilpasning i budsjettpro-
posisjonen til Stortinget, og at det jevnlig, men 
med noe lengre mellomrom gis en mer utfyllende 
rapportering. Departementet foreslår imidlertid 
ikke det sistnevnte elementet lovfestet. Det vil 
være hensiktsmessig og effektivt at en slik utfyl-
lende rapportering knyttes opp til andre rapporte-
ringsforpliktelser om klimatilpasning. Departe-
mentet foreslår derfor at denne rapporteringen 
skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende 
forpliktelser under Klimakonvensjonen og Paris-
avtalen. 

I Parisavtalen er tilpasning til klimaendringer 
et viktig element, og det er søkt å oppnå balanse 
mellom tilpasning og utslippsreduksjoner. Både 
tilpasning og utslippsreduksjoner omfattes av av-
talens formål, og avtalen har en egen artikkel viet 
tilpasning som blant annet inneholder et globalt 
mål om å øke tilpasningsevnen, styrke klima-
robustheten og redusere sårbarhet overfor klima-
endringer. Alle parter til avtalen skal ha en nasjo-
nal politikk for tilpasning, iverksette tiltak og rap-
portere om dette til Parisavtalen og klimakonven-
sjonens organer. På samme måte som utslipps-
utviklingen er tilpasning gjenstand for en global 
oppsummering («global stocktake») under Paris-
avtalen hvert femte år. Hovedrapportering under 
FNs klimakonvensjon (National Communication) 
skjer pr. i dag hvert fjerde år. 
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9  Økonomiske, administrative og andre konsekvenser av 
lovforslaget 

9.1 Innledning 

Lovforslaget innebærer å gjøre to klimamål til 
norsk rett: 
– Målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 

2030 sammenlignet med 1990 (Norges bidrag 
til Parisavtalen). 

– Målet om at Norge skal bli et lavutslippssam-
funn i 2050, der klimagassutslippene skal redu-
seres i størrelsesorden 80–95 prosent fra 1990-
nivå. 

Å nå klimamålene for 2030 og 2050 vil ha kostna-
der. Å lovfeste eksisterende klimamål vil ikke, der-
som lovfestingen ikke legger føringer på hvordan 
målene skal nås, i seg selv øke kostnadene ved å 
nå klimamålene. 

Kostnadene ved å nå 2030-målet er tidligere 
omtalt i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny forpliktelse 
for 2030 – en felles løsning med EU. Kostnadene 
ved å bli et lavutslippssamfunn er ikke tidligere 
utredet.

For et lite land som Norge vil kostnadene ved 
å nå et gitt utslippsnivå være spesielt avhengig av 
teknologiutvikling globalt. Dersom mange land 
innfører priser på utslipp av klimagasser som sti-
ger over tid, vil ny teknologi bli utviklet og tatt i 
bruk. Selv med Parisavtalen er det stor usikkerhet 
om den fremtidige klimainnsatsen globalt. 

Lovforslaget er ment å forplikte beslutnings-
takere på det øverste beslutningsnivåene i det 
norske samfunnet, regjering og storting, til en 
langsiktig klimapolitikk for å nå målene i loven, 
men gir ingen rettigheter som er ment å kunne 
håndheves for domstolene ved søksmål. Lovfor-
slaget inneholder heller ingen sanksjoner. 

Det foreslås ingen nye administrative enheter 
eller prosedyrer i klimaloven. Samarbeid om rap-
portering etter loven forutsettes å følge etablerte 
ansvarsforhold i forvaltningen, og arbeidet 
dekkes over gjeldende budsjetter. Det meste av 
informasjonen som kreves for rapporteringen til 
Stortinget finnes allerede. Imidlertid må rappor-
teringen etter loven forventes å medføre noe 
merarbeid og økt ressursbruk for berørte offent-

lige etater (departementer og direktorater) som 
skal strukturere og målrette denne informasjo-
nen i de former som loven krever. De administra-
tive konsekvensene vurderes likevel som 
begrensede. 

9.2 Kostnader ved å nå 2030-målet

Uavhengig av om Norge oppfyller forpliktelsen 
sammen med EU har Norge et betinget mål om å 
redusere utslippene i 2030 tilsvarende minst 
40 prosent sammenlignet med nivået i 1990. 
Norge vil oppfylle sin forpliktelse gjennom delta-
kelse i det europeiske kvotesystemet, utslipps-
reduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor og samar-
beid om utslippsreduksjoner i andre land (fleksibi-
litet). Med felles oppfyllelse med EU vil fleksibili-
teten være i form av utslippsreduksjoner i EU-
land. Prinsippet om lik behandling basert på 
samme rammevilkår er sentralt for regjeringen i 
dialogen med EU, ikke minst når det gjelder fast-
settelse av nasjonale måltall og tilgang til fleksibili-
tet og samarbeid i gjennomføringen. Med en egen 
forpliktelse vil fleksibiliteten gjelde samarbeid om 
utslippsreduksjoner i land utenfor Europa. I sist-
nevnte tilfelle forutsettes det at Norge har tilgang 
på fleksible mekanismer i den nye klimaavtalen og 
at Norge får godskrevet deltakelsen i det euro-
peiske kvotesystemet som bidrag til å oppfylle for-
pliktelsen. Ut fra dagens markedssituasjon er det 
grunn til å anta at utslippsreduksjoner innenfor 
EU vil være dyrere per tonn enn kjøp av kvoter fra 
land utenfor Europa, for eksempel kvoter fra FNs 
grønne utviklingsmekanisme. 

Kostnadene ved deltakelsen i det europeiske 
kvotesystemet påvirkes ikke av felles oppfyllelse 
med EU.1 Norge har ikke fått fastsatt et endelig 
måltall for ikke-kvotepliktige utslipp og tilgangen 
på fleksibilitet for Norge er heller ikke kjent. 

1 Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til hvordan norsk 
deltakelse i det europeiske kvotesystemet skal godskrives 
Norge dersom vi ikke inngår i en felles forpliktelse med 
EU. Dette kan potensielt ha budsjettmessige kostnader.
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Dette gjør at det er stor usikkerhet om kostna-
dene ved å nå målet. 

Meld. St. 13 (2014–2015) omtaler kostnadene 
ved felles gjennomføring med EU hvor det blant 
annet fremkommer at gjennomsnittskostnaden 
per tonn for å oppfylle forpliktelsen må forventes å 
øke jo større reduksjon som tas i ikke-kvoteplik-
tige utslipp i Norge. Det er lagt til grunn at forplik-
telsen vil innebære økt behov for tiltak for å redu-
sere ikke-kvotepliktige utslipp i Norge. Det er stor 
usikkerhet knyttet til kostnadene ved utslippsre-
duksjoner i Norge. Mens makroanalysene antyder 
utslippsreduksjoner i 2030 i området 1 ½–4 ½ mil-
lioner tonn med en karbonpris i tråd med togra-
dersmålet, indikerer Miljødirektoratets tiltaks-
analyser at en noenlunde tilsvarende pris kan gi 
en utslippsreduksjon opp mot 7 millioner tonn. 
Spriket mellom analysene må blant annet ses i 
sammenheng med ulike forutsetninger om til-
gang på ny klimavennlig teknologi. Både de 
makroøkonomiske analysene og den tekniske 
analysen fra Miljødirektoratet tar utgangspunkt i 
teknologi. De har imidlertid ulike forutsetninger 
om prisutvikling på teknologier i framtiden, og 
dermed om i hvilket omfang teknologiene blir tatt 
i bruk.

I Nasjonalbudsjettet 2017 drøftes også kostna-
dene ved utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig 
sektor. Omtalen bygger på en studie fra Statistisk 
sentralbyrå som ved hjelp av endringer i CO2-avgif-
ten analyserer hvor høye kostnadene kan bli der-
som ikke-kvotepliktige utslipp i Norge skal redu-
sere med rundt 40 prosent i 2030 i forhold til 2005. 
Beregningene viser at avgiften på alle kilder gradvis 
vil måtte økes til 4 800 kroner per tonn CO2-ekviva-
lenter for at ikke-kvotepliktig utslipp skal kunne 
reduseres med rundt 10 mill. tonn i 2030, som tilsva-
rer en reduksjon fra 2005 på om lag 40 prosent. I 
meldingen omtales også analyser fra Miljødirekto-
ratet. Disse legger til grunn at ikke-kvotepliktige 
utslipp kan reduseres med 37 prosent i 2030 sam-
menlignet med nivået i 2005 til en samfunnsøkono-
misk kostnad på maksimalt 1500 kroner per tonn 
CO2. Reduksjonen i 2030 svarer til 9,6 mill. tonn.

Analysene fra Statistisk sentralbyrå og Miljødi-
rektoratet viser at tallfesting av kostnadene for en 
liten økonomi som Norge av å nå ambisiøse klima-
mål er beheftet med stor usikkerhet. Hva en leg-
ger til grunn både om innretningen av klimapoli-
tikken internasjonalt og om utviklingen av klima-
vennlig teknologi er avgjørende. For ikke-kvote-
pliktig sektor, hvor transport er den dominerende 
utslippskilden, er Norge helt avhengig av den tek-
nologiutviklingen som skjer i andre land og kost-
nadene ved slik teknologi vil være avgjørende for 

kostnadene også i Norge. For eksempel er kostna-
dene ved elbilsatsingen betydelige i dag. Skulle 
imidlertid elbiler bli konkurransedyktige med fos-
sile biler allerede i 2022, slik Bloomberg New 
Energy Finance forventer, vil selvsagt kostnadene 
bli lavere.

Oppdaterte framskrivinger i Perspektivmel-
dingen 2017 anslår at ikke-kvotepliktig utslipp kan 
falle med 4,3 mill. tonn CO2-ekvivalenter fram til 
2030. Disse framskrivingene bygger på en videre-
føring av dagens virkemidler. Det er også lagt til 
grunn at forbudet mot bruk av fossil olje til opp-
varming vil innføres. 

9.3 Kostnader ved at Norge skal bli et 
lavutslippssamfunn 

Kostnadene knyttet til å omstille Norge til et lavut-
slippssamfunn i 2050 er svært usikre og avhenger 
både av kostnadene ved utslippsreduksjoner og av 
hvor langt ned utslippene skal bringes. Det må 
påregnes at kostnadene isolert sett øker med 
omfanget av reduksjonene. Globalt vil kostnadene 
ved mangel på politisk handling for å motvirke 
klimaendringer i henhold til anslag fra OECD 
kunne redusere globalt BNP med fra 1 til 3,3 pro-
sent fram mot 2060, men kostnadene vil kunne 
være mye større om man overstiger såkalte ter-
skelpunkter. 

Konkretisering av målene for Norge vil kunne 
gi mer forutsigbarhet om hva målet er for virk-
somheter, investorer og samfunnsplanleggere og 
dermed bidra til å redusere risikoen og kostna-
dene. Kostnadene ved å nå et gitt utslippsnivå er 
særlig avhengig av teknologiutvikling globalt, 
som må betraktes som svært usikker i 30-årsper-
spektiv. Siden Norge er et lite land, vil tempoet i 
utviklingen av lavutslippsløsninger først og fremst 
bli bestemt av hvor ambisiøs klimapolitikken er i 
resten av verden. 

Som et utgangspunkt for vurderingen av kost-
nader kan man anta at Norge og resten av verden 
reduserer utslippene i tråd med kostnadseffektiv 
gjennomføring av togradersmålet. Det vil inne-
bære at utslipp i Norge og i resten av verden 
eksplisitt eller implisitt stilles overfor karbonpri-
ser som er vesentlig høyere enn dagens priser og 
stigende utover i tid. 

Med utgangspunkt i en analyse fra Statistisk 
sentralbyrå (Kostnadseffektive tilpasninger til 
togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050, 
Rapporter 39/2013) er det mulig å gi noen sjablon-
messige anslag på konsekvenser for norsk øko-
nomi og norske utslipp dersom verden fører en 
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slik ambisiøs klimapolitikk. Basert på arbeider fra 
IEA antar SSB i sin analyse at utslippene i alle 
industriland stilles overfor en felles karbonpris 
som stiger fra rundt 650 kroner per tonn CO2 i 
2030 til i underkant av 1200 kroner i 2050. Dette 
vil bringe utslippene ned.2 Utslippene reduseres 
gradvis, og i både EU og Norge anslås de å ligge 
rundt 50 prosent under referansebanen i 2050. 
Med en gjennomsnittlig karbonpris på rundt 900 
kroner for perioden sett under ett innebærer dette 
en årlig kostnad på rundt 13 mrd. kroner, sam-
menlignet med rapportens referansebane.

Å redusere utslippene utover det som følger av 
en slik global klimapolitikk, vil øke kostnadene. 

I det foreliggende lovforslaget foreslås en tall-
festing av lavutslippssamfunnet til et intervall mel-
lom 80–95 prosent reduksjon fra 1990-nivå. Målet 
for lavutslippssamfunnet har ikke tidligere vært 
tallfestet. Samtidig åpner loven for at klimamål 
fastsatt i eller i medhold av denne lov kan gjen-
nomføres felles med EU. 

Som alternativ til å redusere utslipp hjemme 
kan Norge bidra til like store utslippsreduksjoner 
andre steder i verden (ved for eksempel kvote-
kjøp). Merkostnaden ved å redusere i Norge, eller 
sammen med EU, avhenger av hvor mye det kos-

ter å redusere utslippene i andre land. IEA (2013) 
anslår at framvoksende økonomier og utviklings-
land må stilles overfor en gjennomsnittlig karbon-
pris på om lag 700 kroner per tonn for perioden 
2030-50, hvis utviklingen globalt skal være i tråd 
med togradersmålet. Til sammenligning anslås 
det for industriland at karbonprisen må stige opp 
mot 1200 kroner i 2050. Anslagene er usikre. 
Kostnadene ved å redusere utslipp i Norge 15 - 35 
år frem i tid er også svært usikre, men sammen-
setningen av våre utslipp tilsier at kostnadene ved 
utslippsreduksjoner i lang tid fremover trolig vil 
være høye sammenlignet med kostnadene i andre 
land. Ett forhold peker seg ut som særlig viktig. 
Det er at kostnadene ved å redusere utslipp i 
Norge vil være større desto mindre ambisiøs 
klimapolitikk andre land fører, fordi en mindre 
ambisiøs politikk i verden gir langsommere tekno-
logisk framgang. 

At Norge har samme klimamål som EU og 
søker felles oppfyllelse med EU reduserer kostna-
dene ved at det reduserer faren for karbonlekka-
sje. Kostnadene trekkes også ned ved mulighet 
for samarbeid om utslippsreduksjoner med andre 
europeiske land. EUs kvotesystem ivaretar disse 
hensynene for kvotepliktig sektor. Felles oppfyl-
lelse av mål for ikke-kvotepliktige utslipp utvider 
mulighetene for en effektiv klimapolitikk på euro-
peisk nivå. 

2 Statistisk sentralbyrå «Kostnadseffektive tilpasninger til 
togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050», Rapporter 
39/2013.   
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10  Departementets merknader til de enkelte bestemmelser 
i lovforslaget 

Til § 1 Formål 

Første ledd første punktum nedfeller klimalovens 
formål. 

Formålet med loven er å fremme gjennom-
føring av Norges klimamål som ledd i omstilling 
til et lavutslippssamfunn i 2050. 

Målet er forankret i klimaforliket fra 2012, 
jf. Innst. 390 S (2011–2012). I klimaforliket pekte 
stortingsflertallet samtidig på at en ambisiøs poli-
tikk nasjonalt må være fornuftig i en global sam-
menheng der det overordnede målet er å redu-
sere de samlede globale utslipp av klimagasser. 
Dette innebærer at det tas hensyn til konsekven-
sene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje 
og til industriens konkurranseevne når politikken 
utformes. Dette gir føringer for virkemiddelbru-
ken for å redusere nasjonale utslipp. Målet for 
2050 er presisert i § 4. Det vises videre til lovfes-
tede hensyn i § 4 og til merknadene til denne para-
grafen.   

Loven er overordnet og vil gjelde i tillegg til 
eksisterende og eventuell framtidig lovgivning 
som hjemler konkrete virkemidler for å redusere 
klimagassutslipp og tilpasse Norge til klima-
endringene. 

Lovens bestemmelser retter seg mot det øver-
ste beslutningsnivået i samfunnet, det vil si regje-
ring og storting. Som en konsekvens av at loven 
har dette formålet og denne innretningen, etable-
rer den ikke rettigheter eller plikter for borgerne 
som kan håndheves ved søksmål for domstolene. 
Det vises for øvrig til avsnitt 8.1 om lovens rettslige 
karakter. 

Annet ledd uttrykker et delformål med loven 
som er å fremme åpenhet og offentlig debatt om 
status, retning og framdrift i arbeidet med å gjen-
nomføre Norges klimamål som ledd i omstilling til 
et lavutslippssamfunn i Norge. 

Tredje ledd uttrykker at loven ikke skal være 
til hinder for at klimamål fastsatt i eller i medhold 
av denne loven kan gjennomføres felles med EU. 
Norges klimapolitikk er tett integrert med 
klimapolitikken i EU. EU har vedtatt et ambisiøst 

veikart mot en lavkarbonøkonomi i 2050. Et samar-
beid med EU om felles gjennomføring av klimamål 
kan gi viktig bidrag til utslippsreduksjoner nasjo-
nalt og til den langsiktige omstillingen av det nor-
ske samfunnet som klimaloven skal fremme. 
Loven er fullt forenlig med at Norge oppfyller kli-
mamålet for 2030 i samarbeid med EU og er ikke 
til hinder for at et eventuelt samarbeid med EU om 
felles oppfyllelse av klimamål fastsatt i eller i med-
hold av loven, kan videreføres også etter 2030. Det 
vises også til kommentarene til §§ 3 og 4.

Til § 2 Utslipp og opptak av klimagasser som loven 
gjelder for

Bestemmelsen angir hva som i loven skal forstås 
med utslipp og opptak av klimagasser. 

Loven gjelder for de utslipp og opptak av kli-
magasser som omfattes av Norges første nasjonalt 
fastsatte bidrag under Parisavtalen (Nationally 
Determined Contribution, NDC) som registrert i 
2016 i NDC-registeret under Parisavtalen i hen-
hold til Parisavtalen artikkel 4.12. 

Norges NDC omfatter klimagassene karbondi-
oksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O), hydro-
fluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK), 
svovelheksafluorid (SF6) og nitrogentrifluorid 
(NF3). 

Referanseåret for målene er 1990, det samme 
som også tidligere har vært lagt til grunn for Nor-
ges forpliktelser under FNs klimakonvensjon og 
Kyotoprotokollen.

Norges NDC til Parisavtalen er et mål for 
utslippsreduksjoner som dekker hele økonomien 
(«economy wide»). Det innbefatter i denne sam-
menheng alle klimagassutslipp fra norsk territo-
rium, herunder Svalbard og Jan Mayen, og fra 
virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Klimagassutslippene fra internasjonal trans-
port med skipsfart og luftfart omfattes ikke av 
loven. Norge rapporterer data på klimagassutslipp 
fra internasjonal transport til FNs klimakonven-
sjon, men står ikke ansvarlig for å iverksette tiltak 
overfor disse utslippene. 
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Skog- og arealbrukssektoren står for både 
utslipp, opptak og lagring av klimagasser. Utslipp 
og opptak fra skog- og arealbrukssektoren regnes 
med i oppfyllelsen av Norges utslippsforpliktelse 
for 2030 i tråd med prinsippene  beskrevet i Nor-
ges NDC til Parisavtalen for 2030, som ble utfor-
met i tråd med Meld. St. 13 (2014–2015) Ny 
utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning 
med EU. Ved en eventuell avtale med EU om fel-
les oppfyllelse av utslippsforpliktelsen for 2030 vil 
inkluderingen av skog- og arealbrukssektoren i 
utslippsforpliktelsen bero på de føringene som 
fastlegges i avtalen med EU. Hvordan skog- og 
arealbrukssektoren skal håndteres for klimamål 
som vil bli gjeldende etter 2030 må vurderes i lys 
av utviklingen av det internasjonale regelverket på 
dette området. 

Andre ledd er en fullmakt til Kongen i statsråd 
til i forskrift å fastsette endringer i hvilke utslipp 
eller opptak av klimagasser som loven gjelder for, 
for eksempel som følge av endringer i det interna-
sjonale regelverket under FNs klimakonvensjon 
eller i Norges NDC.

Til § 3 Klimamål for 2030

For 2030 lovfestes at målet skal være at utslipp av 
klimagasser i 2030 reduseres med minst 
40 prosent fra referanseåret 1990. Innholdet i 
målet og hvordan det skal oppfylles framgår av 
Norges NDC til Parisavtalen, som ble utarbeidet i 
tråd med Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsfor-
pliktelse for 2030 – en felles løsning med EU, som 
Stortinget har sluttet seg enstemmig til. Norge 
arbeider for en avtale om felles oppfyllelse av 
klimaforpliktelsen med EU. Loven er fullt forenlig 
med regjeringens politikk for gjennomføring av 
klimamålet for 2030.  Felles oppfyllelse med EU 
innebærer at 2030-målet kan oppnås gjennom en 
kombinasjon av utslippsreduksjoner nasjonalt og 
utnyttelse av fleksibilitet gjennom samarbeid med 
andre EU/EØS-land om utslippsreduksjoner. 
Dersom en felles løsning med EU ikke fører fram, 
vil målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 
2030 sammenlignet med 1990 fortsatt være Nor-
ges nasjonalt bestemte forpliktelse til Parisavta-
len. Målet er betinget av tilgang på fleksible meka-
nismer i Parisavtalen og en godskriving av Norges 
deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til å opp-
fylle forpliktelsen. Regjeringen vil da senere kon-
sultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt 
mål for ikke-kvotepliktig sektor.

Til § 4 Klimamål for 2050 

Paragrafen lovfester at målet skal være at Norge 
skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Målet skriver 
seg fra klimaforlikene i 2008 og 2012, og står også 
i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse 
for 2030 – en felles løsning med EU.

Første ledd annet punktum beskriver hva som 
menes med et lavutslippssamfunn og at dette, 
basert på beste vitenskapelige grunnlag, utslipps-
utviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, 
er et samfunn hvor klimagassutslippene er redu-
sert til et nivå som svarer på utfordringen med å 
holde økningen i den globale gjennomsnittstem-
peraturen godt under 2 grader celsius sammenlik-
net med førindustrielt nivå, og tilstrebe å 
begrense temperaturøkningen til 1,5 grader cel-
sius over førindustrielt nivå som beskrevet i Paris-
avtalen artikkel 2 nr. 1 bokstav a. Det er grunnleg-
gende at norsk klimapolitikk skal være viten-
skapsbasert og bygge på beste klimavitenskap om 
klimaendringene og om utslippsutviklingen glo-
balt, særlig arbeidet i FNs klimapanel som ligger 
til grunn for det globale klimasamarbeidet under 
FNs klimakonvensjon. Videre henviser lovteksten 
til nasjonale omstendigheter. Begrepet nasjonale 
omstendigheter refererer til relevante særtrekk 
ved Norges næringsstruktur og utslippsmønster 
for klimagasser, og til at det skal tas hensyn til 
norsk økonomi, herunder konsekvensene av kvo-
tesystemet, faren for karbonlekkasje og til indus-
triens konkurranseevne når politikken for lavut-
slippssamfunnet utformes, slik som fremhevet i 
klimaforliket i 2012, jf. Innst. 390 S (2011–2012). 
Stor usikkerhet om fremtidige forhold og Norges 
avhengighet av den internasjonale utviklingen til-
sier behov for fleksibilitet i gjennomføringen av 
politikken. 

Første ledd annet punktum skal ikke forstås 
bokstavelig slik at Norge skal kompensere med 
ytterligere utslippsreduksjoner dersom andre 
land ikke bidrar tilstrekkelig. Det siktes til et 
ambisjonsnivå som anses som en adekvat respons 
på klimautfordringen som klimavitenskapen 
dokumenterer, som ser hen til kunnskap om hvor 
verden står i arbeidet med å redusere klimagass-
utslippene globalt, og som tar hensyn til nasjonale 
forhold, herunder konsekvensene for norsk øko-
nomi. Norge som lavutslippssamfunn er avhengig 
av at verden rundt oss beveger seg i samme ret-
ning slik at vår evne til full og effektiv bruk av 
arbeidskraft og andre ressurser opprettholdes og 
vi når våre klima- og miljøpolitiske mål.

Andre ledd bestemmer at målet skal være at 
klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelses-
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orden 80-95 prosent fra utslippsnivået i referanseå-
ret i 1990. Dette er det samme som EUs betingede 
mål for 2050 basert på togradersmålet og med 
utgangspunkt i FNs klimapanels fjerde hovedrap-
port. 

Norge er tilsluttet det europeiske klimakvote-
systemet for virksomheter gjennom EØS-avtalen. 
Rammebetingelsene for kvotesystemet og hvor-
dan dette påvirker de kvotepliktige virksomhete-
nes beslutninger bestemmer hvordan utslipps-
reduksjonene fordeler seg innad i systemet. I 
annet ledd annet punktum fremgår det at det skal 
tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i dette 
systemet ved vurderingen av måloppnåelse. Ved 
felles oppfyllelse av klimamålet sammen med EU 
vil denne effekten bli ivaretatt ved at utslippene 
som omfattes av kvotesystemet håndteres samlet 
for EU og Norge. Ved en separat oppfyllelse av kli-
mamålene vil det være nødvendig å beregne hvor-
dan norske virksomheters deltakelse i det euro-
peiske kvotesystemet bidrar til oppfyllelsen av 
Norges klimamål. Bestemmelsen innebærer at 
kvotepliktig sektors bidrag til reduksjoner i 
Europa gjennom deltakelse i EUs kvotesystem 
skal regnes med som bidrag til måloppnåelse 
under 2050-målet. 

Rent teknisk gjøres dette ved at det fastsettes 
en oppgjørsregel mellom EU og Norge som defi-
nerer Norges andel av kvotene i det felleseuro-
peiske kvotesystemet. Dersom utslippene fra de 
norske kvotepliktige virksomhetene blir høyere 
enn denne andelen, skal utslippene som oversti-
ger Norges andel av kvotesystemet regnes som 
utslippskutt i andre europeiske land. Disse 
utslippskuttene skal trekkes fra når man beregner 
størrelsen på utslippene fra norske kvotepliktige 
virksomheter. Motsatt, dersom utslippene fra de 
norske kvotepliktige virksomhetene er lavere enn 
Norges forhåndsdefinerte andel av kvote-
systemet, skal overskytende regnes som økte 
utslipp i andre europeiske land. Denne utslippsøk-
ningen skal legges til når man beregner størrel-
sen på utslippene fra norske kvotepliktige virk-
somheter. Ved oppfyllelsen av Norges utslippsfor-
pliktelse under Kyotoprotokollen gjøres det tilsva-
rende beregninger for å ta hensyn til effekten av 
Norges deltakelse i det europeiske kvote-
systemet. Effekten av det europeiske kvote-
systemet skal dermed beregnes på samme måte 
når det gjelder oppfyllelsen av 2050-målet som ved 
oppfyllelsen av et bindende, internasjonalt 
utslippsmål.

Med tilnærmingen som er beskrevet ovenfor 
er det tallet for Norges andel av kvotesystemet 
som definerer kvotesystemets bidrag til målopp-

nåelse, uavhengig av de faktiske utslippene fra 
norske kvotepliktige virksomheter. Tallet for Nor-
ges andel av kvotesystemet etter 2030 er ikke 
kjent i dag. For å sikre riktig bokføring av utslipps-
reduksjoner opp mot EUs og Norges internasjo-
nale utslippsforpliktelser vil tallet for Norges 
andel av systemet måtte avklares med EU. Det er 
derfor ikke mulig å si noe presist i dag om kvote-
systemets bidrag til oppfyllelsen av 2050-målet. 

Målet for 2050 må ses i sammenheng med § 1 
siste ledd som uttrykker at klimaloven ikke skal 
være til hinder for at klimamål fastsatt i eller i 
medhold av denne lov kan gjennomføres felles 
med EU. Det innebærer at loven åpner for at også 
målet for 2050 kan gjennomføres i fellesskap med 
EU. EU har vedtatt et ambisiøst veikart mot en 
lavkarbonøkonomi i 2050. Et samarbeid med EU 
om felles gjennomføring av klimamål kan gi viktig 
bidrag til utslippsreduksjoner nasjonalt og til den 
langsiktige omstillingen av det norske samfunnet 
som klimaloven skal fremme.

Til § 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år

Paragraf 5 er knyttet til klimamålet i § 4. Bestem-
melsen er i tråd med Parisavtalen artikkel 4 nr. 9 
som sier at hver part skal melde inn et nasjonalt 
fastsatt bidrag hvert femte år, og Parisbeslutnin-
gen (decision 1/CP.21) punkt 23 og 24. 

Parisavtalen åpner for at land selv kan velge 
tidshorisont på sine klimamål. Norge har meldt 
inn et mål for 2030 med en tidshorisont på 10 år. 
Det er samme tidshorisont som EU. Dersom 
Norge også for årene etter 2030 velger å melde 
inn nasjonalt fastsatte bidrag med tiårshorisont er 
vi ikke forpliktet til å sette nye mål for utslipps-
reduksjoner hvert femte år. Likevel skal vi i hen-
hold til Parisavtalen gjøre en vurdering av vårt 
nasjonalt fastsatte bidrag hvert femte år. Klima-
loven § 5 bygger på samme prinsipp som Paris-
avtalen, og pålegger ikke regjeringen å legge fram 
et nytt mål hvert femte år. 

Første ledd bokstav a og b oppstiller noen 
grunnleggende kvalitetskrav til utformingen av 
klimamål. Disse skal være basert på beste viten-
skapelige grunnlag. I tillegg skal de så langt som 
mulig være tallfestede og målbare, det vil si at det 
skal være mulig å måle om de er oppfylt.

Andre ledd bestemmer at klimamål skal 
utgjøre en progresjon fra forrige mål og fremme 
gradvis omstilling fram mot 2050. Dette bygger på 
prinsippet i Parisavtalen artikkel 4 nr. 3 om at hver 
parts suksessive, nasjonalt fastsatte bidrag vil 
utgjøre en progresjon fra gjeldende bidrag. Av 
andre ledd framgår også at bestemmelsen gjelder 
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klimamål «etter paragrafen her», dvs. at bestem-
melsen ikke stiller krav om endring eller oppdate-
ring av de mål som allerede er fastsatt i medhold 
av denne lov. 

Klimaloven § 5 tredje ledd fastsetter at klima-
målene skal være forenlige med vårt bidrag under 
Parisavtalen og eventuell felles gjennomføring 
med EU. I dette ligger at klimamålene skal følge 
den samme tidssyklus som for nasjonalt fastsatte 
bidrag som følger av Parisavtalen og dens beslut-
ning. Klimamålene skal vurderes hvert femte år 
og startpunktet for første gjennomgang er 2020. 

At klimamålene skal være forenlige med 
Norges bidrag til Parisavtalen har litt ulike impli-
kasjoner for perioden fram til og med 2030 og 
etter 2030. 

For perioden fram til og med 2030 har Norge 
meldt inn et nasjonalt bestemt bidrag under 
Parisavtalen i form av et mål om minst 40 prosent 
utslippsreduksjon fra referanseåret 1990. Forut-
setningen om at klimamål skal være «forenlig 
med» Norges bidrag til Parisavtalen betyr at det i 
2020 ikke er noe krav etter klimaloven eller 
Parisavtalen om å fastsette et nytt klimamål eller 
endre ambisjonsnivå fram til og med 2030. 
Meningen er at for 2030 gjelder det som allerede 
er vedtatt i og med behandlingen av Meld. St. 13 
(2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en 
felles løsning med EU. I tråd med Parisavtalen 
skal Norge imidlertid gjøre en gjennomgang av 
målet for 2030 i 2020, men det er ikke noen for-
pliktelse etter Parisavtalen om å legge fram noe 
nytt i 2020 for de parter som allerede har lagt 
fram et mål med ti års horisont, slik som Norge. 

For perioden etter 2030 skal det i henhold til 
Parisavtalen sendes inn et nytt bidrag fra Norge. 
Dette må besluttes fem år før det året det nye 
bidraget skal gjelde fra, altså i 2025. Norge må i 
2025 beslutte et nytt nasjonalt fastsatt bidrag, både 
lengden på neste målperiode og ambisjonsnivået 
for denne perioden, og melde det inn som et 
nasjonalt fastsatt bidrag til Parisavtalen. Målet for 
denne neste perioden skal utgjøre en progresjon i 
forhold til målet for 2030. Dersom Norge fortset-
ter sin tradisjon med tiårige mål og melder inn et 
nytt ambisjonsnivå for perioden 2031–2040, vil § 5 
tredje ledd bety at status må vurderes basert på 
oppdatert kunnskap etter fem år, dvs. i 2035. I 
dette tilfellet vil det ikke være en forpliktelse til å 
legge fram noen ny ambisjon fram til 2040 eller 
noe nytt mål for perioden 2035–2040. 

Paragraf 5 fjerde ledd gjør det klart at første til 
tredje ledd ikke skal være til hinder for at det i til-
legg kan fastsettes andre typer mål dersom det 
anses hensiktsmessig. 

Til § 6 Årlig redegjørelse for Stortinget

Bestemmelsen pålegger regjeringen å legge fram 
for Stortinget en redegjørelse hvert år med det 
innhold som framgår av paragrafen. 

Loven bestemmer, med unntak av første ledd, 
ikke noe om format. Det vil være regjeringens 
valg ut fra hva som er hensiktsmessig og forenlig 
med fastlagte former for kommunikasjon med 
Stortinget og Stortingets forretningsorden, jf. 
annet ledd første punktum, «på egnet vis». 

Første ledd angår regjeringens forslag til stats-
budsjett for påfølgende år og pålegger regjeringen 
å omtale hvordan Norge kan nå klimamålene fast-
satt i loven. I dag gjelder det målene for 2030 og 
2050. Når det fastsettes oppdaterte mål for perio-
den etter 2030, må det også rapporteres på disse 
målene. Som del av budsjettproposisjonen skal 
også klimaeffekten av fremlagt budsjett omtales. 
Dette er faglig krevende. Der en mangler treffsik-
ker metodikk, vil dette punktet måtte oppfylles 
gjennom tekstlige beskrivelser etter beste faglige 
skjønn av de satsingene i budsjettet som en antar 
har vesentlig effekt på klimagassutslippene, jf. 
avsnitt 8.4.3.2 for en nærmere redegjørelse. 

Etter § 6 annet ledd bokstav a skal det legges 
fram for Stortinget en oversikt over utviklingen i 
klimagassutslippene og utslippsframskrivninger. 

Videre pålegges regjeringen etter annet ledd 
bokstav a å redegjøre for gjennomføringen av kli-
mamål som nevnt i §§ 3 til 5. Loven detaljregule-
rer ikke form og innhold på rapporteringen, men 
en overordnet rettesnor er at redegjørelsen må gi 
Stortinget et helhetlig bilde av hvordan utviklin-
gen ligger an i forhold til de lovfestede målene for 
2030 og 2050 og delmålene, jf. § 5. 

Det skal også redegjøres for hvordan Norge 
forberedes på og tilpasses klimaendringene, jf. § 6 
annet ledd bokstav b. Den årlige informasjonen til 
Stortinget på dette punktet vil i første rekke være 
en oppdatering siden foregående år. Klimatilpas-
ning omfatter mange sektorer og arbeidet med 
klimatilpasning har en langsiktig karakter som det 
er vanskelig å vurdere resultater av fra år til år. 
Det er derfor hensiktsmessig med en mer utfyl-
lende oppdatering med lengre tidsintervall. Det 
kreves ikke etter klimaloven, men Klimakonven-
sjonen og Parisavtalen stiller krav til relativt 
omfattende redegjørelser med visse intervaller 
som Norge må oppfylle. 

Etter § 6 annet ledd bokstav c skal regjeringen 
redegjøre for «en oversikt som synliggjør sektor-
vise utslippsbaner innenfor ikke-kvotepliktig sek-
tor og hvilke typer tiltak som vil være nødvendig 
for å realisere disse». Bakgrunnen for denne 
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bestemmelsen er Stortingets vedtak om å «synlig-
gjøre utslippsbaner for de ulike områdene innen-
for ikke-kvotepliktig sektor, og hvilke type tiltak 
som vil være nødvendig for å nå disse målene», jf. 
Innst. 397 S (2015–2016) vedtak I. Hensikten med 
utslippsbanene må være å synliggjøre baner for 
ikke-kvotepliktige sektorer, i tråd med norske for-
pliktelser, og med spesiell vekt på utslippsmålet 
for ikke-kvotepliktig sektor, som Norge vil få ved 
en felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 med 
EU. Det bør også redegjøres for virkemiddelbru-
ken i ikke-kvotepliktig sektor hvert år. Ved en fel-
les oppfyllelse med EU vil Norge få en forpliktelse 
om å holde utslippene i ikke-kvotepliktig sektor 
samlet under et gitt nivå for perioden 2021–2030. 
EU vil ikke legge føringer for hvilke sektorer 
innenfor ikke-kvotepliktig sektor reduksjonene 
gjennomføres, men vil forsikre seg om at summen 
av norske utslipp, etter at det er tatt hensyn til 
bruk av fleksible mekanismer er i tråd med for-
pliktelsen. Stortingets vedtak innebærer at det i 
tillegg til å rapportere om gjennomføringen av 
utslippsmålet for ikke-kvotepliktig sektor, som 
Norge vil få ved en felles oppfyllelse av klimamålet 
for 2030 med EU, også skal utarbeides indikative 
utslippsbaner for sektorer innen ikke-kvotepliktig 
sektor, samt «hvilke typer tiltak som vil være nød-
vendig for å nå disse målene», slik Stortinget skri-
ver i sitt vedtak. Arbeidet med slike baner vil være 
nyttig i arbeidet med å nå utslippsmålet for ikke-
kvotepliktig sektor, men departementet vil under-
streke at anslag av denne typen er svært usikre. 
Det er usikkerhet både om den økonomiske utvik-
lingen og dermed også utslippsutviklingen og om 
effekten av tiltak. I tillegg vil utviklingen av ny tek-
nologi og opptaket av denne komme med ulik has-
tighet. Baner og type tiltak kan derfor ikke oppfat-
tes som mål eller planer, men som en illustrasjon 
på en mulig vei. 

Detaljeringsnivået i rapporteringen, herunder 
omtalen av utslippsbaner og tiltak, vil måtte tilpas-
ses etter behov og dermed kunne variere fra år til 
år ut fra hva som anses hensiktsmessig.

Annet ledd bokstav d pålegger regjeringen å 
redegjøre for status for Norges karbonbudsjett, 
også innenfor et eventuelt klimasamarbeid med 
EU om felles oppfyllelse av klimamål. Begrepet 
karbonbudsjett er en vanlig brukt betegnelse for å 
beskrive et budsjett for utslippsenheter for klima-
gasser, eller et utslippsbudsjett. Bestemmelsen 
forutsetter at Norge har karbonbudsjetter. Fram 
til og med 2020 har Norge en internasjonal forplik-
telse under Kyotoprotokollens andre forpliktel-
sesperiode i form av et karbonbudsjett for perio-
den 2013–2020. I perioden 2021–2030 har Norge 
meldt inn et utslippsmål på 40 prosent reduksjon 
fra 1990 til Parisavtalen som Norge i sin innmel-
ding til FN har erklært skal utvikles til et karbon-
budsjett for denne perioden. Gjennom en avtale 
om felles oppfyllelse av målet for 2030 med EU, får 
Norge et karbonbudsjett for ikke-kvotepliktig sek-
tor gjennom deltakelse i EUs klimarammeverk. 
For perioden fram til og med 2030 vil det, med en 
avtale om felles oppfyllelse med EU, da være dette 
det må rapporteres på. Etter 2030 vil redegjørel-
sen etter bokstav d avhenge av hvilken løsning 
som velges for oppfyllelse av Norges fortsatte 
klimainnsats og om denne innebærer bruk av 
karbonbudsjett.

Klima- og miljødepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om lov om klimamål (klimaloven). 

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om klimamål (klimaloven) i samsvar med et vedlagt for-
slag. 
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Forslag

til lov om klimamål (klimaloven)

§ 1 Formål 
Loven skal fremme gjennomføring av Norges 

klimamål som ledd i omstilling til et lavutslipps-
samfunn i Norge i 2050. 

Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt 
om status, retning og framdrift i dette arbeidet.

Loven skal ikke være til hinder for at klimamål 
fastsatt i eller i medhold av denne lov kan gjen-
nomføres felles med EU.

§ 2 Utslipp og opptak av klimagasser som loven gjel-
der for

Loven gjelder for de utslipp og opptak av kli-
magasser som omfattes av Norges første nasjonalt 
fastsatte bidrag under Parisavtalen 12. desember 
2015.

Kongen i statsråd kan i forskrift bestemme at 
loven også skal gjelde for andre utslipp og opptak 
av klimagasser enn de som er omfattet av første 
ledd. 

§ 3 Klimamål for 2030
Målet skal være at utslipp av klimagasser i 

2030 reduseres med minst 40 prosent fra referan-
seåret 1990. 

§ 4 Klimamål for 2050 
Målet skal være at Norge skal bli et lavut-

slippssamfunn i 2050. Med lavutslippssamfunn 
menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut 
fra beste vitenskapelige grunnlag, utslipps-
utviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, 
er redusert for å motvirke skadelige virkninger av 
global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen 
12. desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a. 

Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 
reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra 
utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering 
av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av 
norsk deltakelse i det europeiske klimakvote-
systemet for virksomheter. 

§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år
For å fremme omstilling til et lavutslipps-

samfunn, jf. § 4, skal regjeringen i 2020 og deret-
ter hvert femte år legge fram for Stortinget oppda-
terte klimamål. Disse skal
a) legge til grunn beste vitenskapelige grunnlag
b) så langt som mulig være tallfestede og mål-

bare
Klimamål etter paragrafen her skal utgjøre en 

progresjon fra forrige mål og fremme gradvis 
omstilling fram mot 2050.

Klimamål skal være forenlig med Norges 
nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen 
12. desember 2015 og eventuell felles gjennom-
føring med EU.

Loven skal ikke være til hinder for at det, som 
et supplement til klimamål etter første til tredje 
ledd, fastsettes andre typer mål for å fremme 
omstilling til et lavutslippssamfunn. 

§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget 
I budsjettproposisjonen for neste års statsbud-

sjett skal regjeringen redegjøre for
a) hvordan Norge kan nå klimamål som nevnt i 

§§ 3 til 5
b) klimaeffekten av fremlagt budsjett

Regjeringen skal, basert på et faglig grunnlag, 
hvert år overfor Stortinget på egnet vis redegjøre 
for 
a) utviklingen i klimagassutslippene, utslipps-

framskrivninger og gjennomføringen av klima-
mål som nevnt i §§ 3 til 5

b) hvordan Norge forberedes på og tilpasses klima-
endringene 

c) en oversikt som synliggjør sektorvise utslipps-
baner innenfor ikke-kvotepliktig sektor og 
hvilke typer tiltak som vil være nødvendig for å 
realisere disse

d) status for Norges karbonbudsjett, også innen-
for et eventuelt klimasamarbeid med EU om 
felles oppfyllelse av klimamål

§ 7 Ikrafttredelse
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
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Skjul 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 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. 

Marit Arnstad (Sp) : (ordfører for saken): Det er en litt spesiell dag for klimadebatt. 

Dagen etter at USA varslet at de ville trekke seg ut av Paris-avtalen, varsler vi i Det norske storting at 
vi vil gå i motsatt retning, at vi vil forsterke mål og lovverk i klimapolitikken. 

Det har vært en glede å få lov til å være saksordfører for klimaloven, og jeg vil gjerne starte med å 
takke alle partiene i energi- og miljøkomiteen for samarbeidet. Med den innstillingen som nå 
foreligger, har vi greid å etablere en bred enighet om noen bunnplanker i klimapolitikken. 

For det første gir vi klimapolitikken en tyngre forankring enn tidligere. Klimamålene for 2030 og 2050 
får nå lovs kraft, og vi presiserer og kvantifiserer et ambisiøst mål for 2050. 

For det andre viser innstillingen at det er bred oppslutning om norske klimaambisjoner, og at de ikke 
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skal svekkes, men systematisk revideres og styrkes, i tråd med Paris-avtalen. 

Vi kommer alltid til å ha diskusjoner i denne salen om ambisjonsnivået når det gjelder 
klimapolitikken. Jeg regner med at hvert enkelt parti vil redegjøre for sine synpunkter i salen i dag. 

Vi ble invitert av miljøbevegelsen til å spise kake i vandrehallen den dagen da komiteen avga 
innstilling om klimaloven, og det gir et godt bilde av hvor viktig denne loven er for veldig mange. I 
motsetning til andre vedtak som vi treffer i denne salen, har klimaloven et perspektiv som sprenger 
budsjettårets grenser og valgperiodens og tiårets grenser. Det er 33 år til 2050. Flere av dem som 
kommer til å sitte i denne salen da, er ennå ikke født. I 2050 kommer vår generasjon til å nærme seg 
historiebøkene. Hvordan Norge håndterte sin del av ansvaret for klimaproblemene, kommer til å få 
bred omtale i de bøkene. 

Jeg tror jeg snakker på vegne av hele komiteen når jeg understreker at vi ser alvoret og forstår 
utfordringene. Klimaloven er en bit som kommer til å gi norsk klimainnsats både retning og framdrift 
i årene framover. 

Noe av det viktigste med klimaloven er at den lanserer en helt ny systematikk i norsk klimaarbeid. 
Hvert femte år fra og med 2020 skal norske klimamål gjennomgås på vitenskapelig grunnlag, med 
tanke på progresjon og med tanke på at Norge skal nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050. 
Vi kommer til å få årlige redegjørelser fra regjeringen om hvor store utslippene er, hvordan de 
kommer til å utvikle seg, og hvordan det samsvarer med klimalovens målsettinger. Vi kommer til å få 
beskrevet hvordan vi klimatilpasser samfunnet, og vi kommer til å få en oversikt over sektorvise 
utslipp. 

Stortinget har justert noen viktige ting i regjeringens opplegg som det er nødvendig for meg å nevne 
spesielt. 

For det første har vi fått gjennomslag for at klimaloven eksplisitt og på lik linje skal nevne utslipp av 
klimagasser og opptak av klimagasser. Det er viktig og bra. Noen vil antakelig mene at det er urimelig 
å kalkulere naturlige økologiske prosesser inn i klimaregnskapet på denne måten, f.eks. ved å regne 
med opptak i skog – det er tross alt en lang rekke naturlige prosesser som sørger for opptak av CO2, 
og havet spiller ikke minst en viktig rolle. Til det vil jeg svare: Ja, det er riktig at både hav og skog har 
et naturlig opptak av CO2, men det er bare opptaket i skog vi kan påvirke ved hjelp av politikk. Det 
gjør at det ikke bare er mulig, men også ønskelig at opptaket i skog spiller en rolle i klimaregnskapet. 

Det andre jeg vil nevne, er at vi har fått en klar presisering i innstillingen av at vi i dag har en 
mangelfull metode og modell for å beregne utslipp fra jordbrukssektoren. Her ligger det noen klare 
bestillinger og føringer fra komiteens side. Komiteens flertall slår klart fast at «utslipp fra biologiske 
prosesser i jordbruket ikke kan likestilles med utslipp» fra «fossile kilder». 

Til slutt vil jeg også nevne at flertallet i komiteen har blitt enig om at det skal opprettes et teknisk 
beregningsutvalg på klimafeltet. I det ligger det en erkjennelse av at de beregningene som politiske 
beslutningstakere har tilgang til, må bli bedre enn det de er i dag. Flertallet slår fast at utvalget skal 
ledes av Miljødirektoratet. Statistisk sentralbyrå, NIBIO og TØI skal være medlemmer i det tekniske 
beregningsutvalget. Med en slik representasjon dekker vi det miljøet som i dag rapporterer om norske 
utslipp til FN, og vi dekker særlig ikke-kvotepliktig sektor på en god måte. Jeg tar det for gitt at 
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regjeringen kommer til å følge opp den tydelige flertallsmerknaden på dette punktet, og vil innlemme 
disse organisasjonene – verken færre eller flere – i et slikt beregningsutvalg. Det vil bidra til et klarere 
bilde av fakta og tallgrunnlag i klimadebatten, og det vil vi alle tjene på. 

Med det tar jeg opp de forslagene som Senterpartiet er med på å fremme i innstillingen. 

Presidenten: Representanten Marit Arnstad har tatt opp de forslagene hun refererte til. 

Åsmund Aukrust (A) : Først takk til saksordfører for et veldig godt arbeid med en 

viktig sak. Jeg mener at Stortinget i dag, gjennom våre merknader og vedtak, gjør loven både bedre og 
mer presis. Jeg vil også takke alle de ildsjelene i miljøbevegelsen som målrettet har jobbet for at Norge 
skal få en klimalov. Gjennom hardt arbeid, argumentasjon og mobilisering får vi i dag en klimalov. Det 
er det all grunn til både å takke og gratulere for. 

Gjennom en klimalov rammer vi inn de målsettingene vi har i klimapolitikken. Målene for 2030 og 
2050 blir nå lovfestet. I tillegg sier vi noe om veien mot et lavutslippssamfunn. Regjeringen skal hvert 
eneste år rapportere på klimaeffekten av statsbudsjettet og statusen for Norges karbonbudsjett. Hvert 
femte år skal målsettingene oppdateres i tråd med oppfølgingen av Paris-avtalen. 

Arbeiderpartiet er også veldig godt fornøyd med at vi nå får et teknisk beregningsutvalg som skal 
kunne beregne effekten av ulike klimatiltak. I budsjettkaoset i fjor så vi at mye av debatten handlet om 
hvordan man skulle måle utslipp, i stedet for om hva slags tiltak man faktisk skulle og burde 
gjennomføre. Vi slo hverandre i hodet med ulike tall og beregninger. Det vil vi kunne unngå med et 
utvalg som vil kunne gi oss alle det samme virkelighetsbildet. Der samler vi de fremste fagfolkene i 
Norge, som vil kunne si hva effekten av de ulike forslagene vil kunne være, og så får vi politikere 
diskutere hvilke forslag vi faktisk skal gjennomføre. 

Da vi lanserte dette forslaget, mente statsråd Vidar Helgesen at det å ha et slikt utvalg ville være helt 
unødvendig, mens CICERO, TØI og andre fagmiljøer og miljøorganisasjonene mente dette var et godt 
og riktig forslag for å få en bedre metode for å regne ut effekten av tiltakene. I dag er jeg glad for at det 
bare er Fremskrittspartiet som ser ut til å være enig med Vidar Helgesen om at dette var et 
unødvendig forslag, og at alle andre partier står bak å opprette et teknisk beregningsutvalg. For vår del 
vil vi si – som vi har skrevet i merknadene, og som saksordfører gjorde rede for – at det er avgjørende 
at vi også får deltakelse fra utenfor byråkratiet. I merknadene peker vi bl.a. på Transportøkonomisk 
institutt som ett av organene som må være til stede. Det er også en liste over andre organer som burde 
være med. Vi ser ikke nødvendigvis på den som utfyllende, men som et minimum. Så får den til 
enhver tid sittende regjering vurdere eventuelle andre aktører i og utenfor byråkratiet. 

I tillegg står vi i Arbeiderpartiet sammen med de andre opposisjonspartiene utenfor 
samarbeidsavtalen og sier vi vil ha sektorvise utslippsbaner, også med oversikt over hvilke tiltak som 
skal til for å nå målene i både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Vi synes det er rart at Stortinget 
i dag ikke enstemmig kan slutte seg til at dette er informasjon som vi vil ha også for ikke-kvotepliktig 
sektor. Spesielt rart synes jeg det er at Venstre og Kristelig Folkeparti ikke er med på å sikre et flertall 
for det forslaget i dag. 
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La meg avslutte med å si at det er bra at Stortinget i dag enstemmig fatter vedtaket om en klimalov, 
som jeg synes har blitt en god lov. Da vi tidligere i denne perioden besluttet at vi ønsket en slik lov, 
stemte Fremskrittspartiets stortingsgruppe imot. Det er bra at Fremskrittspartiet åpenbart har snudd, 
og jeg vil gi dem honnør for det. Men det er igjen et eksempel på at det å diskutere klimapolitikk med 
Fremskrittspartiet er som å skyte på et mål som beveger seg. Man vet aldri hva man vil få til svar. På 
tirsdag stod olje- og energiminister Terje Søviknes her i Stortinget og sa at Fremskrittspartiet var helt 
tydelig på målet om at alt nysalg av personbiler i 2025 skal være nullutslippskjøretøy. I dag behandler 
vi en merknad som sier at komiteens flertall – alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet – vil 
peke på den brede enigheten og målsettingen som sier at alle personbiler i 2025 skal være 
nullutslippskjøretøy. Det er rett og slett ikke til å bli klok av hvor Fremskrittspartiet står. Det eneste 
som er sikkert, er at de i alle fall ikke er en troverdig partner i klimapolitikken. 

Til slutt: Klimapolitikken vi i dag vedtar, er ikke et tak for hva slags klimapolitikk vi skal ha i 
framtiden. Den er et gulv. Det er ingen øvre begrensninger for hva slags mål eller politikk vi skal ha. 
Det vil være opp til de politikerne som blir valgt til å være i denne sal, men dette gir oss et felles 
rammeverk og lovfester målene vi har forpliktet oss til internasjonalt. 

Tina Bru (H) : Dette skulle vært en gledens dag. Stortinget skal vedta en klimalov, 

og vi lovfester dermed at vi skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Men det er likevel med en litt 
vond bakrus etter gårsdagens nyheter fra USA at vi har denne debatten i dag. I går valgte verdens nest 
største utslippsland, USA, å sette seg selv helt på utsiden av det internasjonale klimaarbeidet ved å 
kunngjøre at de skal trekke seg fra Paris-avtalen. Det er svært beklagelig – kanskje aller mest for USA 
selv. 

De argumenterer med at dette er viktig for å sikre amerikanske arbeidsplasser og økonomisk utvikling. 
Jeg tror dessverre det er det motsatte som skjer med denne avgjørelsen. Det globale grønne skiftet lar 
seg ikke stoppe. Allerede i dag er det f.eks. mange flere arbeidsplasser innenfor amerikansk sol- og 
vindkraft enn i kullindustrien. At USA forlater Paris-avtalen, skaper usikkerhet om det globale 
klimasamarbeidet. Det er likevel ikke grunn til å være altfor pessimistisk, for verdenssamfunnet har 
svart på USAs avgjørelse med å stadfeste nok en gang at man stiller seg bak Paris-avtalen. Frankrikes 
president sa det kanskje best i går kveld da ha sa at man skal «Make our planet great again». 

På grunn av dette skal vi derfor ikke være for deprimerte og heller være stolte av at Norge dagen derpå 
nok en gang viser at vi vil ta vår del av ansvaret for å bekjempe klimaendringene. 

Når Stortinget vedtar klimaloven i dag, blir vi medlem i en eksklusiv klubb av land som har en slik lov. 
De nordiske landene og Storbritannia har gått foran og vedtatt slike lover. Det nordiske samarbeidet 
på klimafeltet er solid. Derfor er det også naturlig at de nordiske statsministrene sammen sendte en 
felles henvendelse til president Trump med en oppfordring til USA om å stå ved Paris-avtalen. 

Paris-avtalen, vår felles utslippsforpliktelse med EU, og klimaloven gjør at vi nå har et solid 
fundament og rammeverk for å redusere klimagassutslippene. Loven setter opp tydelige mål og gir 
Stortinget og regjeringen et tydelig ansvar for å føre en politikk som gjør at utslippene går ned. Og vi 
er heldigvis på riktig vei. Utslippene i Norge går ned, i både ikke-kvotepliktig sektor og kvotepliktig 
sektor. Det er veldig bra, og vi begynner nå å se resultatene av politikken regjeringen fører i samarbeid 
med Kristelig Folkeparti og Venstre. 
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Men det har vært en lang vei fra første gang man begynte å snakke om en klimalov, til vi i dag vedtar 
en slik lov i Stortinget. Jeg mener det er en klar styrke for loven at et så bredt flertall står bak. Det gjør 
at den vil stå seg i mange år fremover, uavhengig av hvem som har regjeringsmakten. Nettopp det er 
kanskje den aller viktigste funksjonen denne loven vil ha. Det vil nemlig fortsatt være de årlige 
budsjettene og de prioriteringene som man gjør, som vil avgjøre hvilke tiltak man implementerer, og 
hvor vi retter innsatsen. Det blir årlige redegjørelser for Stortinget om hvordan man ligger an når det 
gjelder måloppnåelsen. 

For flertallet har dette vært et avgjørende prinsipp. Vi skal ikke rettsliggjøre hele klimapolitikken og 
fjerne den fra det folkevalgte nivået. Det er et viktig demokratisk prinsipp. I høringen for loven var det 
flere som tok til orde for at klimapolitikken var for viktig til å overlates til politikerne. Jeg vil advare 
mot en slik holdning, og jeg mener tvert om at nettopp fordi klimapolitikken er så viktig, må den 
forvaltes av våre folkevalgte politikere. Jeg registrerer at ikke alle er enig i dette, og igjen ser vi at det 
er de samme partiene som vanligvis skiller lag med det store flertallet i norsk klimapolitikk, som også 
forfekter et slikt syn. I stedet for å være stolte over at Norge, som et av få land i verden, nå får en 
klimalov, velger f.eks. SV å kalle loven et makkverk. 

Høyre er en del av flertallet i komiteen, som vil opprette et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Vi 
mener dette vil gi oss en mer ryddig klimadebatt, der vi bruker mindre tid på å diskutere effekten av 
de ulike tiltakene og mer tid på hvilke tiltak som faktisk er fornuftig å gjennomføre. Arbeidet i utvalget 
skal ledes av Miljødirektoratet og trekke på de beste fagmiljøene vi har. Vi nevner noen av disse i 
merknadene i innstillingen, men jeg vil presisere at dette ikke utelukker andre aktører fra å kunne 
delta. Det er opp til regjeringen å organisere dette utvalget på best mulig måte. 

Avslutningsvis vil jeg si at jeg er veldig glad for at dette vedtaket skjer nettopp i dag. Det er godt at 
Norge får anledning til å gjøre et klimavedtak som bidrar til at vi er med på å ta et felles internasjonalt 
ansvar for å bekjempe klimaendringene dagen etter at USA velger å sende motsatt signal. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke saksordføreren og hele komiteen for et godt samarbeid. 
Det er derfor et enstemmig storting i dag skal vedta at Norge skal ha en klimalov. 

Øyvind Korsberg (FrP) : Jeg er helt enig med dem som har hatt ordet til nå, i at det 

er en spesiell dag å debattere en klimalov i Stortinget på, når USA har gått den andre veien. Men hva 
som eventuelt kommer til å bli virkningen av USAs beslutning, blir sikkert debattert mange ganger i 
denne salen i de kommende månedene og årene. Så får man se hva som blir utfallet. 

Det jeg tenkte jeg skulle bruke min tid her på nå, var bare å knytte noen få kommentarer til saken. 
Først og fremst vil jeg takke saksordføreren for å ha gjort en god jobb, og det er i all hovedsak en bred 
enighet i komiteen. 

Trepartssamarbeidet har blitt trukket inn i lovverket, og heldigvis får ikke det flertall, for det tror jeg 
kunne blitt oppfattet ganske urimelig av de aktørene som ikke ville blitt løftet inn i lovverket. Som det 
framgår av de merknadene vi, sammen med andre parti, står inne med, ville man da måttet ta hensyn 
til bl.a. urfolks rettigheter, menneskerettigheter og biologisk mangfold, som også er en del av fortalen 
til Paris-avtalen, men som ikke er med. Det å plukke ut enkelte tror jeg ville vært ganske uheldig, for 
enkeltinteresser ville da blitt prioritert og ville vært mer viktig enn andre. Det tror jeg ikke hadde vært 
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en god måte å gjøre det på, for når det gjelder den måten Norge, Stortinget og embetsverket jobber på, 
er innspill fra aktørene et viktig og helt sentralt element, og vi har en god tradisjon for det i Norge. Der 
blir alle parter hørt. 

Så til det forslaget som Fremskrittspartiet har valgt å stå utenfor: Vi mener at de hensynene som ligger 
bak forslaget om å opprette et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet, er godt ivaretatt i dag. Vi får en 
rekke innspill, og som enkelte har vært inne på, at man på en måte skal får et fasitsvar fra dette 
tekniske beregningsutvalget, tror jeg ikke, og det håper jeg for så vidt heller ikke at man gjør, for det 
ville da være å opprette et utvalg for å stoppe en, etter mitt syn, viktig debatt. Man vil også få en debatt 
om de organisasjonene som ikke får muligheten til å delta i et slikt utvalg. Da blir det for meg en litt 
haltende begrunnelse når noen tar til orde for at dette utvalget skal komme med det som er 
sannheten. Så vi har valgt ikke å støtte det, men registrerer at det får flertall ved hjelp av de andre 
partiene. Det kan vi gjøre lite med i så måte. 

Til slutt: I innstillingen tallfester man at 2050-målene for reduksjon av klimagassutslipp skal være i 
størrelsesorden 80–95 pst. sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Jeg tror det er viktig å vise til de 
innspillene som kom i høringen, hvor enkelte organisasjoner pekte på at det er usikkert hvordan man 
skal nå dette målet, rett og slett fordi man ikke har den nødvendige teknologien, og man vet heller ikke 
kostnadene av et slikt mål. Det synes jeg er viktig å få fram også fra denne talerstolen, at man har satt 
seg noen ambisiøse mål, som man ikke helt vet hvordan man skal nå. Men det er godt mulig at 
teknologien tar oss i den retningen innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. 

Rigmor Andersen Eide (KrF) : Først takk til saksordføreren, som har loset oss 

trygt igjennom denne viktige saken. 

I dag er jeg både glad, lettet og stolt på en gang. Endelig er vi klare til å vedta en klimalov som 
forplikter den til enhver tid sittende regjering til systematisk å følge opp klimamålene våre og Paris-
avtalen. 

Vår framtid er avhengig av at vi lykkes med klimamålene. Det avhenger av at all politikk drar i samme 
retning. Klimaloven er en av de viktigste lovene – kanskje den aller viktigste loven – Stortinget vedtar 
i denne perioden, fordi den vil sikre en mer langsiktig klimapolitikk. 

Nasjonale klimamål må bygge på fakta fra klimavitenskapen. Det er bred politisk enighet i Norge om 
mange av tiltakene for å nå 2-gradersmålet. Men mange av de viktigste tiltakene som trengs, kan fort 
bli prioritert bort i konkurranse med mer kortsiktige tiltak. En klimalov med karbonbudsjetter etter 
britisk modell vil sikre en langsiktig klimapolitikk. 

Loven kommer ikke uten kamp. Jeg skal ikke bruke tida på å klage på framdriften. Nå er vi tross alt i 
mål. Regjeringa sendte først på høring i fjor et forslag som var litt for ullent og tamt, for å si det 
forsiktig. Men i og med at klima ble et kjernespørsmål i budsjettforhandlingene i fjor høst, ble det også 
i siste sving forbedring av klimaloven. Og det gjorde klimaloven godt. 
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Et ankepunkt fra flere hold har vært at man kan risikere å ende opp uten klimakutt i eget land. Nå er 
det slik at vi har inngått en avtale med EU om felles oppfylling av kuttene, fordi det er effektivt. Men 
det må ikke og skal ikke bli en sovepute for Norge på hjemmebane. Det vil i så fall være i tråd med 
lovens intensjon, som nettopp er at vi har et lavutslippssamfunn i 2050. 

Omstillingen til lavutslippssamfunn trenger ikke å bli vond og vanskelig for næringsliv og inntjening. 
Ved å ligge i forkant av denne omstillingen kan vi ha mange fortrinn i et globalt og på sikt mindre 
fossilavhengig marked. Men da må vi ikke lene oss tilbake og ta kuttene i andre land. Det føler jeg meg 
for øvrig sikker på at heller ikke vil skje. 

Det har vært fremmet ønske om et uavhengig klimaråd, og jeg skal innrømme at jeg tidligere hadde 
sansen for dette, ikke minst fordi jeg ser at det har spilt en viktig rolle i Storbritannia. Jeg er imidlertid 
en av dem som har kommet til at dette kan bli vanskelig i en norsk kontekst, og at et teknisk 
beregningsutvalg er mer hensiktsmessig. Var det noe vi erfarte i budsjettforhandlingene i fjor, var det 
nettopp behovet for gjennomarbeidede og troverdige beregninger av klimaeffekt. Det er naturlig at 
dette arbeidet ledes av Miljødirektoratet, slik det framgår av forslaget. La meg også benytte 
anledningen til å si at det er naturlig og viktig at også fagmiljøet i CICERO blir benyttet i 
beregningsutvalget og andre aktører som kan tilføre viktig kunnskap til utvalget. 

Så til slutt: Gratulerer med dagen! Norge vedtar i dag en klimalov. Det er ikke mindre enn historisk. 

Ola Elvestuen (V) (komiteens leder): Global oppvarming er sammen med 

påfølgende klimaendringer de mest urovekkende og skremmende utfordringene verden står overfor. 
Det kommer til å gi store endringer selv om vi lykkes med klimapolitikken som vi nå er i gang med å 
føre. 

Da Parisavtalen ble undertegnet i 2015, var det et kjempestort steg på veien for at verden skal ta tak i 
egne utslipp, redusere dem og slik ta tak i den største utfordringen som vi står overfor. Det er 195 land 
som har tilsluttet seg Parisavtalen, og som flere har påpekt, er det spesielt i dag å skulle vedta en 
klimalov i Norge, når den nest største utslippskilden av de 195 landene, USA, i går varslet at de trekker 
seg fra Parisavtalen. 

Nå tror jeg at selv om president Trump trekker seg fra Parisavtalen, kommer utslippene i USA i årene 
framover likevel til å gå ned. Til det er det sterke nok krefter i amerikansk næringsliv, blant lokale 
myndigheter og i delstatene til fortsatt å føre – og kanskje forsterke – klimapolitikken. Det går likevel 
ikke an å overvurdere betydningen av at USA trekker seg ut. Det er klart at USA som en leder i 
klimaarbeidet vil bli borte, et USA som har ledet an i arbeidet med å utforme regelverket som 
Parisavtalen skal bygge på i årene framover, vil bli borte, og den finansielle støtten som de også gir til 
internasjonalt klimaarbeid, vil bli borte. Men den eneste måten å svare på det på er å gjøre mer – og 
gjøre mer sammen med de landene som vi samarbeider tettest med. 

Å få på plass en klimalov i Norge har vært en lang prosess. Venstre foreslo første gang i forrige periode 
at man skulle arbeide med en klimalov. Da fikk det to stemmer. Det har vært foreslått og blitt vedtatt 
at vi skulle utarbeide en klimalov i denne perioden, og det har pågått forhandlinger – man hadde en 
høringsuttalelse i fjor høst – men vi har også hatt forhandlinger i budsjettarbeidet om utformingen av 
en klimalov. Så jeg vil takke, som mange andre, både saksordføreren og komiteen for det arbeidet som 
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er gjort omkring denne loven nå fram mot stortingsbehandlingen, men jeg vil også gjerne takke både 
regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti for det arbeidet som vi har gjort i budsjettforhandlingene, 
spesielt i vinter, hvor man fikk inn nettopp de konkrete målsettingene og måltallene mot 2050 – med 
85–90 pst. reduksjon – og hvor man fikk strammet opp forholdet mellom storting og regjering, som 
gjør at vi nå vedtar en klimalov med den samme tyngden og sammenlignbar med klimaloven i 
Storbritannia. 

Dette er jo en klimalov som er et tillegg til den politikken vi ellers skal føre. Vi har en prosess 
pågående med hensyn til at vi ønsker enighet med EU om å redusere utslippene med 40 pst. fram mot 
2030. Det vil gi et sett av regler som forplikter oss inn mot EU, og vi setter nå i tillegg mål fram mot 
2050. Denne loven sikrer den forpliktelsen som vi har, det minimum som Norge må oppnå, både 
alene og sammen med EU. I tillegg til dette er det fullt mulig å ha egne målsettinger for å komme enda 
lenger enn det som er forpliktelsene i klimaloven. 

Fra Venstres side synes jeg at gitt det som har skjedd, ut fra det arbeidet som har vært gjort med 
klimalov over lang tid, er resultatet veldig godt. Gitt den situasjonen både vi og verden er i i dag, med 
USA som trekker seg fra Parisavtalen, er det kanskje enda viktigere enn noen gang å vise at vi 
fortsetter å gå framover, og enda viktigere at vi nå vedtar en slik lov også i Norge. 

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) : Det kan ikke være tvil om at akkurat nå er 

president Trump den største trusselen mot vår felles framtid – ikke bare med at han vender ryggen til 
verden ved å trekke USA fra Paris-avtalen, men først og fremst med den klimapolitikken han fører i 
landet med verdens nest høyeste utslipp. Selv om ordbruken er en annen, er den nasjonale politikken 
rystende lik på hjemlige trakter. Trump opphever Obamas nei til oljeboring i Arktis; i Norge vil olje- 
og energiministeren åpne nye områder for olje i Arktis, og miljøministeren forsøker å flytte grensene 
for oljeaktiviteten – iskanten – lenger og lenger nord. Trump vil bekjempe omleggingen til mer 
fornybar energi og ha nytt liv i kullnæringen; i Norge har regjeringen kuttet støtten til ny fornybar 
energi og tildelt flere områder til olje enn noensinne. Trump har satt klimafornekterne inn i sentrale 
posisjoner; i Norge er halvparten av Frp-erne som er statsråder, klimafornektere. Trump avblåser de 
nasjonale klimamålene om å kutte opptil 28 pst. CO2 innen 2025; i Norge har regjeringen avblåst alle 
nasjonale klimamål, og det er det som blir lovfestet i dag. Selvsagt er det forskjeller, men likhetene i 
politikken som faktisk føres, er en ubehagelig sannhet som flere burde bli oppmerksom på. 

Da forslaget om en klimalov ble fremmet av daværende leder i WWF Rasmus Hansson, så man til den 
britiske klimaloven som til nå har vært en suksess. Kjernen til suksessen med den britiske loven er 
tydelig lovfesting av langsiktige nasjonale mål for utslippskutt, tydelig lovfesting av nasjonale mål god 
tid i forveien, årlig rapportering av alle nasjonale utslipp inklusiv internasjonal luftfart, et uavhengig 
klimaråd som gir råd om både oppdaterte mål og hvilken politikk som bør føres, og oppdatering av 
politikken fra regjering og parlamentets side, som fastlegger hvordan målene skal nås. 

Ingen av disse tingene er på plass i klimaloven som blir banket gjennom i dag. De langsiktige og 
kortsiktige målene om utslippskutt skal oppnås i fellesskap med EU – det er ingen vedtak for hvor 
mye vi skal kutte i Norge. Det blir ingen rapportering av utslippskutt i industrien og oljeindustrien. 
Det blir ingen tydelig plan. Det blir ikke noe uavhengig klimaråd. Alle disse tingene står SV og 
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Miljøpartiet De Grønne sammen om å foreslå – og jeg tar opp alle de forslagene som SV er med på – 
sammen med et nytt mål om utfasing av all fossil energibruk innen 2040. SV vil også fremme et 
langsiktig mål om nullutslipp i 2050. 

Hovedskillelinjene i norsk klimapolitikk har i alle år i nyere tid gått mellom dem som mener at vi 
burde sette tydelige nasjonale mål, og dem som mener at det er like bra å betale andre for å gjøre 
klimadugnaden. Før gikk skillet mellom oljepartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre på 
den ene siden og resten av oss på den andre. Nå er det kun SV og Miljøpartiet De Grønne som vil 
lovfeste tydelige nasjonale mål; resten er imot. Det er det tristeste som har skjedd i norsk 
klimapolitikk de fire siste år. Vi hadde et nasjonalt utslippsmål mot Jens Stoltenbergs vilje, presset 
fram av SV i regjering og forsterket av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre utenfor regjering, til at 
innen 2020 skulle nasjonale utslipp kuttes til mellom 45 og 47 millioner tonn. Før valget var løftet fra 
opposisjonspartiene at dette skulle nås, og at klimapolitikken skulle forsterkes. Miljødirektoratets 
rapporter i 2014 viste at det var mulig. Nå – etter fire år med høyrestyre, velsignet av Venstre og 
Kristelig Folkeparti – viser regjeringens perspektivmelding at utslippsmålet for 2020 om å kutte til 47 
millioner tonn ikke nås før i 2030. Alle bortsett fra SV og Miljøpartiet De Grønne stemmer imot å 
lovfeste klimamålet for 2020, som vi sto sammen om i klimaforlikene i 2007 og 2012. 

Det er ikke tilfeldig at hver gang jeg ser på Trine Skei Grande, så tenker jeg på Siv Jensen. Det er ille at 
Senterpartiet som er imot direktiver fra EU, mener det er greit å kjøpe seg fri fra klimadugnaden ved å 
investere i grønn omstilling i Spania i stedet for å investere i grønn omstilling i Norge. Det er 
fortvilende at Rasmus Hansson jubler over klimaloven som vedtas i dag, selv om at han vet så inderlig 
godt at den loven vi vedtar i dag, ikke kommer til å kutte klimagassutslipp i Norge, og han kalte den 
selv for pinglete den gangen den ble lagt fram. 

Det er ikke rart at folk blir forvirret over klimadebatten i Norge i dag. Alle partiene bruker de samme 
fyndordene, og verdikonfliktene er nesten borte. Derfor er det lett for mange partier å fordømme 
president Trump i dag, men glem ikke at Trumps klimapolitikk har gode vekstvilkår i den norske 
regjering. Det er derfor den klimaloven som vedtas i dag, er en lov jeg tidligere har kalt et makkverk. 
Til tross for at Trump har sagt opp Paris-avtalen og klimakonvensjonen, har jeg håp for framtiden: 
fordi strøm fra sol for første gang er billigere enn nedbetalt kull, på grunn av Tysklands solsubsidier, 
og fordi elbil- og batteriprisene stuper på grunn av bl.a. norsk elbilpolitikk. Det er åpenbart at skal 
Norge ta sitt rimelige ansvar for å kutte nasjonale utslipp og kutte i oljeutvinning, så må partier som 
SV og Miljøpartiet De Grønne blir vesentlig sterkere. Valget 11. september er første sjansen for folk til 
å få gjort noe med dette. 

Presidenten: Representanten Heikki Eidsvoll Holmås har tatt opp de forslagene han refererte til. 

Rasmus Hansson (MDG) : Jeg ser ikke like mørkt på dagen som representanten 

Holmås gjør, og det er fordi det er hyggelig og konstruktivt å kunne stå her en del år etter at vi i WWF 
tok initiativ til arbeidet med denne loven, og sto nokså alene om det, og i dag høre et enstemmig 
storting vedta den. Poenget med denne loven er at den gjør noe og gir noe som norsk klimapolitikk har 
manglet veldig sårt helt fram til nå, nemlig en systematisk ramme for hvordan klimapolitikken skal 
gjennomføres, og forpliktende punkter i den gjennomføringen, som vil gjøre det mye vanskeligere – 
ikke umulig, men mye vanskeligere – å fortsette det som er den innbitte tradisjonen i norsk 
klimapolitikk, nemlig overhodet ikke å holde hva man lover. 

[11:57:26]
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Vi får nå to rapporteringspunkter hvert år i Stortinget, både knyttet til framleggelsen av 
statsbudsjettet og rapporteringen om gjennomføringen av klimapolitikk, som gjør det både mulig og 
nødvendig for alle partier i Stortinget til å ta stilling til helheten i klimapolitikken, ikke bare 
reklameforslagene om tiltak som kutter ett eller annet, men også forslagene eller tiltakene i 
statsbudsjettet som øker utslipp eller undergraver utslippskutt. Det er en type helhetstenking som er 
et betydelig framskritt i norsk klimapolitikk. Det blir også et betydelig framskritt at vi tvinger oss selv 
til å forsterke klimamålene hvert femte år, basert på faglige råd bl.a. fra et beregningsutvalg som vil 
gjøre det til historie, den omgangen vi hadde med statsbudsjett rett før jul, hvor det var en vilter og 
fullstendig faktaløs krangel om hvem som oppfylte og ikke oppfylte hvilke klimamål. Neste gang skal 
vi vite hva klimabudsjettene til Fremskrittspartiet, til Arbeiderpartiet og til Senterpartiet faktisk 
innebærer målt mot de langsiktige målene som settes. 

Så har det aldri vært noe som helst tvil om at Miljøpartiet De Grønne er kritisk til svært mange sider 
ved norsk klimapolitikk, og vi er svært kritisk til deler av denne loven også. Kanskje det aller mest 
problematiske er at stortingsflertallet vedtar en formulering om et lavutslippssamfunn i 2050 som 
innebærer at Norge skal kunne bli et lavutslippssamfunn uten å kutte utslipp. Det kommer ikke til å 
være gjennomførbart, fordi det er så mange teknologiske, økonomiske og politiske utviklingstrekk som 
vil gjøre en slik strategi umulig, men det er altså trist at stortingsflertallet holder fast på den typen 
formulering som bare innebærer én ting, nemlig forestillingen om at Norge skal kunne bli og skal 
tjene på å få bli det siste fossile landet i Europa. 

Det som kanskje er viktigst ved den loven som nå vedtas, ved siden av at den setter en ramme for 
arbeidet på Stortinget, er det signalet og de mulighetene den gir for norsk næringsutvikling og for 
utvikling av norske jobber. Det er nemlig klimapolitikken og politikken for å oppfylle FNs 
internasjonale bærekraftmål som er den viktigste globale og nasjonale driveren for næringsutvikling, 
for teknologisk utvikling og, jeg vil til og med si, for samfunnsutvikling i våre dager. Det å gi norsk 
næringsliv en klarere beskjed om at nå vil denne politikken bli gjennomført, det er den beste gaven vi 
kan gi det næringslivet, veldig mye bedre og veldig mye mer verdifullt enn detaljer om skattetiltak. 

En svært viktig svakhet ved denne loven, som vi må jobbe med å få inn, er det Miljøpartiet har påpekt 
en rekke ganger, nemlig det faktum at Norges suverent største klimaansvar – oljen og gassen vi 
eksporterer, og utslippene, de ti ganger så høye utslippene, som det forårsaker – er fortsatt noe 
Stortinget snur fullstendig ryggen til. Det og bruken av Statens pensjonsfond utland – 8 000 mrd. kr 
investert i mainstream utvikling på verdensmarkedet, en mainstream som er farlig for jordas framtid, 
det er de to store klimadinosaurene som vi fortsatt ikke adresserer, og som vi må ta tak i i framtida. 

For øvrig tar jeg opp de forslagene vi er med på. 

Marit Nybakk hadde her overtatt presidentplassen. 

Presidenten: Representanten Rasmus Hansson har tatt opp de forslagene han refererte til. 

Statsråd Vidar Helgesen : Parisavtalen er en sterk politisk og rettslig forpliktelse. 

Den er også en dypt moralsk forpliktelse til felles global innsats mot klimaendringene. Dagen etter at 
USAs president har vendt ryggen til dette moralske fellesskapet, bringer Stortinget i dag Parisavtalens 
viktigste innhold inn i norsk lov. Jeg vil takke komiteen og saksordføreren for godt arbeid i så måte. 

[12:02:42]

Page 11 of 16Sak nr. 4 [11:22:12] - stortinget.no

26.06.2017https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/20...

5852



Loven innebærer også at vi lovfester samarbeidet med EU. Dette samarbeidet blir nå en enda viktigere 
del av norsk klimapolitikk i lys av at USA forlater Parisavtalen. Det er nå fremfor alt EU som får 
ansvaret for å gi lederskap til de internasjonale klimaforhandlingene. Det initiativet som regjeringen 
og samarbeidspartnerne tok til felles gjennomføring med EU i klimapolitikken, styrker også Norges 
gjennomslag i de internasjonale klimaforhandlingene, og det blir viktig når EU får en sterkere og 
viktigere rolle. 

Jeg er glad for at det er bred tilslutning til de forslagene og hovedgrepene som regjeringen og 
samarbeidspartiene ble enige om i fjor høst. Det er ikke slik at den politiske utfordringen med å 
videreutvikle klimapolitikken forsvinner med denne klimaloven. Vi lovfester det langsiktige målet om 
at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, men det er politiske tiltak og vedtak som skal ta oss dit. Men 
det viktige er at heretter blir alle fremtidige regjeringer og Stortinget, uansett farge og politisk 
konstellasjon, forpliktet av loven til å arbeide for å realisere dette målet. 

Min forgjenger Tine Sundtoft sa i forbindelse med anmodningsvedtaket i 2015 at klimaloven vil styrke 
vårt klimademokrati. Det er en viktig merverdi ved loven. Gjennom systematikken som ligger i årlige 
redegjørelser for Stortinget, legger klimaloven til rette for en regelmessig, godt faglig fundert og åpen 
debatt om status og fremdrift i klimapolitikken. Gjennom at loven tar Paris-mekanismen hjem, legger 
den til rette for at vi hvert femte år må gjøre en mer omfattende vurdering av Norges respons på 
klimautfordringen og om vi kan strekke oss lenger. 

Det er tre viktige ting jeg vil fremheve. Det første er at vi lovfester klimamålet for 2030 om 40 pst. 
reduksjon, hvor regjeringens hovedgrep er at målet kan gjennomføres felles med EU. Vi har aldri hatt 
et så forpliktende mål for utslippskutt. Gjennomføringen i Norge blir krevende. Det vil kreve nye tiltak 
og virkemidler, og før sommeren vil regjeringen legge frem en stortingsmelding med en overordnet 
strategi for å nå dette målet. Klimaloven legger til rette for at en løsning i fellesskap med EU kan 
videreføres også etter 2030. Vi har allerede tett integrasjon med EU i klimapolitikken. EU har vedtatt 
et ambisiøst veikart mot en lavkarbonøkonomi i 2050, og et samarbeid med EU om felles 
gjennomføring av klimamålene kan gi viktige bidrag til utslippsreduksjoner nasjonalt og til den 
langsiktige omstillingen som klimaloven skal fremme, og lovfestingen av målet om et 
lavutslippssamfunn. 

For det andre er det slik at Norge er en liten og åpen økonomi. En ambisiøs klimapolitikk i Norge kan 
ikke ses isolert fra landene omkring oss. Lovforarbeidene understreker at en ambisiøs politikk 
nasjonalt må være fornuftig i internasjonal sammenheng. Det betyr at når politikken utformes, skal 
det tas hensyn til konsekvensene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og industriens 
konkurranseevne. Loven legger til grunn den realitet at om lag halvparten av utslippene fra Norge i 
dag er omfattet av EUs kvotesystem for virksomheter. 

For det tredje gjør loven en viktig balanse mellom jus og politikk eller mellom rettsliggjøring av 
klimapolitikken og det politiske ansvaret. Jeg merket meg at et flertall i komiteen også fremhever 
dette, at klimapolitikken er og forblir en sentral politisk utfordring, og at det er folkevalgte organer 
som må beholde initiativet i utformingen av de politiske løsningene. Det er viktig også fordi 
klimaendringene er en omstillingsutfordring. Parisavtalen er en rammebetingelse for den store 
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samfunnsomstillingen som Norge skal gjennom for å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 
Klimaloven tydeliggjør regjeringens og Stortingets ansvar i klimapolitikken, men overlater den 
konkrete utformingen til fremtidige beslutninger. 

Jeg merker meg også anmodningen om å utnevne et teknisk beregningsutvalg ledet av 
Miljødirektoratet. Med den innretningen det er gitt av Stortinget, tror jeg det kan være et positivt 
tilskudd til norsk klimapolitikk. Det vil ikke løse utfordringene med å måle og beregne 
utslippseffekter, men det vil kunne skape bedre felles forståelse av utfordringene og bidra til 
forbedrede metoder. Det vil styrke Miljødirektoratets rolle som koordinator for det faglige 
samarbeidet om faktagrunnlaget for klimapolitikken. 

Klimaloven bygger på hovedlinjene vi er enige om i klimapolitikken. Den løser ikke alle uenigheter, 
men jeg tror vi kan være enige om at omstillingen til lavutslippssamfunnet vil utfordre det norske 
samfunnet i mange år fremover, og at klimaloven vil sikre en god systematikk i det arbeidet. 

Presidenten: Det blir replikkordskifte. 

Åsmund Aukrust (A) : Jeg vil gripe fatt i det siste som statsråden tok opp i sitt 

innlegg, som handlet om dette tekniske beregningsutvalget. Jeg er glad for at statsråden nå er mer 
positivt innstilt til det. Vi hørte jo, da forslaget kom, at han mente dette var unødvendig. Jeg tror han 
brukte ord som smør på flesk. Allikevel skriver alle partier i Stortinget i dag, med unntak av 
Fremskrittspartiet, at de mener at dette er viktig for å styrke beslutningsgrunnlaget for ulike veivalg 
som gjøres i klimapolitikken. Vi mener at for at dette skal være et utvalg som skal ha størst mulig 
troverdighet, har det også vært avgjørende å få deltakelse utenfor byråkratiet, og selv om vi ikke 
skriver det i selve forslaget, er det ingen tvil når man leser merknadene om hva som er 
stortingsflertallets – et veldig bredt stortingsflertalls – klare vilje. 

Derfor stiller jeg mitt direkte spørsmål til statsråden: Vil han umiddelbart vil sette i gang arbeidet med 
å starte et teknisk beregningsutvalg med deltakelse i tråd med det stortingsflertallet skriver i sine 
merknader? 

Statsråd Vidar Helgesen : Jeg kan bekrefte at jeg vil følge opp dette og sette i gang 

det arbeidet umiddelbart. Vi tar sikte på at loven skal tre i kraft 1. januar 2018, og det betyr at 
rammene og aktivitetene som skal pågå, og som er nødvendig for å få loven gjennomført, også må 
være på plass til det. 

Jeg tror det er viktig å ta hensyn til to ting. Det ene er den inkluderingen som Stortinget legger stor 
vekt på, det at ulike miljøer skal være med i prosessen. Det andre og meget viktige er at de som står 
ansvarlig overfor Stortinget for gjennomføringen av politikken, og de underliggende etatene til 
departementene, er med og blir ansvarliggjort i klimapolitikken, og det betyr at deres deltakelse, 
sektor for sektor, blir veldig viktig. Vi er nødt til å ha begge de hensynene med oss. 

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) : Statsråden har vært EU-minister og er nå 

klimaminister, og det er ingen tvil om at statsråden er mer opptatt av EU enn av å kutte norske 
klimagassutslipp. Den loven som blir vedtatt i dag, kommer ikke til å sette noen nasjonale 
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utslippsmål, det er bare ting som skal gjennomføres i fellesskap med EU. Det er vel sånn at det å 
samarbeide med EU nevnes mer enn 50 ganger mens utslippskutt nevnes seks ganger, og det er vel 
beskrivende for hva det er statsråden har i tankene. 

Derfor er mitt spørsmål veldig, veldig enkelt, for selv om man ikke har et mål, er det likevel avgjørende 
å planlegge for å kutte utslipp i Norge. Derfor spør jeg: Hvilket nivå for norske utslipp har regjeringen 
bedt embetsverket planlegge for å oppnå i 2020 og i 2030? 

Statsråd Vidar Helgesen : For å ta det siste først: Vi kommer altså med en 

stortingsmelding om klimapolitikken snart, og der vil vi legge opp en overordnet strategi for å nå 
2030-målene. For 2020-målene er det klimaforliket som ligger til grunn. Som det fremgår av 
perspektivmeldingen, har vi med de tiltakene regjeringen og samarbeidspartiene har blitt enige om, 
kuttet det gapet vi overtok, med tre fjerdedeler, og vi er derfor på god vei til å komme – om ikke annet 
– veldig nær 2020-målet, og det er med utgangspunkt i relativt konservative anslag. 

Så har jeg bare lyst til å si at EU-løsningen i klimapolitikken vil føre til større forpliktelser for Norge: 
årlige utslippsbudsjetter som vi ikke har hatt før, en mye tydeligere internasjonal overvåkning av at vi 
gjør jobben vår. Derfor går EU-løsningen og nasjonale forpliktelser her hånd i hånd. 

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) : Jeg spurte altså ikke om klimaforliket lå til grunn, 

for alle vi som er her, har vedtatt at klimaforliket ligger til grunn. Det jeg spurte statsråden om, var: 
Hva har statsråden bedt embetsverket i de ulike departementene planlegge for å nå av 
klimagassutslipp i 2020 og 2030? Det å vedta og juble for ting i festtaler er noe helt annet enn å gå 
hjem og planlegge for å nå utslippsmålene. Derfor spør jeg: Hva har regjeringen vedtatt å be 
embetsverket planlegge for å nå i 2020? 

Statsråd Vidar Helgesen : Det er slik, som alle riktignok vet i denne sal, at 

klimaforliket ligger til grunn, og arbeidet og prioriteringen denne regjeringen og samarbeidspartiene 
har hatt, er å styrke virkemidlene, styrke klimaforliket, for å komme nærmere målene. Men mye av 
forutsetningene og systematikken i 2020-arbeidet lå til grunn da vi overtok, og vi har lagt vekt på å 
styrke det – og det har vi sannelig også gjort. 

Vi bringer for 2030-målene inn en systematikk som Heikki Eidsvoll Holmås bare kunne drømme om 
da han og hans parti satt i regjering. Der kommer vi med en helt annen planmessighet enn det norsk 
klimapolitikk var preget av før vi overtok. Derfor vil jeg be Holmås om å ha tålmodighet noen uker til 
før han skal få ta del i den store gleden det blir å lese vår stortingsmelding med en større systematikk i 
klimapolitikken for 2030. 

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) : Monn det! Jeg ser at statsråden er en mann som 

stort sett legger fram stortingsmeldinger etter at det er mulig for Stortinget å behandle meldingene. 
Stortinget får jo aldri mulighet til å styre klimapolitikken på dette området fordi statsråden bruker for 
lang tid til å finne ut av hva i all verden det er han mener. 
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Statsråden sier at vi får en helt ny systematikk i utslippskuttene i Norge. Statsråden har fremmet en 
klimalov, der han ikke engang har tenkt å rapportere på halvparten av Norges utslipp. Utslippene i 
kvotepliktig sektor, med andre ord fra industrien og oljeindustrien, har ikke statsråden engang tenkt å 
rapportere på. Da spør jeg: Hva slags systematikk og hva slags nasjonale ambisjoner og mål er det han 
ber embetsverket planlegge for å oppnå akutt i kvotepliktig sektor, med andre ord i industrien og i 
oljeindustrien? 

Presidenten: Presidenten vil bemerke at hun ikke tror statsråd Helgesen behøver å svare på hva 
slags kommunikasjon han har med sitt embetsverk. 

Statsråd Vidar Helgesen : Takk for den påpekningen. Jeg kan likevel si at vi i 

meldingen vil komme tilbake til klarere mål og mer systematikk. Jeg ser frem til det. 

Det europeiske kvotesystemet har et system for å sikre at utslippsmålene nås. Når norsk næringsliv er 
med i det, er det også med på å bidra til å nå europeiske klimamål. De målene som gjelder for 
kvotesystemet for 2020, vil bli nådd. De målene som gjelder for 2030, skal bli nådd. Og vi skal ha 
tiltak for å nå dem. 

Jeg har bare lyst til å si at når det gjelder stortingsmeldingen, kommer den som en melding før planen, 
i den forstand at vi vil komme til Stortinget med en sak når EU-løsningen er klar. Vi synes altså at vi 
vet nok nå til å komme tidligere med en overordnet strategi for å nå 2030-målene. 

Rasmus Hansson (MDG) : Tatt i betraktning hvordan regjeringen og for så vidt 

tidligere regjeringer har strittet imot å innføre en klimalov, må det være hyggelig å stå her som den 
statsråden som legger fram dette som et veldig viktig virkemiddel. Men blant de mange tegnene på at 
uviljen fortsatt finnes, er det at regjeringen har strittet så kraftig imot å rapportere på sektornivå, altså 
per departement, hvordan utslippene skal gå ned og går ned innenfor samferdsel, landbruk osv. Det 
ville blitt oppfattet som forholdsvis psykedelisk hvis man i statsbudsjettet mente at det var en 
fornuftig fleksibilitet å ikke presisere budsjettene innenfor landbruk og samferdsel, men bare 
rapportere alt i samme suppa. Spørsmålet til statsråden er: Hvordan vil han håndtere det problemet 
som oppstår når man ikke har en systematisk rapportering på sektornivå innenfor ikkekvotepliktig 
sektor? 

Statsråd Vidar Helgesen : Innenfor ikkekvotepliktig sektor får vi et mål som etter 

alt å dømme vil være på 40 pst. Det skal nås både med virkemidler rettet inn mot den enkelte sektor 
og med virkemidler på tvers av sektorene. CO2-avgiften er et viktig virkemiddel i så måte. Hvordan 
det vil slå ut for ulike sektorer, er det ikke alltid like lett å forutse. Men vi vil sikre at vi når det målet 
for ikkekvotepliktig sektor som en helhet. Det vil vi sikre gjennom at vi med EU-løsningen får 
utslippsbudsjetter som vi må svare for, og som, i motsetning til hva mange prøver å påstå, vil bety 
kraftige utslippskutt også i Norge. 

Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. 
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Innst. 455 S 
(2016-2017) 

InnstiHing 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 

_ il ag ___ {o ____ _ 

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 I 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 bærekraftsmål 14.1 fra2015 sier at 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 i 2016. 

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 LofotenNesterålen hvor aktiviteter mot m::irin 
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 

Mørebankene 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-
1.a. .. , .. +. 7:-.... : ............ +:11 .... +,.,.1" ..... _ ,..,.,.. ...,._r ................ Ll ... .-• ---~ • ~ ""!-1• 
J.W.& Ul.'t'.UU.l..&..1.&f,o.Jll,.&.&...IU.1.V.l.3W.l) V,6 VJ.l.l.l.U\\\,;.l V.I.Ul.li. Qlll.l\,;L .l\.ilL) 

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-

5859



Innst. 455 S- 2016-2017 

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-kartleggingeri 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 
marintvern. 
Videreføre arbeidet med etablering av marine 
verneområdyr 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: 
l\ Kr,1-~l,.,,. .... -l, .... -.... .,! ,1---.f'--,... ... 
J.Y,&-.,,1 "'UU.1.Ll'""'.IIV '\' .IUV.1 lw'J.V.I \,l.;>o 

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, nedstamming 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 risikotilnænning innebæ
rer at det i sårbare områder vil stilles streng
ere krav til virksomheten for å unngå skade. 

- Ingen leteboring i oljeførende Jag på Iverryg
gen i gyteperioder 1. februar til 1. juni. 

AREAL VERKTØY FOR HA V OMRÅDENE 

En første versjon av et arealverktøy 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 FISKEBEST AN· 
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 tilnænning, 
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 koran
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 koraner og svamp. 

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

BEV ARE ARTER OG NATURTYPER 

Det er fortsatt mangelfull kunnskap om sammen
henger mellom ulike deler av de marine økosys
temene og om marine naturtyper 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 mattrygghet, 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 
næringsstoff er 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 tiltak 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. 

Videreutvik/i11g av forvaltningsplansystemet - ny 
frekvens for oppdatering og revideri11g av 
forvaltningspla11ene 

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. 

Innst. 455 S-2016-2017 

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, medlemmene fra Arbeider

partiet, Asmund 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 
Hansson, 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. Kom it een har merket 
seg at det for enkelte sjøfuglbestander har vært store 
bestandsendringer og at lomvi, krykkje OJ?. 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. 

Kom it een 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. K om it e en 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. 

Komiteen 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 verdifu11e 
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 tit et vellykket tiltak 
som forskriften fra 2011 om forbud mot fiske med 
bunnredskaper i områder dypere enn 1 000 meter har 
hatt. 

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

K om it e en 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. 
K om it e en 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 Senterpartiet, 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 Miljøpartiet 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 verdifu11e og sårbare områdene skal tas særli
ge hensyn i forvaltningen. Disse med 1 em mer 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
umsvirksomhet 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 
MayenNesterisen og Den arktiske front. Disse 
med 1 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 cm m er 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». 
Komiteen 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-områder. 

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. K o m it e -
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 skje etter na
turmangfoldloven og internasjonale konvensjoner, 
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
fuHe (SVO). i meidingen bie 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 med I em mer mener på 
dene grunniag eiet er uheidig 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 I em -
m er 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.» 

Innst. 455 S-2016-2017 

«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 I 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 med 1 em mer 
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 med! emm er viser til de ferske rappor
tene fra Arctic Monitoring and Assessment Pro gram
me, som ble presentert i april i år, der det framkom
mer at Arktis vil kunne ta 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 rel!ierinl!en oresenterer få konkrete kort- OI! 

langsiktige tiltak for å beskytte disse økosystemene~ 
Dis se 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 medlemmer 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 

K o mit e e n viser til at regjeringen har varslet at 
arbeidet med en plan for det videre arbeidet med rna-
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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
partiet og Kristelig Folkeparti, visertil 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 med 1 em 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 medlem er kjent med 
at både Skamsundet og Børgin er aktuelle områder 
for vern. Dette m ed 1 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 med 1 em vil peke på at 
marint vern som ikke har oppslutning i de berørte 
kommunene, vil bety unødig store konflikter knyttet 
til verneprosessen. 

Dette medlem foreslår følgende: 

«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 hmgt 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 medlemmer 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 områder utenfor territorialfarvannet: 

<<Protected areas could be complemented by 
Jimits to processes and activities harmfu] to biodiver
sity that are under the jurisdiction or control of Par
ties, including in areas beyond national jurisdiction, 
while ensuring that such bmHs do not infringe on the 
ricllts of indigenous or loe~! communities, or vulne
rable populat:1.ons.» 

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.Disse medlemmer 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 lowerk - danne et nettverk av 
vernede OI! beskvttede områder som skal ta vare oå 
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 meåiem fra Miijøpartiet 
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, 

Innst. 455 S- 2016-2017 

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 e mm er viser til at ved endring i vandringsmønste
ret for makrell vil også fiskeriaktiviteten endres. 

Disse medlemmer visertilmeldingen,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 \."..irdcring dersom 

det er politisR grunnlag for det, og eventuelt komme 
tilbake til Stortinget med saken.» 

Disse medlemmer støtter dette. 

Komiteens medlemmer fra Kristelig 
Folkeparti og Venstre viser til 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 medlemmer 
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 

K o m it e e n 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. 

Komiteens flertall, 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 flertallet 
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.ineld. 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 
Frem skritts 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 medlem
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 (J. mars til 
3] . aU$USt). 

- Ingen 1 leteboring i oljeførende Jag 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 petrolewnsaktivitet. Det må 
påregnes 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 vicksombeten for å unngå skade.» 

Disse 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 
med 1 em mer 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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«Iverryggea: 
- Nye utvinningstillatelser skal iverksette nød

vendige tiltak for å sikre at korallrevet lverryg
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 
produset1 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 tir 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. 

Komiteen 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 
Frem skritts parti et viser til at det i Meld. St. 20 
(2014-2015) og i forvaltningsplanene fra 2006 og 
201 1 ble brukt betegnelsen «iskanten» om det særlig 
verclifolle og s~rh<'re Cl!:nrådet hvnr overga__ngss011P-n 
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 «iskantsonen» 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 ler ta 11 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 e r t a 1-
1 et mener dette er en svekket beskyttelse av disse 
områdene. 

lnnst. 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 Innst. 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. 

Komite en 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
åen 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 

5869



Innst. 455 S - 2016--2017 

sted hvor risikoen forbundet med olje- og gassvirk
somhet ikke må komme på toppen av klimatrusselen. 

Disse medlemmer 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 medlemmer frem
hever at dette gjelder særlig for iskantsonen. 

Disse medlemmer viser for 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 
revfdering av forvaltningsplanen i 2020.» 

D i s s e m e d I em m e r 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 
med 1 em mer 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 fremkon
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 adeg_uate 
protection to many species and ecosystems. These 
gaps include maoy sftes of high biodiversity value 
such as Alliance for Zero Extinction si tes an cf Impor
tant Bird Areas. Pa1ticular emphasis is needed to pro
tect critical ecosystems such as tropical coraJ reefs, 
sea-grass beds, deepwater cold coral reefs, sea
mounts, tropical forests~ peat lands freshwater eco
systems and coastal wet1ands.» 

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 
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defineres ut fra den i dag gjeldende definisjonen av 
iskanten. 

På dette grunnlag fremmer di s se m ed I em -
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 eller 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 d I 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 med 1 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. D i s s e m e d I em -
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. 

Fors/ag4 

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 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 Ven
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 JO 

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 

15 

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. nr. 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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Voteringsoversikt for sak: 

Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet 

Til sakssiden 

President: Kenneth Svendsen (FrP) 

Dokumenter: lnnst. 455 S (2016-2017),Jf. M.el.d. St. 35 (2016-2017) 

Referat: Stortinget 14.06.2017. Sak nr.1 

Voteringsresultater 

1 

MOT 

2 

Votering 

Det ble votert over: 

Forslag nr. 11 på vegne av Sp. 

Fordeling 

6for / 95 mot 

Votering torden på: 

Parti Fylke 

Votering 

Representant 

Page 1 of 6 

(14.06.2017 Kl. 13:20:38) 

(14.06.2017 Kl.13:20:52) 

https:/ /www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/V oteringsoversikt/?p=677 .. . 23.10.2017 
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3 

MOT 

4 

Det ble votert over: 

Forslag nr. 10 på vegne av SV og MDG. 

Fordellng 

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. 

Fordellng 

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. 

Page 2 of 6 

(14.06.2017 Kl.13:21:05) 

(14.06.2017 Kl. 13:21:23) 

httnd /www stortim1et. no/no/Saker-ol!-nublikasioner/Saker/SakN oterinl!soversikt/?o=677 ... 23.10.2017 
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Fordellng 

1.5 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. 

Fordellng 

32 for/ 69 mot 

Votering fordelt pi: 

Parti Fylke Representant 

6 Votering (14.06.2017 Kl.13:22:45) 

Det ble votert over: 

, Forslag nr. 1.3 på vegne av Sp. 

Fordellng 

35 for/ 64 mot 

Votering fordelt på: 

https:/ /www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/V oteringsoversikt/?p=677 ... 23.10.2017 
., 
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7 

FOR 

8 

FOR 

Parti Fylke 

Votering 

Det ble votert over: 

Romertall I. 

Fordellng 

94for /6 mot 

Votering fordelt på: 

Parti Fylke 

Votering 

Det ble votert over: 

Romertall IV. 

Fordellng 

83 for/ 15 mot 

Votering fordelt på: 

Parti Fylke 

Page 4 of 6 

: 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 111. 

Fordeling 

52 for/ 47 mot 

Votering fordelt på: 

Parti ' Fylke 

10 Votering 

FOR 
Det ble votert over: 

Romertall V. 

Fordellng 

Enstemmig vedtatt 

Votering fordelt på: 

Representant 

r:>et foreligger IJ:<kEl d.etalJ.E,rt da~ci tll denr1e voteringen. Les ~\/e>rfe>r 

11 Votering 

Page 5 of6 

(14.06.2017 Kl. 13:24:09) 

(14.06.2017 Kl. 13:24:18) 

(14.06.2017 Kl. 13:24:29) 

https:/ /www .stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/V oteringsoversikt/?p=677... 23 .10.2017 
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Det ble votert over: 

Romertall VI. 

Fordellng 

Enstemmig vedtatt 

Votering torden på: 

Det foreligger Ikke detaljert data til denne voteringen. Les hvorfor 

Status 

Vedtak i korthet 

Page 6 of 6 

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 
lskantsonen Inkludert •Vesterlsen", 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 lnnstllllngen med awlk/tillegg 

Vedtak og henstllllnger 

httns://www.stortimæt.no/no/Saker-ol!-nublikas1oner/Saker/Sak/V oterine:soversikt/?n=677. .. 23.I0.2017 
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Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet 
Bilag - --'I _ _ _ 

Meld. St. 35 (2016-2017), Innst. 455 S (2016-2017) 

Tilhører sak 

Oppdatering av forvaltningsplanen for N.onikehavet 

Vedtak.907 

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. 

Vedtak.908 

Stortinget ber regjeringen ikke iverksette petroleumsvirksomhet, inkludert leting og seismikkskyting i 

Froan/Sularevet og lverryggen, fram til en helhetlig marin verneplan for alle de norske havområdene 

er lagt frem for Stortinget. 

Vedtak.909 
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)). 

Vedtak.910 

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 edtak.N edtak/Sak/?p=67736 23.10.2017 
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Henstilling ( oversendt regjeringen 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. 

httns :/ /www.stortinl!et.no/no/Saker-oe-oublikasionerN edtak:N edtak:/Sak:/?0=67736 

Page 2 of2 

23.10.2017 
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~SEI STOCKHOLM 
ENVlRO N l\lENT 
INST I TU TE DISCUSSION BRIEF 

Norwegian oil production and keeping global warming CGlittertindl 
'well below 2°C' o( 

Bilag 

As part of the Paris Agreement, world leaders agreed to work 
to keep global wanning "well below" 2°C above pre-industrial 
levels, aiming to avoid the most dangerous impacts of climate 
change. This requires rapid and sustained action to reduce 
greenhouse gas emissions. 

Many countries have adopted mitigation measures, including 
carbon pricing, to discourage fossil fuel use and support re
newable and other low-carbon energy sources. However, those 
measures are not sufficient to meet the Paris goal. Indeed, 
under countries' current commitments, global greenhouse gas 
(GHG) emissions are expected to continue to increase through 
2040 and possibly beyond. 1 

Moreover, investment in fossil fuel production is e.xpected to 
grow even as countries seek to reduce fossil fuel consumption.2 

Thai disconnect has led to questions about whether meeting 
climate goals will require constraining fossil fuel production as 
well as consumption.1 

The divide between climate goals and fossil fuel-sector invest
ment is particularly evident in Norway. The country's lntended 
Nationally Detennined Contribution (fNDC) under the Paris 
Agreement establishes a target ofreducing domestic emissions 
by at least 40% from 1990 levels by 2030 and a "binding goal" 
ofbecoming a carbon-neutral " low emission society" by 2050. 

However, Norway also expects to continue producing sig
nificant volumes of oil and gas for decades. The Norwegian 
Petroleum Directorate (NPD) has stated that it will be pos
sible to "maintain production from the [petroleum] sector at 
a very high level for decades to come". Indeed, as illustrated 
in Figure I, the Ministry of Petroleum and Energy and NPD 
have projected only a slight decline in oil and gas production 
through 2040. 

Fossil fuel production now accounts for over a quarter ofNor
way 's domestic GHG emissions.j Those emissions are covered 
by the European Union's Emissions Trading System (EU ETS), 
so there are ways to offset continued emissions through deeper 
reductions elsewhere in the EU. Still, meeting Norway's long
tenn goal ofbecoming a low-emission society will require steep 
emission reductions in the sector - either through reduced pro
duction or by lowering the emissions intensity ofproduction. 

Furthennore, fossil fuels produced in Norway and exported 
to other countries will still contribute to global GHG emis
sions when combusted. Several analyses have shown that 
when a country increases its oil production, the increase is 
not fully offset by reduced production elsewhere - and when 
global oil production increases, so do oil consumption and 
overall CO2 emissions.6 

This briefing paper examines what a "well below-2°C" 
scenario might mean for future oil production in Norway. 

The drllllng rig " Rowon Viking" during wel l drill ing on Edvord Grieg neid, Ulsoro 
High oreo in lhe cei,l rol North Seo. 

Such a scenario would clearly entail lower levels of global 
oil demand than under business as usual , which would likely 
cause oil prices to be lower as well. 

We consider which oil resources would still proceed (or 
continue producing, if al ready developed) in this lower-price 
environment consistent with a 2°C climate scenario. Our 
analysis shows how policy-makers in Norway could apply a 
"climate test" - checking for consistency with a 2°C scenario 
- as part of the decision-making process on whether to open 
additional areas for drilling. 

The Norwegian oil industry in context 
Oil and gas production is a major part ofNorway's economy, 
accounting for 22% of its GDP and two thirds of its exports .7 

Norway currently produces about 2% of the world's oil sup
ply8 and exports about three quarters ofthat oil, al most all to 
EU countries. The Norwegian Petroleum Directorate expects 
about half of future production to occur in the North Sea and 
Norwegian Sea west of Norway and the other half to occur in 
the Barents Sea north ofNorwayY 

Offshore areas in Norway are leased in two types of licensing 
rounds . Areas that have better-known geology and well-de
veloped infrastructure are leased annually through Norway's 
Awards in Pre-Defined Areas, or APA, scheme. Every other 
year, the government holds licensing rounds for still-unex
plored frontier areas. 10 

The NPD scenario for future oil and gas production in 
Figure I assumes that Norway "exploit[s] the entire resource 
base" by pursuing technologies to raise the resource recovery 
rate and by changing existing leasing and finance policies to 
increase industry investment. Given thai Norway has recog
nized the urgency ofreducing GHG emissions, however, it 
is crucial to ask how pursuing such a scenario might affect 
global emissions, and whether maintaining high levels of 
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production for decades to come, 
as the NPD has advocated, is 
consistent with the 2°C goal. 
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To explore this question, we look 
at the relative break-even cost of 
oil production around the world 
consistent with a "well below" 
2°C scenario, as articulated in the 
Paris Agreement. For this analy
sis, we assume that production 
will come from the lowest-cost 
resources, consistent with letting 
the market decide. In practice, 
other factors might also come 
into play in determining which 
oil resources are extracted or lefl 
in the ground - such as the equi
table distribution of the resource 
extraction benefits, protection of 
environmentally sensitive areas, 
and energy security considera
tions. We discuss those consid
erations further below. 

0 0 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Fig ure 1: Future Norway oil and gas production, 2010-2040, should Norway pursue 
policies to 'exploit the entire resource base' 1 1 

Source: Adapted from Norwegian Ministry al Pelroleum and Energy (2011 ).12 

Our analysis requires two com-
ponents: an estimate of cumulative global oi I consumption in 
the chosen 2°C scenario and an assessment of the break-even 
cost of oil production (an oil cost curve). Our oil consump
tion estimate is based on the International Energy Agency's 
(IEA) analysis of global oil production, by region, in a scenario 
designed to be consistent with the Paris goal to keep warming 
"well below 2°C"_ll We estimate this to be 830 billion bar-
rels. (The "well below 2°C" scenario envisions somewhat less 
oil production than IBA's longstanding 450 Scenario, which 
assumes a 50% chance of limiting warming to 2°C.) For the 
second part of our analysis, we use an oil production cost curve 
to identify the lowest-cost resources consistent with this 830 
billion barrel global oil budget. 

An up-close look at lhe Volemon plat fo ,·m, one of Sla loi l 's slond-ol one 
developmenl projec1s on lhe Norwegian co11 li rien tol shelf. 

Figure 2 shows the results of the analysis. The global cost 
curve for oil production, drawn from Rystad Energy, 1• or
ders oil resources from lowest-cost on the lefl to highest-cost 
on the right. The intersection between the cost curve and 
the oil consumption amount co1Tesponding to fEA's "well 
below 2°C" scenario, 830 billion barrels of oil, occurs at 
US$60 per barrel. Assuming well-functioning global markets, 
only resources with break-even oil prices less than $60 per 
barrel would proceed. 

The break-even costs of several Norwegian oil resources are 
also shown in Figure 2. Some existing resources, such as 
Utsi ra High and Tampen Spur, would remain viable in a 2°C 
scenario with lower oil prices. However, higher-cost projects 
in some areas that have yet to be licensed, such as the Ham
merfest Basin, as well as some existing projects, appear to 
require higher break-even oil prices, and therefore would not 
be economic in a "well below 2°C" scenario. 

Assessing new Norwegian oil in a 'well below 
2°C' scenario 
Toget a belter sense ofhow Norwegian oil production com
pares to the "well below 2°C" and other scenarios depicted in 
Figure 2, Figure 3 shows the break-even prices of just Norwe
gian oil resources, with the same break-even price thresholds 
(e.g. US$60 per barrel) associated with the policy scenarios in 
Figure 2. As shown in Figure 3, most, ifnot all, ofNorway's 
offshore oil resources in areas not yet leased would not appear 
to "fit" within the oil production budget consistent with IEA's 
"well below 2°C" scenario. 

It is possible that companies could achieve break-even prices 
that differ from the estimates that we use here. This assessment 
is based on a cost curve produced by Rystad Energy, which pro
vides estimates ofbreak-even prices that its experts believe to be 
conservative, and higher than what "best in class" operators may 
be able to achieve. 16 For example, the NPD reports thai some 
projects have achieved substantial reductions in break-even pric-
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Figure 2: Cosi curve for global oil production, 2017-2050, and key Norwegian oil resources 
Source : SEI analysis based on Ryslad Energy 12016); IEA (2015, 2016.) 15 Break-1111en oil prices assume a 10% nominal discounl rate. 

es.17 The uncertainty around true break-even oil prices suggests 
that further analysis may be helpful to assess whether individual 
projects are economically consistent with a 2°C scenario. 

On the other hand, some cost savings, such as technological 
improvements, would be available to operators globally, not 
just in Norway. That means thai applying the economic ap
proach used here, cosi savings achieved on all projects globally 
would not change the relative cost-effectiveness ofresources, 
nor would they change which resources would fit within a 
given oil consumption budget. 

It could be argued that Norwegian oil producers are belter 
positioned than others to operate under climate constraints. 
The GHG emissions associated with production of each barrel 
of Norwegian oil tend to be lower than those for oil produced 
in other parts of the world, and Norway already imposes a 
carbon price of about US$50 per tonne of CO

2 
from petro

leum production.18 However, the GHG emissions associated 
with producing a barrel of oil are typically 5% to 25% of the 
emissions associated with the combustion ofthat barrel of 
oil, 19 depending on the source, and represent a relatively small 
component of the oil's emissions impact. 

Furthermore, there would have to be a very high price on 
carbon applied globally for Norwegian oil to gain a strong 
advantage in a low-carbon world. For example, if a price of 
US$50 per tonne of CO2e emitted from production were ap
plied globally, it would add only US$ l- 5 per barrel to the cost 
of most oil produced outside ofNorway,20 which is small com
pared with the range of costs in Figure 3. Thus, based on our 
analysis, it appears thai Iicensing new areas for oil production 
in Norway would not be consistent with a scenario thai keeps 
global warming "well below 2°C". 

Jf, nonetheless, oil production continues to expand in Nor
way, the question would be what other resources globally 
can be left undeveloped to keep overall GHG emissions 
consistent with a "well below 2°C" pathway. Here, we have 
used a market-based approach to determine what oil should 
be produced, bul there are other potential considerations, 
such as energy security, equity, and avai lability of altera
tive development pathways.21 

Since Norway isa wealthy country with a high standard of 
living22 and a well-funded sovereign wealth fund,23 it likely 
faces fewer barriers in transitioning away from a fossil fuel 
production than many other nations. Thus, in a scenario for 
global fossil fuel production that took development needs 
and alternative revenue sources into consideration, Nor
way's share of future oil and gas production would likely 
be smaller than undera market-based approach.24 

Conclusion 
Limiting warming to within 2°C wi ll require a rapid 
phase-out of fossil fuel use over the coming decades. Many 
countries, including Norway, have focused on reducing 
demand for fossil fuels, but !hose efforts have not been 
enough to stop the rise in global greenhouse gas emissions. 
Measures to constrain fossil fuel supply can complement 
demand-side efforts and help accelerate progress towards 
the 2°C goal. 

For Norway, there are two compelling reasons to embrace 
supply-side climate strategies. The first is !hat Norway has 
set out to be a global leader in climate action, yet contin
ued expansion of oil and gas production could eclipse the 
benefits ofNorway's domestic emission reduction efforts. 
The second is that climate policies in line with the Paris 
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Agreement could reduce global oil and gas demand, mak
ing investments in future production unprofitable. Both of 
these risks call for doser analysis of what leve I of fossil fuel 
production is consistent with global climate targets . 

In summary, our analysis finds that: 

• When a climate test is applied, most new orwegian oil 
does not appear to "fit" within a global "budget" for oil. 
There are lower-cost sources of oil that could meet global 
demand in the IEA's "well below 2°C" scenario. 

• Nonvay has low emissions intensity of production and 
currently imposes a carbon tax on those emissions, hut 
these factors do not confer significant cost advantages 
in a global low-carbon scenario. A global carbon price 
on production emissions comparable to that currently 
imposed in Norway would not have a substantial effect 
on our results. 

Policy implications 
orway is well positioned to demonstrate global leader

ship in reducing its dependence on fossil fuel produc
tion. Given its relative wealth, Norway may be in a hetter 
position to transition away from fossil fuel production than 
many other countries. 

• As a first step, Nonvegian policy-makers should ensure 
that decisions regarding long-term petroleum policy are 
made on the basis of in-depth analysis of global emis
sions impacts and economic viability under different 

scenarios for future climate policy. Policies and planning 
processes to which such analyses should be applied include 
the licensing of new areas for exploration, field develop
ment, and taxation of the industry. 

• To ensure coherence between its climate and energy 
policics, Nonvay should use a climate test to evaluate 
the consistcncy of planned oil production with climate 
goals. Akin to assessing the cost-effectiveness of emis
sions abatement options, policy-makers could assess what 
fossil fuels (that yield CO2 when bumed) would be cost
effectively produced. With this perspective, those resources 
that can most cost-effectively meet demand for oil in a 2°C 
scenario would be produced, while higher-cost resources 
would be avoided. 

• Unccrtainties remain, including the potential for opcra
tors to achicve production cost reductions in the future. 
For resources from unlicensed areas in Norway to fit wid1in 
a 2°C carbon budget would require producers in those 
areas to achieve more rapid cost reductions than oil and gas 
producers elsewhere. Moreover, a race to invest in reducing 
fossil fuel production costs carries the risk of increasing the 
net cost ofreaching climate targets and diverting invest
ment from low-carbon innovation. 

• These uncertainties add to the risk that oil and gas pro
ducers face in a carbon constrained world, and increas
es the need for Norway to undertake thorough analysis 
and assess different scenarios and options for the future 
of its oil and gas industry. 
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INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

The International Energy Agency (IEA), an autonomous agency, was established in November 1974. 
Its primary mandate was – and is – two-fold: to promote energy security amongst its member 

countries through collective response to physical disruptions in oil supply, and provide authoritative 
research and analysis on ways to ensure reliable, affordable and clean energy for its 29 member 
countries and beyond. The IEA carries out a comprehensive programme of energy co-operation among 
its member countries, each of which is obliged to hold oil stocks equivalent to 90 days of its net imports. 
The Agency’s aims include the following objectives: 

Secure member countries’ access to reliable and ample supplies of all forms of energy; in particular,
through maintaining effective emergency response capabilities in case of oil supply disruptions.

Promote sustainable energy policies that spur economic growth and environmental protection
in a global context – particularly in terms of reducing greenhouse-gas emissions that contribute
to climate change.

Improve transparency of international markets through collection and analysis of
energy data.

Support global collaboration on energy technology to secure future energy supplies 
and mitigate their environmental impact, including through improved energy

efficiency and development and deployment of low-carbon technologies.

Find solutions to global energy challenges through engagement and
dialogue with non-member countries, industry, international

organisations and other stakeholders.
IEA member countries:

     Australia

    Austria 

  Belgium

 Canada

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland 

Italy

Japan

Korea

Luxembourg

Netherlands

New Zealand 

Norway

Poland

Portugal

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States

The European Commission 

also participates in 

the work of the IEA.

Please note that this publication 

is subject to specific restrictions 

that limit its use and distribution. 

The terms and conditions are  

available online at www.iea.org/t&c/

© OECD/IEA, 2017

International Energy Agency 
Website: www.iea.org

Together
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Executive summary 
Norway continues to have a unique twin role as a major oil and gas producer and a 
strong global advocate of climate change mitigation. As one of the largest exporters of 
energy in the world, it contributes to the energy security of consuming countries. At the 
same time, as Norwegians highly value environmental sustainability, the country is taking 
climate policy very seriously. 

Norway has set an ambitious target to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by 40% 
of 1990 levels by 2030. Meeting the 2030 target will be challenging, because both the 
country’s electricity supply and its energy use in buildings are already essentially carbon 
free. Norway is determined and, with its large oil and gas revenue, well placed to invest 
in developing new solutions for a low-carbon future.  

Oil and gas 
Oil and natural gas production has long been the largest sector in the Norwegian 
economy and will continue to generate significant wealth for the country as well as 
benefits for other countries. As a reliable and transparent supplier, Norway improves the 
energy security of many International Energy Agency (IEA) member countries. It has a 
consistent and predictable regulatory framework for exploration and production, and it 
manages both its oil and gas resources and revenue in a transparent and competent 
manner. The IEA acknowledges Norway’s contribution to global energy security and 
regards its oil and gas resource and revenue management as commendable and a 
model for other countries to follow.  

Oil production in Norway has stabilised at around 2 million barrels per day, 40% below 
the peak in 2001. Gas production has increased to a level of 120 billion cubic metres per 
year, which has led to larger exports. Investments in the transportation capacity might be 
necessary to promote new gas from the Barents Sea and to allow Norway to maintain its 
position as a major gas supplier to Europe. The IEA encourages the government to 
continue to facilitate investments in gas pipelines. 

Norway’s remaining oil and gas resources are considerable, as only one-third of the 
estimated discovered and undiscovered gas resources and half of the oil resources have 
been produced. In this context, the IEA welcomes the government’s efforts to encourage 
increases in production and recovery. Environmental considerations are well integrated 
into the government policy on the management of oil and gas resources, and the IEA 
encourages the government to continue to develop innovative approaches to acreage 
management in an environmentally sound manner to stimulate exploration and 
production in both frontier and mature areas. 
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From a long-term perspective, the government should also consider ways for a transition 
in the country’s economic model to prepare for an eventual reduction in revenues from 
fossil fuels. 

Electricity system  
Norway deserves to be commended for the continued reliable performance of the 
electricity sector in recent years. The country forms part of the regional Nordic wholesale 
market, which is widely regarded as the model for effective cross-border market 
integration. The Nordic market area is gradually becoming more integrated with other 
neighbouring market areas. 

Norway has significant hydropower reservoir capacity (85 terawatt [TWh] in total) and 
several new cross-border connections are coming on line in the next few years. The 
combination of high levels of interconnection and its large hydropower fleet means 
Norway can provide the region with a significant source of low-cost, highly flexible, and 
zero-carbon generation. The IEA encourages Norway to use its hydropower capacity, the 
largest in Europe after Russia, to balance variations in demand and supply, increasingly 
with variable renewable sources, in the expanding regional market. This would increase 
the flexibility and efficiency in the integrated regional electricity market and, therefore, 
enhance European electricity security.  

Low wholesale prices in the Nordic market area in recent years have reduced the 
profitability of power generators. Relatively high taxes on hydropower generators in 
Norway have had a similar impact, and this discourages investment in the maintenance 
and new facilities for hydropower. Norway and the other governments in the Nordic 
electricity market area should co-ordinate and harmonise their renewable energy 
subsidies and policies to avoid creating an oversupply of power that leads to wholesale 
prices too low to trigger investments in an otherwise profitable low-carbon electricity 
capacity. At the same time, they should also identify the best practices for taxation to 
avoid unnecessarily reducing the competitiveness of market-based low-carbon 
generation.  

Although Norway is usually not a net exporter of electricity, it periodically relies on 
imports to meet peak demand. One critical question is whether and how this situation 
may evolve. Outlooks on electricity demand in Norway over the next few decades vary 
significantly. Increased interconnections would help to improve electricity security, but 
the country could also reduce this uncertainty by explicitly focusing its energy efficiency 
and demand-side management efforts on measures that reduce or shift peak load. Doing 
so would enhance the security of supply and also reduce the system costs. 

Limiting carbon dioxide emissions  
Norway has devoted considerable attention to environmental sustainability, and climate 
change mitigation enjoys a broad popular and political support. The country has a target 
to reduce emissions by 30% from 1990 to 2020. Norway’s Nationally Determined 
Contribution under the United Nations Framework Convention on Climate Change is 
40% from 1990 to 2030, a target that it pursues in joint fulfilment with the 
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European Union. Norway has also pledged to become carbon neutral (taking into 
account its contribution to emissions reductions abroad) by 2030. By 2050, the stated 
objective is for Norway to become a low-emission society, although the exact meaning of 
this concept remains to be defined. With its strong commitment to global climate change 
mitigation, Norway has set a fine example for other countries. 

In many ways, Norway already is a lower-carbon economy than most others because of 
the historical predominance of hydropower. The widespread use of electricity, especially 
for heating, means that energy use in buildings has essentially already been 
decarbonised. Oil and gas production, manufacturing, and transport are the focus areas 
for further cuts in energy-related GHG emissions. Around 50% of Norway’s emissions 
are already covered by the EU Emissions Trading Scheme (EU-ETS). Combined, the 
carbon dioxide (CO2) tax and EU-ETS cover around 80% of the GHG emissions in the 
country.  

Having fewer options for GHG mitigation tends to increase the mitigation cost per tonne 
avoided, which, in turn, explains why the government also relies on international carbon 
credits as a measure to meet climate targets. When it defines the 2050 target of 
becoming a low-emission society, the government should also clarify the expected role of 
international carbon credits, particularly because the supply of such credits is set to 
decline in global efforts to reduce emissions significantly by 2050. 

Long-term improvements in energy efficiency in buildings are guaranteed by a strict 
building code. Norway has a long tradition of energy requirements for buildings – the 
1949 building regulations included requirements for insulation that encompassed the 
thermal efficiency of walls, floors, and roofs. The current structure of the energy 
performance requirements was introduced in 2007. The requirements have been 
progressively tightened and the latest tightening, in 2016, placed energy performance 
requirements at passive house levels – a welcome move. What is more, the government 
aims to introduce a near-zero energy use standard by 2020. In 2016, the parliament also 
tasked the government to reach an absolute savings target of 10 TWh in existing buildings by 
2030. The government also banned fossil fuel heating systems from new buildings in 2016 
and is considering ways to ban fossil fuel use for all space heating from 2020 on. 

In the transport sector, Norway’s incentives for the uptake of electric vehicles (EVs) have 
been strong by international comparison; they include exemptions from toll road charges 
and various taxes, free access to public parking, and funding for infrastructure 
developments. Norway’s long-going support for zero-emission vehicles has triggered an 
impressive growth in the number of EVs and made the country a world leader in EV 
deployment. From the perspective of climate change mitigation, EVs are an attractive 
option, especially for a country in which electricity is basically emission free. The  
cost-effectiveness of the various incentives has, however, been questioned, and the 
government should consider prioritising the expansion and electrification of public 
transport instead of further encouraging private EV ownership. 

In general, the IEA encourages the government to prioritise policies and measures that 
reduce GHG emissions based on their long-term cost-effectiveness (Norwegian kroner 
per tonne of CO2 avoided). The long-term approach is relevant here, because in the 
required transition to a low-carbon energy system, the need to change the economic 
structure may cost more today, but save money in the long run.

After the parliament’s 2008 climate agreement, government funding for energy research, 
development, and demonstration (RD&D) increased rapidly and has remained at an 
exceptionally high level over the years since, which makes Norway one of the leading 
countries in public spending on energy RD&D per gross domestic product. This very 
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positive state of affairs reflects a political commitment to respond to the new energy 
challenges. The IEA applauds the government for maintaining this high level of funding 
and encourages it to continue to do so.  

Norway’s strong focus on energy RD&D is very welcome. The country has been a global 
leader in carbon capture and storage (CCS) for the past two decades. The state-of-the-
art projects of Sleipner and Snøhvit and the large-scale testing facilities at Mongstad are 
a testimony to this. Of particular interest will be how Norway sets up its planned next 
wave of full-scale CCS deployment. If Norway continues its current effort, the country is 
in the best position to overcome future barriers to large-scale CCS deployment 
domestically and to influence CCS development globally. 

Key recommendations 

The government of Norway should:  

Stimulate further increases in oil and gas production from safe and environmentally 
sustainable operations and consider measures to prepare for a future with lower oil 
and gas revenues. 

Continue to support further harmonisation and integration within the Nordic electricity 
market, facilitate an increase in cross-border connections and demand-side 
measures to this end, and take measures to encourage market-based investments in 
low-carbon power generation.  

Develop a strategy to meet the 2030 and 2050 climate change targets. 
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Figure 1.1  Map of Norway 
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1. General energy policy 
Key data  
(2015 estimated) 

TPES: 29.6 Mtoe (hydro 40.0%, oil 36.8%, natural gas 18.2%, biofuels and waste 5.4%, 
coal 2.8%, wind 0.7%, heat 0.3%, net electricity imports -4.3%), +10.4% since 2005 

TPES per capita: 5.7 toe (IEA average, 4.4 toe) 

TPES per GDP: 96.3 toe/USD million PPP (IEA average, 111 toe/USD million PPP) 

Energy production: 208.1 Mtoe (natural gas 49.1%, oil 44.0%, hydro 5.7%, biofuel and 
waste 0.7%, coal 0.4%, wind 0.1%), -7.3% since 2005 

TFC: 20.5 Mtoe (industry and non-energy use 40.2%, transport 23.9%, residential 18.9%, 
commercial including agriculture 17.0%) 

Currency (2015): EUR 1 = NOK 8.94; USD 1 = NOK 8.06 

Country overview  
The kingdom of Norway has a mainland area of 324 000 square kilometres (km2)
bordered on the east by Sweden and, within the Arctic Circle, by Finland and The 
Russian Federation. This includes some 50 000 islands that lie off a long, indented 
coastline along the North Sea, the Norwegian Sea, and the Barents Sea in the Arctic 
Ocean. Norway also exercises sovereignty over Svalbard, an Arctic archipelago of 
61 000 km2 almost 1 000 km north of the mainland. The climate is considerably milder 
than at similar latitudes elsewhere, because of the warm waters of the Gulf Stream. 
About two thirds of Norway is mountainous and the mountains divide the country in both 
north south and east west directions.  

The population of Norway was 5.2 million in January 2016; an increase of 12.4% since 
2006, mainly because of immigration (SSB, 2016). After Iceland, Norway is the least 
densely populated country in Europe, with 14 inhabitants per square kilometre. In 2015, 
80% of the population lived in urban settlements, compared with 50% in 1960 (World 
Bank, 2016).  

Norway is one of the richest countries in the world. Among the Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) countries, it ranked fourth in gross 
domestic product (GDP) per capita, at USD 62 075 (US dollars) purchasing power parity 
(PPP) in 2015, after Luxembourg and Ireland and it almost tied with Switzerland (OECD, 
2016a). According to Statistisk sentralbyrå (SSB) (Statistics Norway), the country’s 
nominal GDP in 2016 was NOK 3.1 trillion (Norwegian kroner) and the unemployment 
rate was 4.4% in December 2016, relatively low by international comparison. The 
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petroleum sector is the backbone of the Norwegian economy. In 2015, the sector 
generated 15% of GDP and 40% of exports. The services sector contributes around 60% 
of GDP, industry (including oil and gas) close to 40% and fishing, forestry and agriculture 
2%. (OECD, 2016b; SSB, 2016). 

Norway is a constitutional monarchy, with a full parliamentary democracy. Executive 
power is vested formally in the king, but is exercised through the government headed by 
the prime minister. Legislative power is held by the Storting (the Norwegian parliament). 
A right-wing coalition of the Conservative Party and the Progress Party has governed the 
country since autumn 2013. The next general election is scheduled for September 2017.  

As a member of the European Economic Area (EEA), Norway shares internal market 
legislation with the European Union and has therefore implemented several 
European Union directives and regulations related to energy. 

Supply and demand 
Unlike most other International Energy Agency (IEA) member countries, Norway does 
not depend on imports for its energy supply. Its large domestic oil and gas production 
makes the country not only self-sufficient in energy supply, but also a major exporter of 
energy (Figure 1.2). Vast resources of hydropower further enable an almost completely 
renewable electricity generation system. Access to cheap and clean hydropower has 
also led to a high consumption of electricity in many sectors. 

Figure 1.2  Overview of energy production, TPES, and TFC, 2015 
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TPES = total primary energy supply.2

Source: IEA (2017), World Energy Balances - 2017 Preliminary Edition, www.iea.org/statistics/.

1 TFC is the final consumption by end users, i.e. in the form of electricity, heat, gas, oil products, etc. TFC includes 
energy use as raw materials (non-energy use), but excludes fuels used in electricity and heat generation and other 
energy industries (transformations), such as refining. 
2 TPES is defined as production + imports - exports - international marine bunkers - international aviation bunkers ± 
stock changes. This equals the total supply of energy that is consumed domestically, either in energy transformation 
or in final use. For Norway, this includes electricity exports of 1.3 Mtoe, which are counted as a negative contribution 
to the TPES. 
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Norway’s TPES has increased by 10% over the past ten years to 29.6 Mtoe in 2015. The 
trend has been increasing for several decades (Figure 1.3). Natural gas is mainly used in 
oil and gas extraction, and, as this industry has developed, the share of natural gas in 
the TPES has increased, without affecting the TFC of energy. Biofuels and waste are 
primarily used as a fuel for district heating. Wind power has increased significantly, with a 
fourfold growth since 2005, but it still accounts for only a very small share of the TPES. 

Figure 1.3  TPES, 1973-2015 
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Source: IEA (2017), World Energy Balances - 2017 Preliminary Edition, www.iea.org/statistics/.

Norway has the fifth-lowest share of fossil fuels in the TPES among the IEA member 
countries, and the second highest share of renewable energy sources (RES) after 
Sweden (Figure 1.4). Large hydropower resources enable Norway to have low levels of 
fossil fuel consumption even though there is no nuclear power in the energy supply. 

Oil and gas exploration began in Norway in the 1960s, and the country has become a 
major energy producer. Total production was 208 Mtoe in 2015, which is the fourth 
largest among the IEA member countries, after three significantly larger countries. 3

Production has declined by 12% from a peak in 2002, but has been stable at around 
200 Mtoe in recent years (Figure 1.5). 

The production of oil grew significantly in the 1990s and peaked at 3.4 million barrels per 
day (164 Mtoe) in 2001. In the following decade, oil production declined before it 
stabilised at a level of around 90 Mtoe (around 2 million barrels per day) in recent years. 
Oil production is expected to remain at current levels at least until the early 2020s. The 
decline in oil production has also been compensated largely by the increased production 
of natural gas, which has exceeded oil production in Norway since 2012. Natural gas 
production has increased by 36% in the past decade, and accounted for almost half of 
the total production in 2015. 

Hydropower accounts for around 6% of the total energy production (but 40% of TPES) 
and has been a stable source of electricity generation for many decades. Energy 

3 United States, Canada, and Australia. 
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production from wind and from biofuels and waste has increased, but accounts for a very 
small share of the total production. 

Figure 1.4  Breakdown of the TPES in IEA member countries, 2015  
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Figure 1.5  Energy production by source, 1973-2015 

0

50

100

150

200

250

1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Mt
oe

Oil
Coal*
Natural gas
Biofuels and waste*
Hydro
Wind*

* Negligible. 
Note: Data are provisional for 2015. 
Source: IEA (2017), World Energy Balances - 2017 Preliminary Edition, www.iea.org/statistics/.

O
E

C
D

/IE
A

,2
01

7

■ ■ ■ ■ □ ■ 

@ 

□ □ □ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

5905



1. GENERAL ENERGY POLICY 

19 

PA
R

T 
I. 

PO
LI

C
Y 

AN
LY

SI
S Demand

Norway’s TFC of energy has been relatively stable at around 20 Mtoe over the past 
15 years (Figure 1.6). Industry accounts for 40% of the TFC and is the largest consuming 
sector, followed by the transport sector (24%), residential sector (19%), and commercial 
sector (17%).  

The TFC fell in 2009 because of lower industry consumption after the financial crisis, but 
picked up again in 2010 when the industry consumption recovered and a cold winter led 
to an increased demand in the residential sector. 

Figure 1.6  TFC by sector, 1973-2014 
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Electricity accounts for almost half of the TFC (46% of the total in 2015), and it is the 
most consumed energy source in all the sectors except in transport, which continues to 
be dominated by oil (Figure 1.7). Even in transport, the growing use of electric vehicles 
(EVs) is limiting the use of diesel and gasoline, a trend that is set to grow. The residential 
sector stands out with a very high share of electricity, which is the major source of 
heating in buildings.  

Oil is the second-largest energy source in the TFC (39% of that total in 2015). It is used 
mainly as a transport fuel, but also as a raw material for the chemical industries. Natural 
gas constitutes a small share in the TFC (5%) compared with that in the TPES, as most 
gas is used in oil and gas production and is not part of the final consumption. 

District heating is consumed in commercial and residential buildings. Even though it has 
doubled over the past decade, heat consumption still accounts for only around 2% of the 
TFC. 
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Figure 1.7  Fuel share of the TFC by sector, 2015 
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Institutions 
The Ministry of Petroleum and Energy (MPE) holds the overall responsibility for the 
management of petroleum resources on the Norwegian continental shelf. This includes 
to ensure that the petroleum activities are carried out in accordance with the guidelines 
given by the parliament and the government. In addition, the Ministry has a particular 
responsibility to supervise the state-owned corporations (Petoro AS [Petoro] and Gassco 
AS), as well as the oil company in which the state holds a majority interest, Statoil ASA. 

The MPE ensures the sound management, in both economic and environmental terms, 
of water and hydropower resources and other domestic energy sources. The MPE acts 
for the government as owner of Statnett FS (Statnett) – the electricity transmission 
system operator (TSO) – and Enova SF (Enova) (see below). The Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat (Norwegian Water Resources and Energy Directorate [NVE]) is the 
subordinate agency of the MPE responsible for the management of the energy and water 
resources on mainland Norway. Norway's power supply sector is subject to legislation, 
which includes licensing, supervision, control, and other regulations. 

The Ministry of Labour and Government Administration has the overall responsibility for 
the working environment in the petroleum sector, as well as for emergency responses 
and safety aspects of the industry. 

The Ministry of Climate and Environment has a particular responsibility to carry out the 
environmental policies of the government.  

The Ministry of Transport and Communications has the overall responsibility for energy 
use for transport purposes 

The Norwegian Petroleum Directorate (NPD) is administratively subordinate to the MPE. 
The NPD plays a key role in petroleum resource management, and is an advisory body 
for the MPE. The NPD has responsibilities related to the exploration for and production of 
petroleum deposits on the NCS, which include statuary powers and to make decisions 
based on the rules and regulations that govern the petroleum activities. 
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through a division of the NPD. The PSA is responsible for the safety, emergency 
response and working environment in the petroleum sector. It has taken over (from the 
Directorate for Civil Protection and Emergency Planning and the Directorate of Labour) 
the responsibility to regulate and supervise land-based facilities that relate to the 
petroleum industry. Administratively, the PSA is subordinate to the Ministry of Labour 
and Government Administration. The PSA shares premises with the NPD in Stavanger.  

Petoro is a state-owned limited company that manages the state’s direct financial interest 
(SDFI) on the NCS on behalf of the state. The company's main responsibilities are to 
manage the SDFI assets held by the state in joint ventures, monitor Statoil’s marketing 
and sales of the petroleum produced from the SDFI and the financial management of the 
SDFI, including the keeping of accounts. 

Gassco AS is a state-owned company that operates the transport network for natural gas 
(Gassled) from the NCS. Gassco has no ownership interest in Gassled. Gassco AS 
handles this operatorship in a manner that is neutral for all owners and users. The 
company is also an advisor to the MPE on gas transport issues. 

The state enterprise Gassnova SF (Gassnova) helps find solutions to ensure that the 
technology for the capture, transport, and storage of carbon dioxide (CO2) can be 
implemented and become an effective climate measure. Gassnova advices the 
authorities on carbon capture and storage (CCS) and, together with Research Council 
Norway (RCN), it administers the CLIMIT programme, through which it grants financial 
support to develop, demonstrate, and pilot CCS technologies.  
Gassnova also manages the state's interest in the CO2 Technology Centre Mongstad, 
which was set up to test and qualify technology for CO2 capture. Moreover, Gassnova 
has experience from planning full-scale CCS projects and plays an important role in the 
government’s current work to realise a commercial-scale CCS project. It is also active in 
international dissemination of its CCS experience (see chapter 6). 

The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), which reports to the 
MPE, is responsible for managing domestic energy resources, and is also the national 
regulatory authority for the electricity sector. The NVE is also responsible for managing 
Norway’s water resources and for central government functions as regards flood and 
avalanche and/or landslide risk reduction. The NVE is involved in research and 
development and international development co-operation, and is the national hydrology 
expert body.  

Statnett was founded in 1992. Statnett is the state-owned enterprise responsible for 
building and operating the central grid. The enterprise is the TSO for the central grid and 
owns more than 90% of it. Statnett is responsible for both short- and long-term system 
co-ordination, which entails the responsibility to ensure an instantaneous power balance, 
and to facilitate a satisfactory quality of supply throughout the country. 

Enova is a state-owned enterprise established in 2001. Its goal is to help reduce 
greenhouse gas (GHG) emissions and increase the security of energy supply. Enova 
contributes to stable market changes for energy and climate solutions (e.g. charging 
stations for EVs, renewable energy solutions, and energy efficiency measures) and 
supports the development and deployment of more energy- and climate-efficient 
technologies. It pursues a strategy to maximise the impact of clean technology solutions 
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in the market by encouraging technologies with a great overall potential during the 
process of their market implementation. Enova's main instruments are investment aid, 
conditional loans, and advisory services. Enova has an annual budget of more than 
NOK 2.6 billion (EUR 290 million [Euro]).  

Key policies 
Oil and gas production 
The government’s main objective for the oil and gas sector is to ensure long-term value 
creation through sound resource management on the NCS. The activities are to be safe 
and clean and take place in coexistence with other users of the Norwegian waters. 

The oil and gas activity is important to maintain high employment and create wealth in 
Norway. It is a key sector of the Norwegian economy and has contributed significantly to 
industrial development and the advancement of the Norwegian welfare society. A large 
part of the oil and gas revenue goes to the state in the form of taxes, dividends, and fees, 
and contributes to the state’s strong financial position. The state’s oil and gas revenue is 
channelled to the Government Pension Fund Global, which, with around 
NOK 7 500 billion (around USD 900 billion) in assets, is the largest sovereign wealth 
fund in the world. 

Norwegian oil and gas exports help ensure the security of supply in many IEA countries. 
The recovery rates for offshore oil resources are high. Oil and gas are produced in an 
environment-friendly manner with low emissions of GHGs. Through various policy 
actions, the government’s aim is for Norway to remain a world leader in this sector.  

Domestic energy supply 
The government’s priorities for Norway’s domestic energy supply sector, which excludes 
the export-oriented oil and gas production, are outlined in the April 2016 White Paper 
Power for Change – an energy policy towards 2030 (MPE, 2016). The White Paper 
presents an energy policy that intends to improve the security of supply and promote 
industrial development and more-efficient and climate-friendly energy use. It has the 
following four priority areas: 

1. Enhanced security of supply 
Norway is by far the most electricity-intensive IEA member country. It uses twice as 
much electricity in its TFC as the IEA member countries on average (46% TFC vs. 22% 
TFC in 2015). Security of energy supply in Norway is primarily a question of electricity 
security. 

Both production-side and demand-side flexibility help maintain the security of electricity 
supply, as do hydropower storage in reservoirs (up to 85 terawatt hours [TWh], half of 
the total in Europe) and cross-border trade in electricity in the Nordic market area. 

The government views a smoothly functioning electricity market as critical for electricity 
security – as far as possible, market-based solutions should be used to operate the 
electricity system and trading electricity. As stated in the White Paper (MPE, 2016), 
effective markets give the right price signals for the production, transmission, and 
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well as the security of supply.  

The government aims to ensure that Norway has a robust electricity grid, and that 
investments towards this end are made in time. It also promotes the use of new 
technologies and new market solutions, such as advanced metering systems and smart 
grids, to improve the security of supply.  

Stronger co-operation with other Nordic countries (with which Norway shares a common 
electricity market) is also sought. This includes both the security of supply and a common 
approach to European Union energy policy, which, through the EEA agreement, 
influences how Norway’s energy supply system can be organised. 

2. Efficient production of renewables 
Norway has significant resources for hydropower, mostly publicly owned, and the 
government aims to enable their profitable use. The efforts to develop and use new 
technologies for renewable energy will continue. As wholesale prices in the Nordic 
electricity market have been low and are expected to remain so given the stable demand 
but increasing supply, the government considers a stronger integration with other energy 
markets as important to maintain the value of the Norwegian renewable energy assets. 
Therefore, it aims to increase interconnections with other market areas and will change 
the regulatory framework to end the monopoly of the state-owned TSO Statnett in 
owning and operating them. After 2020, the government will not introduce new targets 
under the joint electricity certificate system with Sweden. The licensing process will also 
be made more efficient. The government also seeks a long-term development of 
profitable wind power in Norway, both on and offshore.  

3. More efficient and climate-friendly use of energy 
The government wishes to change the focus from the support of mature production 
technologies towards innovation and the development of new energy and climate 
solutions. Enova, the national agency for the support of green energy and energy 
efficiency, is the main instrument for this. Enova's overarching aims are to reduce GHG 
emissions, strengthen the security of energy supply, and develop technologies that, in 
the long term, will help to reduce emissions. Since 2015, Enova has also worked to 
reduce the emissions from transport. The development of new energy and climate 
technologies in the industrial sector will continue to be a main area of Enova's work.  

Although improvements in energy efficiency to reduce GHG emissions help less in  
low-carbon Norway than in countries with a higher-carbon energy supply, the 
government has set a national objective to reduce the energy intensity of the economy 
(TFC/GDP) by 30% to 2030. The government is also working to propose a ban on fossil 
fuels for space heating in 2020. For the longer term, it will also develop a strategy for the 
use of hydrogen. 

4. Economic growth and value creation through efficient use of 
profitable renewable resources 
Low-cost hydropower has been the basis of Norway’s industrial development and the 
country hosts several electricity-intensive industries. The government will ensure that 
electricity markets function well so that profitable renewable energy resources can be 
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used efficiently. Flexible hydropower generation and the widespread use of electricity are 
seen as Norway’s competitive advantages, and their development will be facilitated. 
Cross-border connection to the United Kingdom and Germany are expected to help 
increase the profitability of power generation in Norway. The access of industrial 
electricity users to a predictable long-term supply will be helped. 

Future value creation from renewable energy depends on the capacity for innovation and 
knowledge development. The government aims to ensure that the whole innovation 
chain functions smoothly, with seamless interaction between the main public entities – 
Innovation Norway, the RCN, Enova and Gassnova. Future energy research, 
development, and demonstration (RD&D) will build on the strategy “Energy 21", which is 
jointly developed by the industry, research institutions, and public authorities. 

Limiting energy-related CO2 emissions 
The Norwegian power sector is nearly emission free and based on RES. The 
government will facilitate the transition from fossil fuels to renewable energy in areas in 
which energy consumption results in GHG emissions, such as transport, industry, oil and 
gas extraction, and heating. 

The polluter-pays-principle is a cornerstone of the Norwegian policy framework on 
climate change. Cross-sectoral economic policy instruments (e.g. CO2 tax) are the basis 
for decentralised, cost-effective, and informed actions. Today, more than 80% of 
Norwegian GHG emissions are covered by taxes and/or the EU Emissions Trading 
Scheme (EU-ETS).  

In addition to carbon-pricing instruments, the government supports research on and 
innovation in climate-friendly technologies to encourage developing emissions reduction 
solutions when the markets have not provided them. In particular, Norway is a global 
leader in CCS research, development, demonstration, and deployment.  

Assessment 
Oil and gas sector 
Norway’s significant energy resources give it a large competitive advantage, especially 
compared with other OECD economies. It is one of the leading oil and gas producers 
and exporters in the world and the sector accounted for 12% of the country’s GDP and 
37% of its total exports in 2016.  

The oil and gas industry is the largest economical sector in terms of value added, 
government revenues (based on a strong energy taxation policy), and employment, with 
around 200 000 people employed, directly or indirectly. The main objective of the 
government is to maintain long-term management and economic value creation of the 
NCS within an environmentally friendly framework. 

Norway’s exemplary policy in the oil and gas sector is the result of a predictable and 
cautious management of the resources. Norway is a model for many countries in this 
respect. Every year a licensing round is held for mature exploration acreage and every 
two years a numbered round for frontier acreage. Since the last in-depth review in 2011, 
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in the 23rd licensing round, ten licenses were awarded to 13 companies, including three 
production licences in the areas opened in 2013. One area mentioned by industry as 
potentially interesting, if political conditions are met in the future, is to consider a joint  
co-operation with Russia to explore resources in this area, and to share the costs of the 
infrastructure needed to develop new projects. 

To date, only one-third of the gas resources and half of the oil resources have been 
produced in Norway, but the rate of production by field has been decreasing since 2006. 
This means that if the government wants to maintain the level of resources and 
revenues, it must promote the exploration and production of oil and gas and increase 
recovery further. 

Although the main goal of the government is to continue to manage cautiously the oil and 
gas sector and to develop its resources step by step, Norway has also been impacted by 
the recent drop in commodity prices, by a slowdown in GDP growth, and the recent 
reduction in tax revenues. To maintain the competitiveness and the profitability of this 
sector, access to new acreage for exploration and production in the NCS is considered 
essential by both the MPE and industry – otherwise, the level of future production of 
resources will decline, which could create uncertainties regarding the security of supply 
in Europe. The IEA welcomes Norway’s efforts to maintain the production and recovery 
of oil and gas resources. It appears necessary to continue to maintain a favourable fiscal 
framework for this industry to preserve the level of investments and continue to promote 
RD&D. 

From a long-term perspective, the government should also consider charting the way 
towards the transition of its economy to cope with an eventual reduction in revenues from 
fossil fuels. 

Electricity sector 
Norway’s power system is notable for the predominance of the hydropower sector, which 
accounts for around 95% of the total installed capacity. Norway’s hydroelectric fleet also 
has a very large reservoir capacity (85 TWh). This significant source of flexibility is a 
resource the government wishes to exploit further in the future, especially given the 
future structural changes in adjacent European Union electricity markets, which include 
increased shares of variable renewables and the need for a more flexible backup 
capacity, as well as the possible shut down of nuclear reactors in Sweden. To develop 
cross-border interconnections and grids will reinforce the security of supply of the 
regional electricity system, although it may also expose Norway to more price volatility. 
From this perspective, therefore, the government should facilitate the ongoing decisions 
for new interconnectors. These have the potential to deliver a significant increase in 
capacity compared with the current levels, and offer access to new markets in the region 
and improve the flexibility of the system.  

Norway should also tackle the challenge to maintain the sustainability of its hydropower 
system, especially to ensure that investments in maintenance are realised in due time 
and that the renewal of licenses does not erode economic viability. Industry also calls for 
a fairer taxation level of the hydropower sector. 
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Norway’s electricity market has been deregulated since 1991 and it functions very well: it 
is considered a mature and liquid market, and is a model for many other countries. The 
Norwegian electricity sector legislation is largely harmonised with EU legislation. Market 
coupling with other countries has increased and further integration is welcomed by the 
Nordic TSOs, which underlines the growing complexity of the future management of the 
grid. A common Nordic balance settlement (NBS) is expected to be launched in 2017. 
NBS will reduce entry barriers in retail markets across the Nordic borders. 

Limiting CO2 emissions 
Regarding climate change, Norway has a long history of ambitious climate policy and 
has a goal to reduce GHG emissions by 30% from 1990 to 2020. The overall national 
climate policy is set by the parliament and is broadly supported. In Norway, a 
comprehensive set of instruments has been developed over many years, such as a CO2
tax introduced in 1991, the pollution control act, agreements with and voluntary 
measures in many industrial sectors, and increased support to RD&D to reduce 
emissions and develop environmental technologies. The government has also adjusted 
taxes to promote EVs further, and increased spending on public transport, such as 
railways. 

In the future, the aim will be to continue to utilise international flexibility mechanisms to 
meet the GHG emission targets. Norway will fulfil its commitment to reduce emissions by 
at least 40% of the 1990 levels by 2030, even if there is no agreement on a joint 
fulfilment with the European Union. Norway had also declared its intention to become 
carbon neutral by 2050 provided enough countries fulfil their obligations as 2030 
approaches. However, in June 2016 the parliament decided to move carbon neutrality 
forward to 2030 and aim for Norway to become a low-emission society by 2050. The 
government is considering how to implement this objective. Norway should also be 
congratulated for its financial support of many international climate initiatives, especially 
for its involvement in the United Nations Framework Convention on Climate Change 
process and the Paris Agreement. 

In comparison with other OECD countries, Norway is already a low-carbon economy 
because of the predominance of its hydropower sector. However, the large use of 
electricity for domestic heating also means that there is less room to manoeuvre to 
decarbonise the economy. Primarily only the industrial sectors, oil and gas extraction, 
manufacturing, and transport still have potential to do so, which could become more 
challenging. Norway should continue to consider further measures to internalise the 
costs of CO2 emissions from these sectors. 

A quantitative national target for energy efficiency to reduce energy intensity (energy 
use/GDP) by 30% by 2030 has been set, stricter legislation as to new building 
requirements has been adopted, and currently a consultation to ban the use of fossil 
fuels to heat buildings and district heating systems is ongoing. With regards to the 2030 
energy intensity target, it would be an improvement to investigate further how the 
different end-use sectors can and should contribute to reaching it.  

The contribution of Enova’s support programmes to develop more innovation and new 
energy and climate solutions must be underlined. With its institutional set-up, Enova is 
well positioned to deliver savings and drive innovation through market entry of new 
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policies to promote more-efficient and climate-friendly energy use. 

Finally, in recent years Norway has substantially increased public funding for  
energy-related RD&D and has become the leading IEA member country when measured 
in RD&D spending per GDP. RD&D is a government priority and numerous programmes 
have been set up. The programmes are guided by the MPE’s national RD&D strategies 
Energi21 (including CCS) for the energy sector and OG 21 for the petroleum sector, and 
also with the objectives to improve innovation and the development of new technologies. 

Recommendations 

The government of Norway should: 

Continue to manage efficiently the exploration and production of its oil and gas 
resources in a safe and environmentally friendly manner in both mature and frontier 
areas.  

Continue to support further harmonisation and integration within the Nordic electricity 
market and to facilitate the development of new interconnections to strengthen the 
security of supply of the electricity system.  

Define more precisely a long-term strategy to achieve its climate change targets by 
sector, regularly monitor and assess the different policies and costs in a more co-
ordinated manner, and involve all the relevant stakeholders in efforts to meet these 
objectives.  

Develop pathways for a transition to a future with lower fossil fuel revenues. 
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2. Climate change 
Key data  
(2014, 2015) 

GHG emissions ex. LULUCF* (2014): 53.2 MtCO2-eq, +2.4% since 1990 (UNFCCC, 2016) 

GHG emissions with LULUCF* (2014): 27.7 MtCO2-eq, -33% since 1990 (UNFCCC, 2016) 

CO2 emissions from fuel combustion (2015): 36.7 Mt, +34% since 1990 

CO2 emissions by fuel (2015): oil 58.9%, natural gas 30.6%, coal 7.9%, other 2.6% 

CO2 emissions by sector (2015): transport 38.9%, other energy industries 33.4%, 
manufacturing and construction 15.2%, commercial and other services 6.0%, heat and 
power generation 5.6%, residential 0.8% 

Carbon emissions per GDP (2015): 0.12 tCO /USD 1 000 GDP PPP (IEA average, 0.25) 

Carbon emissions per person (2015): 7.1 tCO  (IEA average, 9.9) 

* land use, land-use change and forestry 

Greenhouse gas emissions  
Total emissions of greenhouse gases (GHGs) in Norway amounted to 
53.2 million tonnes (Mt) carbon dioxide (CO2)-equivalent (MtCO2-eq) in 2014 
(Figure 2.1). CO2 was the major GHG. It accounted for 83% of the total GHG emissions 
in 2014, methane (CH4) for 10% and nitrous oxide (N2O) for 5%. The remainder, around 
3%, consisted of perfluorocarbons (PFCs), sulphur hexafluoride (SF6), and 
hydrofluorocarbons (HFCs).  

Figure 2.1  GHG emissions by gas, 1990 and 2014 
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Source: UNFCCC (2016), Norway’s National Inventory Submission 2016.
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By sector, by far the largest source of GHG emissions is fossil fuel combustion in the 
energy sector, including transport. It produced 73% of all the GHG emissions in 2014 
(Figure 2.2). 

Figure 2.2  GHG emissions by sector, 1990 and 2014 
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* Energy includes emissions from transport, manufacturing, and construction. 
** Industrial processes include emissions from processes and product use (mainly metals, non-metallic minerals, and 
chemical industries). 
Note: Numbers in (or above) the columns indicate the sectors’ share of the total GHG emissions. 
Source: UNFCCC (2016) Norway’s National Inventory Submission 2016.

Energy-related CO2 emissions 
The following sections concern mainly CO2 emissions from fuel combustion, which is the 
main source of GHG emissions. Emissions from the non-energy related sectors 
(Figure 2.2) and from other GHGs (Figure 2.1) are not included. 

CO2 emissions from fuel combustion in Norway were 36.7 Mt in 2015, 34% more than in 
1990. Emissions had increased steadily along with economic growth, to 37.2 Mt in 1999. 
This was followed by a sharp decline and a gradual rebound. For the past decade, CO2
emissions have plateaued. Since the record of 37.5 Mt in 2010, emissions had declined 
by 2% to 2015 (Figure 2.3). 

Sources of emissions 
Emissions by sector 
Transport is the largest CO2-emitting sector, at around two-fifths (14 MtCO2) of total 
emissions in 2015. Transport emissions have grown by 43% since 1990, as the number 
of vehicles and volume of transport have increased.  

The second-largest CO2-emitting sector was energy industries other than power and 
heat generation. This mainly covers oil and gas production and oil refineries, but also 
coal mining.  
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Figure 2.3  CO2 emissions by sector, 1990-2015 
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Source: IEA (2017), 2017 Preliminary Edition of CO2 Emissions from Fuel Combustion, www.iea.org/statistics/.

Figure 2.4  CO2 emissions by fuel, 1990-2015 
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Source: IEA (2017), 2017 Preliminary Edition of CO2 Emissions from Fuel Combustion, www.iea.org/statistics/.

Emissions by fuel 
Oil is the largest source of CO2 emissions, at 58.9% of the total in 2015, followed by 
natural gas (30.6%) (Figure 2.4). Oil is consumed mainly in the transport sector (57% of 
the total final oil consumption in 2015) and in industry (33%, including non-energy use). 
Around three-quarters of the natural gas are consumed in oil and gas production and the 
rest mostly as a raw material for methanol production. In a recent development, in 2016 
the 420 MW gas-fired power plant at Kårstø was permanently shut down. Coal was the 
source of 7.9% of the total emissions in 2015. Since 2005, CO2 emissions from oil use 
have decreased by 1.4% and those from coal by 1.0%, whereas those from natural gas 
use have increased by 21.3%, mostly because of increased gas production, both 
onshore and offshore. 

Carbon intensity of the economy 
Carbon intensity of the Norwegian economy has traditionally been low by international 
comparison and has continued to decrease over the past decades (Figure 2.5). Norway’s 
carbon intensity, measured as CO2 emissions per gross domestic product (GDP) 
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adjusted for purchasing power parity (PPP) in 2010 US dollars (USD), amounted to 
0.12 tCO2/USD 1 000 GDP PPP in 2015 and was less than half of the International 
Energy Agency (IEA) average of 0.26 tCO2/USD 1 000 GDP PPP. Norway has the 
fourth-lowest CO2 intensity among the IEA member countries, after Switzerland, Sweden 
and France.  

Since 1990, economic growth has been the main driver for CO2 emissions, and it has 
been much faster than population growth. Over the same period, the CO2 intensity of 
energy consumption has remained relatively stable. In 2014, Norway’s energy-related 
CO2 emissions per person amounted to 7.0 t, which was close to the IEA median and 
around one-third less than the IEA average of 10.1 t (Figure 2.6). 

Figure 2.5  Energy related CO2 emissions per unit of GDP in Norway and in other 
selected IEA member countries, 1973-2015 
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Figure 2.6  CO2 emissions and main drivers in Norway, 1990-2015  
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Carbon intensity of electricity generation 
The carbon intensity of electricity generation in Norway’s hydro-dominated power system 
has traditionally been the lowest among the IEA countries. In dry years, Norway imports 
electricity from elsewhere in the well-interconnected Nordic electricity market area, which 
overall has a low carbon intensity by international comparison (Figure 2.7). From 2011 to 
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2015, the CO2 intensity of electricity generation in Norway averaged 14.4 grams of CO2
per kilowatt hour (gCO2/kWh). 

Figure 2.7  CO2 emissions per kWh of power and heat generated in Norway and in 
other selected IEA member countries, 1973-2015 
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Source: IEA (2017), 2017 Preliminary Edition of CO2 Emissions from Fuel Combustion, www.iea.org/statistics/.

Local air quality 
Air quality in Norway is generally good and concentration levels for most air pollutants 
are below the EU limit values. Yet, in some parts of major urban areas the limit values for 
particulate matter (PM) and nitrogen oxides (NOx) are exceeded, especially in winter.1

Norway also has national legislation on limit values, and the limit values for PM are even 
stricter than the EU limit values. Overall, however, air pollution levels have been 
decreasing in recent years (EEA, 2014).  

The main source of PM and NOx in Norway is road transport, both through exhaust 
emissions and asphalt dust. Under Norway’s National Transport Plan 2014-23, the 
transport sector is to be developed in an environmentally friendly way and public 
transport in urban areas will be encouraged. 

Institutions  
The overall national climate policy is decided by the Norwegian parliament (the Storting), 
and the government implements and administers the most important policies and 
measures, such as economic instruments and direct regulations. Most policies and 
measures in the area of climate policy are developed through interministerial processes 
before the political proposals are tabled. The Ministry of Climate and Environment has 
the overarching cross-sectoral responsibility for the co-ordination and implementation of 
the Norwegian climate policy. The other ministries are responsible for implementation in 
their respective sectors.  

1 As a party to the Agreement on the European Economic Area (EEA), Norway must comply with EU law on air 
pollution law. The EU limit values are laid down in the Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for 
Europe.
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The Ministry of Climate and Environment is assisted by the Norwegian Environment 
Agency. The agency reports to the Ministry and implements government pollution and 
nature management policy, which includes climate and air-quality policy.  

Local governments are responsible for implementing policies and measures at the local 
level, for example through waste management, local planning, and some transport 
measures.  

Policies and measures 
Targets 
Norway has emissions reduction targets for 2020, 2030, and 2050.  

By 2020, Norway aims to cut emissions of GHGs equivalent to 30% of the country’s 
emissions in 1990. This will be done through a combination of domestic reductions and 
reductions in other countries, which include those achieved through Norway's 
participation in the EU Emissions Trading Scheme (EU-ETS). The use of international 
flexible mechanisms (notably the Clean Development Mechanism credits under the 
Kyoto Protocol) will also help reach Norway’s 2020 target.  

Under the Paris Agreement of the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), Norway’s nationally determined contribution specifies a target to 
reduce emissions by at least 40% from the 1990 levels by 2030. The aim is to fulfil this 
target as a joint fulfilment with the European Union and its member states. Around half of 
Norway’s emissions are already covered by the EU-ETS. In addition, a national target for 
emissions reductions will be set for sectors outside the EU-ETS. Norway has entered 
into a dialogue with the European Union on an agreement for the joint fulfilment of the 
2030 target. If there is no agreement with the European Union, Norway will fulfil the 
commitment individually provided that it will have access to flexible mechanisms under 
the Paris Agreement and be credited for participation in the EU-ETS. The ambition level 
of at least a 40% reduction will remain the same. 

Norway also aims to be carbon neutral by 2030, which it plans to achieve through the 
EU-ETS, international co-operation on emissions reductions, and emissions trading or 
project-based co-operation. Previously, it had set this target for 2050, but the parliament 
brought the date forward in summer 2016. 

By 2050, Norway aims to become a low-emission society. The volume of domestic 
emissions reductions will depend on the ambition and actions of other countries. The 
government will also aim to balance the concerns over carbon leakage and the 
competitiveness of Norwegian industry with the need for more ambitious global climate 
policies and to avoid locking in infrastructure and systems that are incompatible with 
domestic and global climate targets. The government is currently working on a new 
climate change act that will legislate emissions reduction targets. The parliament has 
asked the government to legislate a target for 2050 that states a low-emission society 
has emissions levels of 80-95% below the 1990 levels. 
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Domestic measures 
As explained in Norway’s Second Biennial Report under the Framework Convention on 
Climate Change, the polluter-pays principle is a cornerstone of the Norwegian policy 
framework on climate change (GOV, 2015). Cross-sectoral economic policy instruments 
(e.g. CO2 tax) are the basis for decentralised, cost-effective, and informed actions.  

Norway’s CO2 tax was first introduced in 1991 in the offshore oil and gas sector, as well 
as in the transport and heating sectors. Mainland energy intensive industries were, 
however, exempt from the tax because of the perceived threat of carbon leakage. 

The tax rate varies by fuel type and sector. The CO2 tax has encouraged the offshore oil 
and gas industry to reduce flaring and adopt carbon capture and storage (CCS) at the 
Sleipner and Snøhvit fields. Further measures include the electrification of some 
processes and an increased energy efficiency.  

CO2 taxes on transport and heating fuels have also helped to reduce emissions. In the 
transport sector, CO2 emissions have been further reduced by introducing CO2 based 
vehicle taxation to promote electric and other low-emission vehicles, and biofuels 
blending obligations (see chapters 3 and 7). 

Figure 2.8  Price of GHG emissions by sector, 2016  
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Today, more than 80% of Norwegian GHG emissions are covered by carbon taxes 
and/or the EU-ETS. Nevertheless, as elsewhere, carbon price levels across sectors 
remain far from uniform and efforts to reduce these disparities would help to ensure 
consistent and economic incentives to abate them (Figure 2.8).  

In addition to carbon-pricing instruments, such as taxes and the ETS, the government 
has supported research on and innovation of climate-friendly technologies to help 
develop emissions reduction solutions where the markets have not provided them (see 
chapter 8).  

According to government estimates, Norway’s GHG emissions in 2010 would have been 
12.6-15.2 MtCO2-eq higher than observed if the climate policies and measures had not 
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been implemented. GHG emissions would be 17.1-20.1 MtCO2-eq higher in 2020 and 
17.8-20.5 MtCO2-eq higher in 2030 (GOV, 2015). 

Further domestic emissions reduction is somewhat challenged by the widespread use of 
electricity, which is 94-98% generated from zero-carbon sources. Norway has the 
highest share of electricity in the total final consumption among the IEA member 
countries (46%), and space heating, for example, is heavily electrified. Through 
Enova SF (Enova), the government has ambitious programmes to increase renewable 
energy use and energy efficiency, but often they do not replace the use of fossil fuels 
(see chapters 3 and 7).  

Emissions trading 
The EU-ETS is currently in its third phase (2013-20) and around half of Norway’s GHG 
emissions are covered by it. This EU-ETS phase is significantly different from previous 
phases. National allocation plans are no longer required and a single EU-wide ETS cap 
has been introduced. The cap is reduced by 1.74% per year from 2013 onwards, which 
results in a total cap for 2020 that is 21% below the 2005 emission levels from the 
sectors covered by the scheme.  

More than 40% of the allowances will be auctioned and electricity generation no longer 
receives free allowances. For the sectors in which allowances are still given away for 
free, such as the manufacturing industry and heat sectors, harmonised allocation rules 
apply, based on EU-wide benchmarks of emission performance. A separate cap applies 
to the aviation sector. A market stability reserve of allowances will start to operate from 
2019 to enable the supply of allowances to respond to changes in demand. In its 
proposal for a revised ETS from 2021 to 2030 (Phase IV), the European Commission 
has proposed to increase the linear reduction factor from 1.74% to 2.2% per year from 
2021 onwards. 

International emission credits 
Norway supports the Clean Development Mechanism of the UNFCCC and has a 
programme to procure some 60 million Certified Emission Reductions (CERs) generated 
in the second commitment period of the Kyoto Protocol (2013-20). The government will 
procure carbon credits to help reach its domestic GHG emissions target of a 30% 
reduction by 2020 from 1990, but the final procurement target is yet to be determined.  

The government has decided to acquire carbon credits from projects that face a risk of 
discontinuing their operations under the current low-carbon credit prices (vulnerable 
projects), or from new, as yet unregistered, projects. Credits will not be acquired from  
so-called industrial HFC projects or from coal-based energy production without CCS 
(GOV, 2015).  

The expected deliveries from vulnerable projects that have been contracted were 
estimated at 31 million CERs (as of June 2016). A further 3.9 million CERs from new 
projects are expected to be delivered from the Carbon Partnership Facility and Prototype 
Carbon Fund (World Bank) and the Nordic Environment Finance Co-operation Carbon 
Fund. As of August 2016, contracts with an estimated delivery of some 10 million CERs 
have so far been agreed under a bilateral programme, and contracts with a further 
6 million CERs were under negotiation in the second half of 2016. 
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Climate change vulnerability and adaptation 
In May 2013, the Ministry of Climate and Environment published a White Paper on 
climate change adaptation in Norway. The White Paper focuses on the challenges 
associated with climate change and how Norway can become more resilient to it.  

The Norwegian economy, environment, and society are all vulnerable to climate change. 
Projections indicate a warming in all parts of Norway and during all seasons. The annual 
mean temperature for Norway is estimated to increase by 3.4 (2.3-4.6) degrees Celsius 
by the year 2100. The growing season is projected to increase in large parts of the 
country. Annual and seasonal precipitation is also projected to increase. The annual 
runoff from the Norwegian mainland is estimated to rise, but regional differences can be 
expected. The snow season is projected to become shorter, and rainfall floods can be 
expected to increase. Higher temperatures and somewhat lower precipitation in the 
summer are projected to result in more serious summer droughts, particularly in southern 
Norway. Projections for the period 2071-2100 indicate that 90% of the country’s glaciers 
may melt completely, and 30-40% of the total glaciated area may be gone by the year 
2100. Climate change will also affect the oceans along the Norwegian coast. By 2100, 
the ocean surface temperature and sea level are expected to rise, and ocean 
acidification is expected to accelerate. 

The Norwegian power supply is based primarily on hydropower. A higher precipitation 
caused by climate change will probably serve to increase power generation. At the same 
time, the expected increase in temperature will mean that Norway requires less heating, 
but more cooling (see chapter 6). 

The authorities are responsible for creating the necessary framework for the country to 
adapt to a changing climate. This includes providing national statutes, regulations, and 
guidelines. The municipalities play an important role in climate change adaptation, as 
climate change impacts are manifested at the local level, where many adaptation actions 
are designed and implemented. Land-use planning is one of the core elements of this 
responsibility. In general, the government aims to incorporate climate change 
considerations into planning and decision-making processes in all areas and at all levels 
of society. 

Since January 2014, the Norwegian Environment Agency has been the agency that 
supports the Ministry of Climate and Environment on climate change adaptation. It also 
co-ordinates the work of the central government on climate change adaptation. 

Assessment 
Norway has devoted considerable attention to environmental sustainability, and climate 
change mitigation enjoys broad popular and political support. The country has a target to 
reduce emissions by 30% from 1990 to 2020. In 2014, GHG emissions were roughly at 
the 1990 level, despite strong economic growth in the 1990-2014 period. The 
government plans to meet the target through a combination of domestic reductions, 
participation in the EU-ETS, and the use of international flexible mechanisms obtained 
through the government's procurement programme. 
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Norway’s Nationally Determined Contribution under the UNFCCC is -40% from 1990 to 
2030, a target for which it pursues joint fulfilment with the European Union. Norway has 
also pledged to become carbon neutral by 2030 (taking into account its contribution to 
emissions reductions abroad). By 2050, the stated objective is for Norway to become a 
low-emission society. The government is currently working on a climate change act to 
legislate its 2050 target. With its strong commitment to global climate change mitigation, 
Norway has set a fine example to other countries. 

As to the -40% target for 2030, the negotiations with the European Union over a 
collective delivery (joint fulfilment) should be concluded as quickly as reasonably 
possible. To conclude the negotiations with the European Union is also a prerequisite for 
estimating the volume of international carbon credits Norway will need to purchase to 
meet its 2030 carbon neutrality goal. If an agreement with the European Union is not 
reached, the government will maintain the ambition to reduce emissions by at least 40% 
(compared with 1990) by 2030. This target will be conditional on the availability of flexible 
mechanisms under the Paris Agreement and on Norway’s being credited for participating 
in the EU-ETS. If Norway does not conclude an agreement with the European Union, the 
government will consult the parliament at a later date to set a national target for the  
non-ETS sector. The question of how much of the emissions reductions should be 
carried out domestically remains a divisive one. Norway will probably have an ongoing 
reliance on some use of market mechanisms to meet the targets it has set, so it should 
seek early clarity on the post-2020 rules and position itself to secure credits early. 

In many ways, Norway already is a lower-carbon economy than most others because of 
the historical predominance of hydropower. The widespread use of electricity, which 
includes for heating, means that energy use in buildings has essentially already been 
decarbonised. Oil and gas production, manufacturing, and transport are the focus areas 
for further cuts in energy-related GHG emissions. Fewer options for GHG mitigation tend 
to increase the mitigation cost per tonne avoided, and this, in turn, explains why the 
government also relies on international carbon credits as a measure to meet climate 
targets. When it defines the 2050 target to become a low-emission society, the 
government should also clarify the expected role of international carbon credits, in 
particular because the supply of such credits is set to decline in the global efforts to 
reduce emissions significantly by 2050. 

Around 50% of Norway’s emissions are already covered by the EU-ETS. Combined, the 
CO2 tax and EU-ETS cover around 80% of GHG emissions in the country. Since the 
2011 in-depth review, climate policies have been strengthened further through, among 
other things, increased tax rates on CO2 in mineral products and on HFCs and PFCs in 
products. The government has also adjusted taxes to promote low- and zero-emission 
vehicles and increased spending on public transport, railways, and cycling/walking paths. 
The blending obligation for biofuels in road transport was increased to 5.5% in 2015. 
Funding for Enova has been increased. New energy requirements in the building code 
were introduced from 1 January 2016, and the government is working on a phase out of 
fossil fuels in buildings from 2020. The IEA encourages the government to prioritise 
policies and measures that reduce GHG emissions based on their long-term cost-
effectiveness (NOK per tonne of CO2 [NOK/tCO2] avoided). The long-term approach is 
relevant here because, in the required transition to a low-carbon energy system, the 
need to change the economic structure may cost today, but will save money in the long run. 
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Recommendations 

The government of Norway should: 

Work to conclude the negotiations with the European Union on a joint fulfilment of the 
2030 target without undue delay. 

Prioritise policies and measures that reduce GHG emissions based on their  
long-term cost-effectiveness (NOK/tCO2 avoided). Such assessments should 
consider costs and benefits over the full long-term energy transition, not just the 
short-term emission savings. 

Consider measures to enhance emission reductions and support low-carbon 
development of the oil and gas, manufacturing, and transport sectors, particularly 
where policy gaps exist. 

Implement measures to fulfil the commitments outlined in its White Paper on climate 
change adaptation and consider updating its national strategy to adapt to climate 
change based on the best available knowledge. 

Continue to work towards policy co-ordination of emissions reduction measures, 
which include the domestic carbon tax, EU-ETS, and renewable energy and energy 
efficiency measures. 
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INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

The International Energy Agency (IEA), an autonomous agency, was established in November 1974. 
Its primary mandate was – and is – two-fold: to promote energy security amongst its member 

countries through collective response to physical disruptions in oil supply, and provide authoritative 
research and analysis on ways to ensure reliable, affordable and clean energy for its 29 member 
countries and beyond. The IEA carries out a comprehensive programme of energy co-operation among 
its member countries, each of which is obliged to hold oil stocks equivalent to 90 days of its net imports. 
The Agency’s aims include the following objectives: 

Secure member countries’ access to reliable and ample supplies of all forms of energy; in particular,
through maintaining effective emergency response capabilities in case of oil supply disruptions.

Promote sustainable energy policies that spur economic growth and environmental protection
in a global context – particularly in terms of reducing greenhouse-gas emissions that contribute
to climate change.

Improve transparency of international markets through collection and analysis of
energy data.

Support global collaboration on energy technology to secure future energy supplies 
and mitigate their environmental impact, including through improved energy

efficiency and development and deployment of low-carbon technologies.

Find solutions to global energy challenges through engagement and
dialogue with non-member countries, industry, international

organisations and other stakeholders.
IEA member countries:

     Australia

    Austria 

  Belgium

 Canada

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland 

Italy

Japan

Korea

Luxembourg

Netherlands

New Zealand 

Norway

Poland

Portugal

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States

The European Commission 

also participates in 

the work of the IEA.

Please note that this publication 

is subject to specific restrictions 

that limit its use and distribution. 

The terms and conditions are  

available online at www.iea.org/t&c/
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1 INNLEDNING 

Det vises til Statens tilsvar av 14. desember 2016, og rettens utsatte frist for kommentarer til tilsvaret 
av 19. desember 2016. 

Tilsvaret er omfattende, og vi vil begrense våre kommentarer for ikke å vidløftiggjøre 
saksforberedelsen. 

Overordnet har Miljøorganisasjonene prinsipalt gjort gjeldende at Lisensvedtaket er ugyldig fordi 
det materielt sett er i strid med Grunnloven§ 112. Et helt sentralt grunnlag for denne anførselen er 
følgende (sitat fra stevningens innledning): 

« ..• menneskeskapt global oppvarming er et reelt problem. For å unngå irreversible og 
ødeleggende klimaskader må verden sørge for å begrense den globale oppvarmingen. ( ... ) 
Parisavtalen [fastsetter] at verden må begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 
2°c, og mest sannsynlig l,5°C. 

For å oppnå dette må Norge bidra til å redusere verdens CO2-utslipp. Lisensvedtakene åpner 

for en petroleumsutvinning som vanskelig kan forenes med den utslippsreduksjonen Norge 
må bidra til for å unngå ødeleggende og irreversible klimaendringer.» 

I denne sammenheng har Miljøorganisasjonene også anført at det er begrenset hvor mye mer CO2 
det er plass til i atmosfæren, innenfor de nevnte temperaturmålene, jf stevningens punkt 6.4.3 om 
karbonbudsjetter. 

Til tross for at ovennevnte er helt sentrale forutsetninger for Miljøorganisasjonenes krav (anførslene 
er underbygget i stevningens punkt 6 og 7), kan vi ikke se at staten har kommentert dette. 

Staten bruker derimot mye plass på følgende: 

1) å argumentere for at Grunnloven § 112 ikke gir domstolen kompetanse til å overprøve 

forvaltningsvedtak så fremt det kan påvises at myndighetene har utredet og vurdert 
miljømessige konsekvenser av et gitt tiltak. 

2) å underbygge at myndighetene har gjort en forsvarlig utredning og iverksatt diverse tiltak 
for å ivareta hensynet til miljø. 

Så fremt staten skulle få medhold i at Grunnloven§ 112 må tolkes slik staten anfører, er det muligens 
ikke nødvendig å imøtegå Miljøorganisasjonens faktiske anførsler. 

Dersom Miljøorganisasjonen får medhold i sin tolkning av Grunnloven § 112 må retten imidlertid 

ta stilling til disse faktiske anførslene. Statens tilsvar avklarerer ikke hvilket standpunkt staten vil ta 

i denne sammenheng. Dette vanskeliggjør saksforberedelsen. Dels fordi det er vanskelig å forberede 

seg når staten ikke redegjør for sin argumentasjon og dels fordi det ikke er mulig å avpasse 

bevisførselen uten å vite hvilke faktiske forhold som vil bli bestridt. Miljøorganisasjonene er dermed 
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også nødt til å ta forbehold om at det kan bli nødvendig med ytterligere bevisførsel avhengig av 
hvordan staten forholder seg til anførslene. 

I det følgende vil vi derfor først imøtegå statens argumenter mot at Grunnloven § 112 gir domstolen 

kompetanse til å overprøve forvaltningsvedtak når myndighetene har utredet og iverksatt tiltak for 
å ivareta hensynet til miljøet. 

Dernest vil vi uttrykkelig oppfordre staten til å avklare sitt standpunkt 

Miljøorganisasjonenes konkrete faktiske anførsler. 
relasjon til 

I tillegg har staten fremmet enkelte argumenter som også har relevans med utgangspunkt i 

Miljøorganisasjonenes rettslige anførsler, som nødvendiggjør enkelte kommentarer. Dette gjelder 

Parisavtalens betydning for saken (punkt 4 under) og betydningen av utslipp utenfor Norge (punkt 
5 under). 

Til slutt foranlediger tilsvaret også enkelte bemerkninger relatert til Miljøorganisasjonenes anførsel 

om saksbehandlingsfeil og relatert til Lisensvedtakets samfunnsøkonomiske nytteverdi (punkt 6 og 
7). 

2 GRUNNLOVEN§ 112 SOM MATERlELL SKRANKE 

Det synes som at partene er enige om følgende vedrørende tolkningen av§ 112: 

a) Bestemmelsen omfatter klimaspørsmål (tilsvar side 37). 

b) Bestemmelsen er rettslig forpliktende og ikke en programerklæring. Bestemmelsen 

pålegger følgelig statens myndigheter plikter (tilsvar side 34). 

c) Organisasjoner kan bygge rettskrav direkte på bestemmelsen (tilsvaret side 35, sitatet fra 

Dokument nr. 12:15 (1987-1988)). 

d) Bestemmelsen forbyr ikke at naturens ressurser utnyttes, så lenge det skjer på en måte som 

tar {tilstrekkelig) hensyn til miljøet og etterslekten (tilsvaret side 37). 

Den sentrale rettslige uenighet knytter seg til om Grunnloven § 112 inneholder en materiell skranke 
som begrenser hvilke vedtak som kan fattes. 

Tolkningen av § 112 som en rettighetsbestemmelse uten noen rettslig kjerne, slik staten 

argumenterer for, har ikke paralleller i annen grunnlovstolkning og harmonerer heller ikke med 

klare uttalelser i lovforarbeidene, verken til § l 12 eller forgjengeren§ l 10b. 

Miljøorganisasjonenes standpunkt er underbygget i stevningen, men foranlediget av tilsvaret finner 

vi grunn til å komme med noen supplerende bemerkninger. 
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Menneskerettighetsutvalget (Dok. Nr 16 (2011-2012)), som etter drøftelse inkluderte 
miljøbestemmelsen i kategorien menneskerettigheter, uttalte følgende med henvisning til 
forarbeidene til § 110 b: 

«At «Statens Myndigheter gjye nærmere bestemmelser til at gjennomføre disse Grundsætninger» 

kan tenkes påberopt som grunnlag for anførsler om betydelige skjønnsmessig frihet for 

myndighetene når lovgivning skal utformes. En slik argumentasjon hannonerer imidlertid 

dårlig med bestemmelsens menneskerettslige utgangspunkt og uttalelsene i forarbeidene om at 
grunnlovsbestemmelsen skal være foI]Jliktende for bl. a Stortinget, og, i t11fe1let motstrid, gå 
foran annen lovgivning.» 

Komiteens innstilling til Stortinget distanserer seg ikke fra utvalgets uttalelser på dette punkt. 

Det er følgelig klart forutsatt i lovforarbeidene at Grunnlovens § 112 er en rettslig skranke, dvs at 
den inneholder en materiell grense. 

At grunnlovens miljøbestemmelse inneholder en materiellrettslig skranke, er også klart nok 
forutsatt av Lovavdelingen i tolkningsuttalelse av 6. mars 20001 i den såkalte gasskraftsaken, jf f. eks 
side 3 og 16: 

«Det kan etter Lovavdelingens syn ikke antas at det vil være adgang til å tillate nye og 
betydelig forurensende utslipp med langsiktige miljøvirkninger i den hensikt å etablere nye 
arbeidsplasser eller gi mulighet for teknologisk nyvinning . ... 

Det VI1 imidlenid være i dårlig samsvar både med forurensningsloven og med Grunnloven§ 
1 JO b å gi t11latelse {etter forurensingsloven} til ny virksomhet som vil medføre betydelige 
forurensende utslipp bare for å oppnå fordeler av annen art. Spesielt vil det neppe være 

adgang t1l å tillate virksomhet som volder forurensning av betydning med sikte på å høste 
en rask økonomisk gevinst på kon sikt. Konsekvensen av Grunnlovens§ I JO b første ledd 

annet punktum er at det ved utøving av forvaltningsskjønn med sikte på nyetableringer må 
legges vesentlig vekt på å sikre at ny virksomhet bidrar til en bærekraftig utvikling i et 
langsiktig perspektiv.» 

Under henvisning til både § 110 b og føre-var prinsippet, uttalte Lovavdelingen seg også om den 
bredere vurderingen som må finne sted for å ta stilling til om Grunnlovens miljøbestemmelse er 
overholdt, jf. side 16: 

«Spørsmålet kommer i en annen stilling hvis etablering av gasskraftverk gir miljøfordeler 
andre steder . ... det bør kreves en forholdsvis høy grad av sikkerhet for at miljøfordelene vil 
inntre for at de skal gjøre det berettiget å gi tillatelse t11 en virksomhet som isolen sett v1J 
medføre be tydelige forurensende utslipp.» 

1 www.regjeringen.no/no/depjd/id463/ 
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Videre fremgår følgende på side 15: 

«Hvor lange man skal gå i denne retning [søke å hindre forurensing), vurderes samtidig ut 
fra en helhetsvurdering på grunnlag av§ 2 nr. I tredje punktum. Denne vurderingen må 
imidlertid foretas i lys av Grunnloven § 110 b første ledd, særlig når det gjelder mer 
omfattende miljøproblemer eller -konsekvenser. Det kan derfor ikke legges til grunn at 
forvaltningen står helt fritt etter§ I I fjerde ledd til å gi tillatelse til utslipp som medfører 
en betydelig økning i forurensningene.» 

Gitt at § 112 inneholder en materiell skranke, er det klart at domstolen har plikt til å vurdere om 
denne skranken er overtrådt når Lisensvedtaket er fattet. 

3 AVKLARING AV FAKTA OG SAKSBEHANDLING 
Slik det fremgår av stevningen anfører Miljøorganisasjonene at Grunnloven§ 112 setter en materiell 
skranke for forvaltningsvedtak, og at Lisensvedtaket bryter med denne skranken. Denne anførselen 
bygger på en rekke faktiske forutsetninger (se særlig stevningen pkt. 6), som staten har unnlatt å 
kommentere. 

Uten at vi vet hvordan staten stiller seg til de aktuelle faktiske forutsetningene er det vanskelig å 
vite hvilken bevisførsel som er nødvendig. Dette har også en side mot hvor mye tid det er nødvendig 
å sette av. 

Vi ber på denne bakgrunn at Staten avklarer sitt standpunkt i relasjon til følgende faktiske anførsler: 

1. Dersom verdens samlede klimautslipp ikke reduseres tilsier omforent vitenskapelig 
materiale at det vil skje en irreversibel global oppvarming med helt uakseptable 
konsekvenser, jf. særlig stevningens punkt 6.4.1 og 6.4.4. 

2. Det er nødvendig å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt 
under 2 grader celsius sammenlignet med førindustrielt nivå («togradersmålet»), og 
tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader celsius, for å redusere risikoene 
og effektene forbundet med klimaendringer betydelig, jf. stevningens punkt 6.4.1 -
6.4.4. 

3. Dersom det globalt slippes ut mer enn 1000 gigatonn CO2 i forhold til samlet global 
utslippsmengde slik den var i 201], vil verden mest sannsynlig ikke kunne innfri 
togradersmålet, jf. stevningens punkt 6.4.3. 

4. Dersom der globalt slippes ut mer enn 400 gigatonn CO2 i forhold til samlet global 
utslippsmengde slik den var i 2011, vil den globale oppvarmingen mest sannsynlig 
overstige 1,5 grader celsius jf. stevningens punkt 6.4.3. 

5. CO2-utslippet fra alle reservoarene i dagens operative olje- og gassfelt (altså eksklusive 
kull) vil føre til en global oppvarming på over 1,5 grader celsius sammenlignet med 
førindustriell tid , jf. stevningens punkt 6.4.3. 
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6. Redusert olje- og gassproduksjon i Norge vil føre til signifikant utslippsreduksjon. Med 
andre ord vil ikke slik redusert produksjon kun føre til tilsvarende økt produksjon i 
andre land, jf. stevningens punkt 6.4.6. 

4 PARISAVfALENS BETYDNING 

FNs klimakonvensjon, og som del av denne, Parisavtalen, påberopes av Miljøorganisasjonene som 
et faktagrunnlag. Avtalen dokumenterer at verdens klimasituasjon har et alvor og omfang som ikke 
har historiske paralleller. Dessuten er avtalen et uttrykk for hva som skal til for å bevare et 
bærekraftig miljø. 

Det anføres også at avtalen er rettslig relevant når det nærmere innholdet av Grunnlovens§ 112 
skal fastlegges. Miljøorganisasjonene tar avstand fra statens anførsel om at avtalen ikke inneholder 
«substansielle forpliktelser for partslandenes utslippspolitikk» (tilsvaret side 28.) 

Avtalens krav til at utslippsreduksjoner fastsettes basert på prinsippet om «høyest mulige ambision», 
jf avtalens artikkel 4(3) jf. 4(2), som er særlig relevant. 

5 SÆRIJG OM BETYDNINGEN AV lITSLIPP lITENFOR NORGES GRENSER 

Klimaproblemet er utvilsomt et globalt problem og det er erkjent at for å langsiktig bevare klodens 
ressurser må klimagassutslippene opphøre. Det gir ikke mening å vurdere det enkelte lands 
klimaproblem isolert sett. 

Systemet i FMs klimakonvensjon med tilhørende avtaler er at utslippene vurderes å «tilhøre» det 
land de genereres i, er et nødvendig resultat av de begrensingene som realistisk sett foreligger ved 
forhandling av slike avtaler. Tolkningen av Grunnloven § 112 begrenses imidlertid ikke på samme 
måte. Tvert imot; formålet bak § 112 tilsier at en bredere betraktning legges til grunn ved 
fortolkning av bestemmelsen. 

At det er de samlede utslipp som skal vurderes i forhold til § 112 første ledd har også støtte i 
allmenningsretten. Allmenningsrettens prinsipper om begrensninger i den enkeltes rett til å utnytte 
allmenningen (her: kloden og klodens klima), er basert på hvilken totalbelastning allmenningen kan 
tåle, gitt at den skal kunne føres videre til senere generasjoner. 

6 SAKSBEHANDLING RELATERT TIL IJSENSVEDTAKETS KLIMAEFFEKT 
I forlengelsen av behovet for å avklare statens standpunkt til spørsmålene oppstilt i punkt 3 ovenfor, 
er det viktig å få klarhet i om, og eventuelt hvordan, ovennevnte spørsmål er drøftet i relasjon til 
Lisensvedtaket. 

På side 20 i tilsvaret er det limt inn en liste over 24 studier som drøfter forskjellige spørsmål relatert 
til åpning for petroleumsvirksomhet i Barentshavet Sørøst. Dette er utvilsomt et omfattende 
utredningsarbeid, men det er ingen av disse rapportene som berører de spørsmålene som vi har bedt 
staten avklare over. 
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Så vidt vi kan se er temaet kun berørt i en bisetning i stortingsmeldingen (Meld. St 36 2012-2013). 
Det vises der kun til at: 

((Prognosene for utslipp til luft viser at utslippene vil variere over tid, for C02 generelt fra 
knapt 600 000 tonn synkende til 300 000 tonn per år for høyt scenario. NOx-utslippene vil 
variere fra 1 600 tonn synkende til 800 tonn per år. 

Utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet i området vil kun medføre marginale bidrag til 
totalbelastningen, og generelt ikke medføre negative virkninger på miljø.» 

Dette er kun en gjengivelse av anslått C02 utslipp, og med en enkel setning konkluderes det med at 
bidragene kun er «marginale» og ikke «generelt» vil medføre negative virkninger på miljøet. 

Det er uklart hvilket tema som adresseres i denne sammenheng, men det må være helt på det rene 
at dette ikke representerer noen reell drøftelse av hvilken klimaeffekt Lisensvedtaket har og om den 
er akseptabel. 

Poenget er uansett ikke om de samlede utslippene totalt sett er små sammenlignet med den samlede 
utslippsmassen fra norsk sokkel - eventuelt sammenlignet med det samlede utslippet fra verdens 

petroleumsindustri. Poenget er at Lisensvedtaket representerer 1) den reelle åpningen av et helt 

nytt område for petroleumsvirksomhet, - og dermed legger opp til en videreføring av det 
utslippsnivået vi har i dag frem i tid, og 2) petroleumsaktivitet rekordnært den sårbare iskantsonen. 

I tillegg gjelder ovennevnte utsagn utelukkende utslippene forbundet med utvinningen. Norges 
bidrag til det globale C02-utslippet gjennom produksjonen fra Lisensvedtaket kommenteres 
overhodet ikke. I den grad det finnes drøftelser av dette i andre dokumenter som berører 
forutgående saksbehandling, provoseres dette fremlagt. 

I stevningens punkt 3.3.6 beskriver staten med betydelig grundighet plan for utbygging og drift 
(PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger (PAD), uten at det fremkommer noen anførsler 

fra statens side vedrørende disse dokumentene. PUD og PAD er dokumenter som lisenshaverne i 
henhold til petroleumsloven plikter å utarbeide og ra godkjent av relevante myndigheter når det er 

klart at de ønsker utbygging, hvor denne skal skje o s v. Staten bes klargjøre om det anføres at 

vurderingen av om Lisensvedtaket er i strid med Grunnlovens § 112 kan eller skal utsettes inntil 
dokumentene PUD og P AD behandles av myndighetene. Alternativt må staten presiseres hvilke 
anførsler som gjøres gjeldende relatert til PUD og PAD. 

7 LlSENSVEDTAKETS SAMFUNNSØKONOMISKE VERDI 

Miljøorganisasjonene har anført at Lisensvedtakets samfunnsøkonomiske nytteverdi er tvilsom. 

Holdt opp mot vedtakets negative miljømessige konsekvenser er vedtaket uforholdsmessig. Det er 

videre anført at staten ikke har gjort en tilfredsstillende vurdering av Lisensvedtakets 
samfunnsøkonomiske nytteverdi, og at denne ikke er holdt opp mot vedtakets negative 
miljøkonsekvenser. 

Etter det vi kan har staten kun kommentert dette på følgende vis: 

,: 
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På kommersiell side finner vi selskapene som driver petroleumsvirksomhet på norsk sokkel 

i tilknytm'ng til tildelte tillatelser. Det er selskapene som fatter de kommersielle 
beslutningene og vurderer lønnsomheten. Dersom det ikke er lønnsomt, vil altså et funn 

ikke bli utnyttet selv om et selskap har rett til å utnytte det. (tilsvaret side 9) 

Denne tilnærmingen er for snever. Fra selskapenes side vil lønnsomheten vurderes utelukkende på 

bakgrunn av selskapets bedriftsøkonomiske hensyn, som ikke nødvendigvis er sammenfallende med 
den samfunnsøkonomiske vurderingen. 

Staten bærer størstedelen av de økonomiske kostnadene forbundet med leting og investeringer. 
Dette innebærer at staten kan få store kostnader som ikke nødvendigvis dekkes opp av fremtidige 

inntekter. Det er godt mulig det kun vil oppdages funn som ut fra bedriftsøkonomisk perspektiv 

antas å være drivverdige, men hvor den samlede inntekten fra disse funnene ikke er tilstrekkelig til 
å veie opp for statens totale kostnader. I et slikt tilfelle vil Lisensvedtaket resultere i vesentlig negativ 

miljøpåvirkning samtidig som økonomien er negativ for staten. Ved tidligere konsesjonsrunder har 
det vært så opplagt at økonomien i sum ville bli positiv at en slik vurdering nærmest var unødvendig. 

I en situasjon der bruk av petroleum over tid skal fases ut, er dette ikke like opplagt. Til illustrasjon 
kan nevnes at konsekvensutredningen på et tidspunkt da oljeprisen var over dobbelt så høy som den 
var det Lisensvedtaket ble fattet. 

Som varslet i stevningen arbeider Miljøorganisasjonene med å underbygge at det er betydelig 
usikkerhet for at Lisensvedtakene vil kunne ha negativ samfunnsøkonomisk verdi. Under enhver 

omstendighet kan vi ikke se at spørsmålet om samfunnsøkonomisk nytte egentlig er drøftet forut 
for Lisensvedtaket. Temaet er i realiteten heller ikke berørt i tilsvaret. 

Vi ber på denne bakgrunn staten avklare om staten er enig i at staten, som konsekvens av 
skatteregimet på sokkelen, bærer størstedelen av kostnadene forbundet med leting og investeringer 
knyttet til petroleumsvirksomhet under Lisensvedtakene. 

I tillegg provoserer vi staten til å fremlegge samtlige vurderinger staten har gjort av hvilken 
samfunnsøkonomiske nytteverdi som Lisensvedtaket vil føre til, og enhver vurdering som belyser 

spørsmålet om den samfunnsøkonomiske nytteverdien forbundet med Lisensvedtaket rettferdiggjør 
Lisensvedtakets negative miljøkonsekvenser. 

. .. 
Dette prosesskriv i tre eksemplarer, hvorav ett er sendt til retten og to direkte til 
motpartens prosessfullmektig. 

Wahl-Larsen Advokatfirma AS 

~~t(~ 
Advokat 
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6. Most G20 countries require new policies 

2e/year by 2030. 

urgently required.

2e to closing 
the gap in 2030.
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9. The assessment of the emissions gap and 

and commitments and what is required to 
meet the temperature goals of the Paris 

in 2018 addresses the need and the 

and informing countries in urgently 

2e, compared 
to the current policy trajectory, is 

important environmental, social and 
economic goals.
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measures
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xxixxi

crucial to closing the emissions gap. This 
will require careful handling of issues 
such as employment impacts, investor 
interests, grid stability and energy access 

 

 

Region Announced Total

East Asia

Middle East and Africa

Eurasia

Zealand

Total

Note:
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and contribute to the achievement of 

proven technologies, but dedicated policy 
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13. Carbon dioxide removal from the 

emission abatement strategies. Biological 
2

agriculture can play an immediate role, 

Development Goals. 
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Reforesta�on
Tree growth takes up CO₂ 
from the atmosphere
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Partly burnt biomass is added 
to soil absorbing addi�onal CO₂

Soil Carbon Sequestra�on
Land management changes 
increase the soil carbon 
content, resul�ng in a net 
removal of  CO₂ from the 
atmosphere

Other Land-Use/ Wetlands
Restora�on or construc�on of 
high carbon density, anaerobic 
ecosystems

Bioenergy with 
Carbon Capture and 

Storage (BECCS)

Plants turn CO₂ into 
biomass that fuels 

energy systems; CO₂ 
from conversion is 

stored underground

Accelerated Weathering

Natural minerals react with 
CO₂ and bind them in new 
minerals

Direct Air Capture

CO₂ is removed from 
ambient air and stored 
underground

Ocean Alkalinity 
Enhancement

Alkaline materials are 
added to the ocean to 
enhance atmospheric 
drawdown and negate 
acidifica�on 

CO2 to Durable Carbon

CO₂ is removed from the 
atmosphere and bound in 
long-lived materials
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Box 2.1: Greenhouse gas emissions development: how have G20 members performed 
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Country 2020 pledge case Current policy trajectory

a CAT

Australia

Brazil N/A

Canada

China N/Ab N/A

N/A

Japan N/A

Mexico

Russia
a N/A CAT

N/A

Republic of 
Korea

N/A

Turkey a

Note: 
a

b

Table 2.1: 
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Box 2.2: Assessing progress towards achieving the Cancun pledges: three caveats
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Box 2.3: Mission 2020’s six-point plan 
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3.2.2 Updates to the assessment 
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3.3 The emissions gap in 2030 and urgency of 
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3.3.3 Impact of the Kigali Amendment

impact 
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trends of G20 members

3.4.1 A comparison of current emission trends of 
G20 members
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members
China’s

 

• 

• Change in recent trend in emissions:

• Time and level of peaking emissions per capita:

• 

• 

• 

• 

et 
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 emissions have started 
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Figure 3.4:
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Bridging the gap - sectoral green-
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Lead authors:
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There are other measures that are not included in this 

4.3 Can the gap be bridged: total emission 
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Table 4.1:

Category
2

Category
2

Basic

Biochar

Basic

Appliances

Basic

CCS

Basic

Forestry
Basic

Industry
Basic

CCS

Transport Basic

Basic

measures

measures

6005



36

Assessment Models

Avoided Emissions (GtCO₂e/yr)

Category

CO₂

N₂O and 
CH₄

HFCs

0 2 4 6 8 10 12

Subs�tutes for Ozone-
Deple�ng Substances

Bo�om-Up Sector by Sector 2 °C  IAM 1.5 °C IMAGE2 °C IMAGE

Other

Waste

Burning of agricultural residues, savanna 
burning and open burning of forest clearing

Agriculture

Energy supply emissions

Emissions from sta�onary
and mobile combus�on

Deforesta�on/landuse change

Other

Buildings

Transport

Industry

Electricity produc�on

Figure 4.2:

• 

0 • 

. _, 

■ ■ • 0 

6006



37

 

4.5 Conclusions
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5.2.1 Policy instruments
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5.3 Country studies

5.3.1. Australia: coal exports and policy challenges

5.3.2 China: slowly turning the wheel
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5.3.3. Europe: Learning from past experiences

Most Western European countries have either already 
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development and measures that balance the associated 
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5.3.5. Indonesia: covering increasing demand with 
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Lead authors: 

Bridging the gap – The role of 
short-lived climate pollutants

Chapter 6
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6.2.3. Impact of the Kigali Amendment
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6.3.1 Methane
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Table 6.1: 
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Development Goals and other policy goals 

 
 

 

respiratory and cardiovascular diseases could be avoided by 
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technical control measures already exist and have been 

6.6 Key messages
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Lead authors: 

approaches that remove and sequester carbon dioxide 

Bridging the Gap – Carbon  
dioxide removal

Chapter 7
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7.2. Land-based carbon dioxide removal 
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7.2.4 Biochar

soils
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7.4 Technology-based carbon dioxide removal 

approaches to this process have been applied in aerospace 
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on dissolved ocean carbon dioxide is very recent and at very 

7.4.2. Accelerated weathering of minerals

 technical 
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Møteform og møtedeltakere  
Foruten saksforberedende dommer deltok prosessfullmektigene og de rettslige 
medhjelperne. Møtet ble holdt som fjernmøte.  
 
Plan for videre behandling 
Prosessfullmektigene ble gitt anledning til å uttale seg om plan for den videre 
behandlingen av saken. Følgende spørsmål ble behandlet: 
 
- Hvor lang tid som skal settes av til hovedforhandlingen. Saksøkernes 

prosessfullmektiger mente at det bør settes av 2 uker, mens saksøktes prosessfullmektig 
mente at det er tilstrekkelig med i underkant av 1 uke. 

- Tidspunkt for avholdelse av hovedforhandlingen. Det var enighet om at uke 46 og uke 
47 reserveres og at hovedforhandlingen berammes innenfor dette intervallet. Hvor lang 
tid som skal settes av, besluttes – på bakgrunn av den videre saksforberedelse – senere.  

- Planlagt bevisføring under hovedforhandlingen. Saksøkernes prosessfullmektiger 
opplyste at det – foruten dokumentbevis – tas sikte på korte partsforklaringer og 
forklaringer fra inntil fire sakkyndige vitner. Saksøktes prosessfullmektig opplyste at 
det så langt ikke tas sikte på at det skal avgis partsforklaring, ei heller føres vitner. 

- Spørsmålet om rettens avgjørelse dels skal baseres på skriftlig behandling, dels på 
behandling i rettsmøte, jf. tvisteloven § 9-9 (2). Dommeren presiserte at det som først og 
fremst kan være aktuelt, er utarbeidelse av en omforent systematisk redegjørelse for de 
faktiske forhold i saken eller deler av dem. Prosessfullmektigene ga uttrykk for at det 
kan være problematisk, men avviste det ikke. Dommeren besluttet at man skal komme 
tilbake til dette senere under saksforberedelsen. 

- Spørsmålet om hovedforhandlingen bør legges opp etter tvisteloven § 9-15 (10). 
Prosessfullmektigene var positive til dette. Det ble drøftet hvordan parts- og 
vitneforklaringer skal innpasses i en slik modell. Dommeren besluttet at man skal 
komme tilbake til dette senere under saksforberedelsen. 

- Digital gjennomføring av hovedforhandlingen. Ingen av prosessfullmektigene motsatte 
seg dette. Dommeren opplyste at det uansett vil bli besluttet at det skal utarbeides 
faktisk utdrag, noe som påhviler saksøkersiden (den som først skal ha ordet under 
hovedforhandlingen) og at det ved en digital gjennomføring må utarbeides digitalt 
utdrag. 

- Praktiske forhold ved gjennomføring av en hovedforhandling. Det var enighet om at 
hovedforhandlingen bør gjennomføres i en sal med god plass. Saksøkerens 
prosessfullmektig ba om at prosjektor og flipover er tilgjengelig og at forhandlingen 
foregår på sal med tolkemulighet.    

- Annet i forbindelse med videre saksforberedelse. Saksøkerens prosessfullmektiger 
fremholdt – som varslet i e-post av 13.2.2017 – at det kan være behov for særlig 
sakkyndighet for så vidt gjelder klimavitenskaplige spørsmål. Saksøkerne kommer 
tilbake til dette.  

 
Avslutning 
Dommeren erklærte møtet for avsluttet, og opplyste at utskrift av protokollen vil bli sendt     
prosessfullmektigene/gjort tilgjengelig på aktørportalen. 
 
Rettsmøtet varte fra kl. 09.30 til kl. 10.00. 

Retten hevet 

Hugo Abelseth 
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REGJERINGSADVOKATEN 

Vi viser til rettens brev av 13. februar d.å. der frist for kommentarer til saksøkernes prosesskriv 
av 19. januar ble forlenget til d.d. 

I saksøkernes prosesskriv av 19. januar bes staten i punkt 3 avklare sitt standpunkt til en del 
faktiske anførsler. Som det fremkommer i tilsvaret, er selve kjernen i statens syn at en rettssak 
basert på anførte brudd på grl. § 112, ikke er en arena der staten kan eller skal tvinges til åta 
standpunkt til det nærmere innholdet i de globale klimautfordringer verden står overfor. 
Standpunkt til disse utfordringene og hvordan de best skal løses må tas på den politiske arena, 
etter faglige prosesser hos ansvarlige myndigheter og med påfølgende demokratiske vurderinger 
og prioriteringer. 

Staten vil derfor i forbindelse med rettssaken ikke fremsette noen nye klimapolitiske eller 
petroleumspolitiske posisjoner (eller «avklaringer») på vegne av regjeringen, men vil føre saken 
på grunnlag av den klimapolitikk og den petroleumspolitikk som regjeringen og stortingsflertallet 
har besluttet. Så langt dette fremkommer av offentlige dokumenter, kan det legges til grunn. Av 
det som så langt er fremlagt i saken, er de seks punktene saksøker tar opp særlig drøftet i 
følgende: 

Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030- en felles løsning med EU 

(tilsvaret bilag 107), 

Prop. 115 S (2015-2016) Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen (stevningen bilag 35) 

lnnst. 407 S (2015-2016) vedr. ratifikasjon av Parisavtalen (tilsvaret bilag 106) 

Staten tar forbehold om å komme tilbake med ytterligere dokumentasjon av regjeringens 
politikk på de relevante feltene, men legger til grunn at dette antagelig er materiale som er godt 
kjent for Greenpeace og natur og Ungdom. 

Så langt den nasjonale klimapolitikken er avklart i de ansvarlige organer (Storting, regjering, 
berørte offentlige etater} er den ikke omstridt, og det kan her ikke sees å være behov for noen 
ytterligere bevisførsel, vitneførsel, eller sakkyndige vitner, slik motparten antydet at man ønsket 
under planmøtet. I den grad det skulle være uenighet mellom regjeringen og saksøkerne om 
klimapolitiske standpunkter, er det en uenighet som etter sin karakter verken kan eller bør løses 
gjennom en domstolsprosess. 

Når det gjelder saksøkernes utlegning i prosesskrivets punkt 2, av den materielle skranke 
saksøkerne mener at grl. § 112 inneholder, vil vi kort kommentere at begge de eksemplene 
saksøkerne trekker frem gjelder bruk av § 112 som retningslinje ved lovgivning og ved utøvelsen 
av forvaltningsskjønn. Det er noe annet enn saksøkernes anførsel om at grl. § 112 i seg selv 
innebærer en materiell skranke for forvaltningsvedtak. En materiell skranke prøves som sådan. 
Om en retningslinje i tilstrekkelig grad er fulgt, er et element i overprøvingen av et skjønn. 

På side 7 i prosesskrivet bes staten klargjøre sine anførsler knyttet til "PUD og PAD". Statens syn 
er at PUD og PAD er eksempler på tiltak som iverksettes blant annet av hensyn til miljøet, og 
dermed er relevante åta i betraktning ved vurderingen av om lovgivningen og anvendelsen av 
den ivaretar de krav som følger av grl. § 112. 

På side 8 i prosesskrivet bes staten fremlegge eventuelle vurderinger av den 
samfunnsøkonomiske nytteverdien tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde kan 
føre til. Til dette skal bemerkes at det som nevnt i tilsvaret ikke er noe rettslig grunnlag for å 
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trekke inn slike forhold i tolking og anvendelse av § 112. Dette er ikke en del av det rettslige 
vurderingstemaet, og således ikke relevant for saken slik den står for retten. Når det er sagt, kan 
det tilføyes at det ikke er foretatt spesifikke særskilte samfunnsøkonomiske utredninger opp mot 
vedtaket om tildeling av 23. konsesjonsrunde. Derimot gjøres det løpende vurderinger av 
samfunnsøkonomiske forhold knyttet til norsk petroleumspolitikk mer generelt. Blant de 
dokumenter som allerede ligger i saken, og der dette er tatt opp, kan nevnes: 

Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten 
(tilsvarets bilag 62), se punkt 8, spesielt punkt 8.4, paginert side 196-203 

Prop 114 S (2014-2015) (tilsvarets bilag 63, paginert side 226 flg) 

Meld. St. 36 (2012-2013) Nye muligheter for Nord-Norge- åpning av Barentshavet sørøst 
for petroleumsvirksomhet (stevningens bilag 17), se side 32 punkt d 

Konsekvensutredningen BSØ vedr samfunnsvirkninger (stevningens bilag 18 del 1), se 
kapittel 3 om «Samfunnsmessige konsekvenser av petroleumsvirksomhet» 

Konsekvensutredning BSØ vedr «Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå» -
(stevningens bilag 18 del 2) 

Stortingskomiteens merknader i lnnst. 495 S (2912-2013), under« ringvirkninger» 
(tilsvarets bilag 85, paginert side 624) 

Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU, kap. 
5.2 (tilsvarets bilag 107, paginert side 893-895) 

St.prp. nr. 35 (2001-2002) Utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG (tilsvarets bilag 71), 
se punkt 1 (paginert side 393), punkt 3.3 (paginert 400) og OEDS vurdering (paginert side 
403-405) 

St. prp. nr. 64 (2008-2009) Utbygging og drift av Goliat/eltet, se f.eks. punkt 3.7 og 
kapittel 4 (tilsvarets bilag 74, paginert side 468) 

Mot slutten av prosesskrivet tar saksøker opp spørsmål knyttet til de grunnleggende prinsippene 
for petroleumsbeskatning og fradrag for blant annet leteutgifter. Etter statens syn er dette nok 
en illustrasjon av hvordan saksøker søker å trekke inn forhold som ikke er relevante for den 
rettslige vurderingen retten skal gjøre etter§ 112, og som etter sin karakter håndteres gjennom 
politiske, administrative og faglige prosesser. 

***** 
Ett eksemplar av prosesskrivet sendes retten. To eksemplarer sendes hhv. advokat Hambro og 
advokat Feinberg. 

Oslo, 17. februar 2017 

REGJERINGSADVOKATEN§ 

~-=i6::: 
CJFredrik Sejersted 

Regjeringsadvokat 
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Europe’s promise to lower greenhouse-gas emissions looked bright a dozen years ago, 

when its leaders created the first big market for trading carbon permits. Sadly, though, its 

system <http://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en> has failed to encourage investment in 

clean technology and appreciably lower carbon dioxide emissions. Until the European 

Union trims the number of permits traded enough to drastically raise the cost of emitting 

carbon dioxide, its market will remain dysfunctional.

The idea behind the Emissions Trading System was simple: Cap the total amount of 

greenhouse gases each industry can emit, let companies receive or buy allowances 

Editorial Board 

Europe Needs a Higher Price on Carbon 

The EU's emissions trading system can't work if it keeps handing 
out too many permits. 

By The Editors 

.,. 118 20. februar 2017 07.00 CET 

Fire away. Photographer: Lukas Schulze/Getty !mages 
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according to their needs, and lower the cap over time. The price of carbon would gradually 

rise, nudging companies to invest in cleaner energy.

It didn’t work out that way, however. The cap was set, and has remained, far too high. Free 

allowances were handed out generously. And when the financial crisis hit, industrial 

production fell, turning a surplus of emissions allowances into a glut. While the ETS has 

brought about a modest decrease in emissions, its low carbon price discouraged the kind of 

widespread shift to clean technology the system was meant to drive.

Experts say that, to make a difference, the price

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1601.pdf> of carbon dioxide should be 

about $30 a ton today, rising by roughly 5 percent a year. Today in Europe, the price is 

down to about five euros <https://www.bna.com/eu-lawmakers-back-n57982083909/> 

($5.29).

Tinkering with the system hasn’t worked. In 2015, auctions of new permits were postponed 

to reduce the overflow, but this didn't help much.

Last week the European Parliament passed a set of reforms to take effect after 2020, one of 

which would double the number of permits to be taken off the market. This could push the 

carbon price up to 25 euros a ton by 2020, according Bloomberg New Energy Finance. But 

first the reforms will need to survive the EU’s legislative process.

The EU has set a goal to reduce greenhouse gas emissions 40 percent by 2030. If it can’t 

make the emissions-trading system work, then member states will have to find 

alternatives. The U.K.’s floor on the price of carbon emissions -- 18 pounds ($22.35) per ton 

-- will put all its coal-fired power plants out of business

<https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/09/britains-last-coal-power-

plants-to-close-by-2025> . France <http://www.reuters.com/article/us-france-carbon-

idUSKCN1271ZT> announced a price floor last year, and other countries may need to follow 

suit.

There’s no reason market forces can’t work to lower emissions. But without a high enough 

price on carbon, a permit-trading system has no force to bear.

To contact the senior editor responsible for Bloomberg View’s editorials: David Shipley at 

davidshipley@bloomberg.net .
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Tittel: Redusert oljeutvinning som klimatiltak - Faglige og politiske perspektiver 

Forfatter: Bård Lahn 

Finansiering: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) 

Prosjekt: From emissions to extraction: The political economy of leaving fossil fuels in the ground 

Prosjektleder: Guri Bang 

Kvalitetsansvarlig: Guri Bang og Glen Peters 

Nøkkelord: Petroleumspolitikk, oljeutvinning, tilbudssidepolitikk, klimarisiko, karbonbudsjett 

Sammendrag: Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de siste årene. Mens 
klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass, er det nå voksende interesse for 
også å diskutere politiske tiltak rettet mot å begrense tilbudet av fossil energi. Dette gjelder også debatten om norsk olje- og 
klimapolitikk, med økende oppmerksomhet om hvordan det norske petroleumsregimet bør innrettes for å være i tråd med de langsiktige 
klimamålene i Paris-avtalen. 
 
Karbonbudsjettet for Paris-avtalens temperaturmål tilsier at rommet for bruk av eksisterende olje- og gassreserver er knapt. For å unngå 
at samfunnsutviklingen låses til et fossilt energisystem som kan vanskeliggjøre framtidige utslippsreduksjoner eller øke 
omstillingskostnadene, kan det derfor være behov for å kombinere politiske tiltak for redusert etterspørsel etter fossil energi, med en 
viss regulering også av tilbudssiden. 
 
Både i faglitteraturen og i den politiske debatten er det et bredt spekter av synspunkter på hvor sterk politisk regulering av tilbudssiden 
som kan være fornuftig. Dette notatet gir en oversikt over det faglige grunnlaget for å diskutere denne typen tiltak, og forsøker å 
systematisere de ulike perspektivene som finnes i den politiske debatten – både globalt og i Norge. 
 

Språk: Norsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatet er skrevet som en del av pågående arbeid i prosjektet «From emissions to extraction», og trekker på diskusjoner med en rekke 
aktører i forvaltning, arbeidsliv og frivillige organisasjoner.  Robbie Andrew, Guri Bang, Pete Erickson, Jan Ivar Korsbakken, Glen Peters 
og Knut Einar Rosendahl har bidratt med nyttige innspill og kommentarer. Robbie Andrew og Glen Peters bidro dessuten med 
beregninger til figurene i kapittel 2.  

Eventuelle feil og mangler i notatet er forfatterens eget ansvar, og kommentarer og innspill er velkomne. 

Forsidebilde: Troll A-plattformen, Nordsjøen. Foto Øyvind Knoph Askeland, Norsk Olje og Gass (CC BY-SA). 
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Innledning:  
Oljeutvinning i klimadebatten 

Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de 
siste årene. Mens klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter 
kull, olje og gass – for eksempel gjennom CO2-avgifter, utslippskvoter eller støtte til fornybar 
energi – er det nå voksende interesse for også å diskutere politiske tiltak rettet mot å begrense 
tilbudet av fossil energi. 

Allerede i 2012 advarte Det internasjonale energibyrået (IEA) om at omtrent to tredeler av 
eksisterende reserver av kull, olje og gass må forbli i bakken dersom verden skal overholde målet 
om å begrense oppvarmingen til 2°C (IEA, 2012). Paris-avtalen aktualiserer denne 
problemstillingen ytterligere, ved å innføre et mål om å forsøke å begrense temperaturstigningen til 
1,5°C. Det betyr at en enda større andel av de fossile energiressursene må bli liggende urørt. 
Spørsmålet blir da hvilke ressurser som blir liggende, og hvordan dette best kan oppnås: Ved å 
regulere etterspørselen og la markedet styre hvor utvinningen skjer, eller gjennom en kombinasjon 
av tiltak på tilbuds- og etterspørselssiden? 

Verdien av politiske tiltak som begrenser produksjonen av olje, kull og gass i tråd med Paris-
avtalens temperaturmål blir i økende grad diskutert også i Norge. Dette kommer til uttrykk i den 
politiske debatten om oljevirksomhet i nordområdene generelt og i havområdene utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja spesielt. Det kommer også til uttrykk gjennom en økende interesse for å 
diskutere risiko knyttet til videre investeringer i olje- og gassvirksomhet, slik for eksempel det 
regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft har tatt til orde for (Hedegaard & 
Kreutzer, 2016). 

I Stortingets behandling av statsbudsjettet høsten 2016 ble det vedtatt at Perspektivmeldingen som 
Finansdepartementet skal legge fram våren 2017, skal «drøfte hvilke konsekvenser et nytt globalt 
klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 °C kan ha på innretningen av 
norsk petroleumspolitikk». Dermed står sammenhengen mellom Paris-avtalens temperaturmål og 
norsk olje- og gassvirksomhet eksplisitt på Stortingets dagsorden for 2017.  

Både i faglitteraturen og i den politiske debatten er det imidlertid ulike syn på hvilke tiltak og 
hvilken grad av politisk styring som vil være riktig for å regulere fossil energi på tilbudssiden 
(såkalt «supply-side climate policy»). Dette notatet gir en oversikt over det faglige grunnlaget for å 
diskutere denne typen tiltak, og forsøker å systematisere de ulike perspektivene som finnes i den 
politiske debatten. Forhåpentlig kan det bidra til en konstruktiv og systematisk drøfting av 
sammenhengen mellom norsk klimapolitikk og olje- og gasspolitikk, slik Stortinget har bedt om. 
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Notatet begynner med å gjøre rede for klimamålene i Paris-avtalen og hva klimaforskningen kan 
fortelle om det såkalte «karbonbudsjettet» som følger av disse målene. Dette er en viktig bakgrunn 
for diskusjonen om regulering av fossil energi fordi de forutsetningene man gjør i valg av 
karbonbudsjett kan ha stor betydning for hvilket rom det vil være for kull, olje og gass i 
energimiksen i det 21. århundret. Notatet gjennomgår også hva vi vet (og ikke vet) om de 
eksisterende reservene av fossil energi, slik at dette kan sammenliknes med karbonbudsjettene som 
følger av Paris-avtalens mål. 

Etter oversikten over det naturvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget, går notatet gjennom hvordan 
regulering av fossil energiproduksjon blir diskutert både i faglitteraturen og i den politiske debatten. 
Det gis en oversikt over ulike syn på hvorvidt, hvorfor og hvordan produksjon av fossil energi 
eventuelt bør reguleres. Denne delen av notatet tar et globalt perspektiv, og fokuserer ikke spesielt 
på enkeltland.  

Avslutningsvis går notatet mer spesifikt inn på den norske diskusjonen om olje- og gassvirksomhet, 
og skisserer hvilke implikasjoner klimamålene i Paris-avtalen kan ha for Norge som oljenasjon. Det 
gjøres imidlertid ikke noen dyptgående vurdering av ulike aktuelle virkemidler i en norsk kontekst. 
Målet er først og fremst å gi en oversikt over debatten, for på den måten å bidra til at både 
beslutningstakere og forskningsmiljøer kan søke ytterligere kunnskap om et avgjørende spørsmål 
for Norges framtidige klima- og oljepolitikk. 
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1 Et begrenset karbonbudsjett 

 

Paris-avtalen, som ble vedtatt under FNs klimakonvensjon i desember 2015, etablerer nye 
overordnede mål for det internasjonale klimaarbeidet. Det viktigste langsiktige målet finnes i 
avtalens artikkel 2, som sier at avtalepartene skal holde den globale temperaturstigningen «well 
below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C 
above pre-industrial levels». Paris-avtalen etablerer dermed 1,5°C som den ideelle grensen for 
global temperaturstigning, og skjerper dessuten formuleringen av det tidligere vedtatte 
togradersmålet til godt under («well below») 2°C (Rajamani, 2016, s. 496). 

For å vurdere hva disse målene betyr for utvinning og bruk av fossil energi, har det i løpet av de 
siste årene blitt vanlig å beregne et globalt «karbonbudsjett». Begrepet viser til den totale mengden 
CO2 som kan slippes ut dersom den globale temperaturstigningen skal begrenses til et gitt nivå. Det 
retter dermed oppmerksomheten mot de kumulative utslippene over tid, heller enn det nøyaktige 
utslippsnivået i ett enkelt år. 

Å snakke om et «karbonbudsjett» på denne måten er en relativt ny ide. Inntil nylig har behovet for 
utslippsreduksjoner gjerne blitt diskutert med utgangspunkt i et temperaturmål som så blir oversatt 
til et mål for konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren, og deretter en utslippsbane som er 
forenelig med en slik konsentrasjon (f.eks. Gupta et al., 2007). Mot slutten av 2000-tallet vokste det 
imidlertid fram en stadig klarere forståelse av at de kumulative utslippene av klimagasser til 
atmosfæren er avgjørende for temperaturstigning (Allen et al., 2009; Collins et al., 2013, s. 1108; 
Meinshausen et al., 2009). I sin femte hovedrapport i 2013-14 la FNs klimapanel for første gang 
fram anslag på den totale mengden klimagassutslipp som med ulike grader av sannsynlighet vil 
være forenelig med forskjellige temperaturmål (IPCC, 2014). Dette gjorde karbonbudsjettet sentralt 
for å forstå sammenhengen mellom temperaturmål og klimagassutslipp. 

Ettersom karbonbudsjettet på denne måten har blitt et sentralt premiss for diskusjonen om fossil 
energi og langsiktige klimamål, gir dette kapittelet en oversikt over kunnskap og usikkerhet knyttet 
til verdens framtidige karbonbudsjett. Det diskuterer også hvordan Paris-avtalens mål om maksimalt 
2°C eller 1,5°C temperaturstigning best kan oversettes til et bestemt budsjett for framtidige utslipp. 

 

1.1 Hva er det gjenværende budsjettet? 

Det er mange kilder til usikkerhet i beregningen av et kumulativt karbonbudsjett. Det er for 
eksempel flere klimagasser enn CO2 som påvirker klimaet, og mengden CO2 som kan slippes ut 
avhenger derfor av hvor store utslipp man forventer av andre klimagasser. Ettersom ulike 
klimagasser har ulik levetid i atmosfæren er det ikke mulig å slå alle sammen i ett felles 
utslippsbudsjett. Budsjettet for CO2 må derfor bygge på antakelser om hvordan utslippene av andre 
klimagasser vil utvikle seg over tid.  

I beregningen av et karbonbudsjett håndteres denne usikkerheten med en probabilistisk tilnærming, 
der en rekke ulike forutsetninger både om klimasystemet og om framtidige utslipp og opptak av 
klimagasser kombineres for å vurdere hvilke utfall som er mest sannsynlige (Meinshausen et al., 

6076



POLICY NOTE 2017:01 

Redusert oljeutvinning som klimatiltak 7 

2009). Kumulative utslipp uttrykt i form av et karbonbudsjett kan dermed utgjøre en bedre indikator 
på forventet temperaturstigning enn et mål for en bestemt konsentrasjon av klimagasser (Allen et 
al., 2009), og det kan oppgis ulike grader av sannsynlighet for at et gitt karbonbudsjett vil holde 
temperaturstigningen under et bestemt nivå. Dette gjør karbonbudsjetter til en intuitivt appellerende 
måte å tallfeste langsiktige klimamål på, til tross for at det altså ikke er mulig å beregne et helt 
nøyaktig budsjett for et gitt temperaturmål (Anderson & Peters, 2016). 

Basert på en rekke foreliggende studier oppsummerer FNs klimapanel i sin femte hovedrapport 
forholdet mellom kumulative CO2-utslipp og temperaturmål for flere ulike temperaturmål og 
sannsynlighetsgrader. I sin femte hovedrapport oppgir klimapanelet slike karbonbudsjetter fra 2011 
og framover (gjengitt i tabell 1). I løpet av perioden 2011-2015 har det imidlertid blitt sluppet ut om 
lag 200 milliarder tonn (Gt) CO2 (Le Quéré et al., 2016), slik at det gjenværende budsjettet fra 2016 
og framover er tilsvarende mindre (se figur 1). 

 

Antall simuleringer 
som når temperaturmålet 

Kumulative utslipp (Gt CO2) fra 2011 

1,5°C 2°C 

> 50% 550 1 300 

> 66%  400 1 000 

 
Tabell 1: Karbonbudsjetter for 1,5°C og 2°C i FNs klimapanels femte hovedrapport.  
Kilde: IPCC (2014, s. 64) 

 

 
Figur 1: Karbonbudsjett for temperaturstigning < 2°C (66% sannsynlighet). 
Kilder: IPCC (2014, s. 64) og Global Carbon Project (Le Quéré et al., 2016).  
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Tallfestingen av et bestemt karbonbudsjett har flere klimapolitiske implikasjoner. For det første 
forteller budsjettet at det er de samlede utslippene over tid som avgjør temperaturstigningen, ikke 
utslippene i ett enkelt år. Det betyr at det finnes mange mulige måter å fordele utslippene på over 
tid: Man kan holde utslippene relativt høye over lengre tid for deretter å kutte brått og kraftig, eller 
man kan begynne reduksjonene tidligere og bruke lengre tid på reduksjonen – begge strategier kan 
gi omtrent samme temperaturrespons.  

Samtidig er det åpenbart at utslippsreduksjonene må starte raskt dersom det skal være mulig å holde 
seg innenfor et budsjett som kan begrense temperaturstigningen til 1,5°C eller 2°C. Det illustreres 
av at verden bare i løpet av de fem årene 2011-2015 har brukt om lag 20% av det FNs klimapanel 
beregnet som det gjenværende budsjettet for 2°C (66% sannsynlighet) i sin femte hovedrapport. 

For det andre forteller ideen om et budsjett at man på et eller annet tidspunkt har brukt det opp. Det 
betyr at menneskeskapte klimagassutslipp før eller siden må havne på tilnærmet null. Nøyaktig når 
det må skje vil avhenge av hvor raskt man begynner å redusere utslippene – større reduksjoner tidlig 
vil gi en lengre periode før det er nødvendig å nå null utslipp. 

 
 

1.2 Karbonbudsjettet og Paris-avtalen 

Paris-avtalen inneholder ingen henvisninger til noe konkret karbonbudsjett. Hva slags 
karbonbudsjett som bør legges til grunn for å vurdere framtidige tillatte klimagassutslipp må derfor 
vurderes på bakgrunn av en «oversettelse» av de langsiktige målene i avtalen – i første rekke 
temperaturmålene i artikkel 2. En rimelig tolkning av disse målene vil være at verden bør holde seg 
innenfor et karbonbudsjett som gir svært stor sikkerhet for å holde temperaturstigningen under 2°C, 
og som iallfall gir en viss sannsynlighet for at det er mulig å nå målet om 1,5°C. Det internasjonale 
energibyrået (IEA) har i sin nyeste World Energy Outlook-rapport supplert sitt vanlige 

Negative utslipp: Å låne av framtiden 
At det er den samlede mengden klimagasser sluppet ut til atmosfæren som bestemmer 
temperaturstigningen, betyr at det også er mulig å overskride det gjenværende 
karbonbudsjettet dersom tilstrekkelig store klimagassutslipp fjernes fra atmosfæren igjen på 
et senere tidspunkt. Dette kan forstås som et «lån» der man i første omgang bruker mer enn 
budsjettet tillater, for senere å tilbakebetale «overforbruket» (Anderson & Peters, 2016). 
Å fjerne klimagasser fra atmosfæren kan oppnås gjennom ulike teknologier for såkalt 
«negative utslipp». Slike teknologier kan omfatte alt fra økt skogplanting til gjødsling av havet 
for å øke CO2-opptaket, eller foreløpig ukjente teknologier for å suge CO2 direkte ut av 
atmosfæren og deponere den under bakken. Det er betydelig usikkerhet omkring potensialet 
for framtidig bruk av slike teknologier (Vaughan & Gough, 2016). Mange modeller for 
framtidig energibruk og klimagassutslipp (såkalte «Integrated Assessment Models») baserer 
seg likevel på relativt omfattende negative utslipp i framtiden (Kartha & Dooley, 2016, s. 19). 
At negative utslipp ofte forutsettes brukt for å utvide karbonbudsjettene henger til dels 
sammen med at noen klimagassutslipp vil være svært vanskelige å fase helt ut. Det gjelder 
for eksempel enkelte prosessutslipp fra industri og landbruk. I hovedsak velger likevel flere 
modeller negative utslipp fordi det forutsettes å være billigere enn å redusere utslipp fra fossil 
energi svært raskt. Modellene antar dermed at det vil være mer kostnadseffektivt å «låne av 
framtiden» for å øke karbonbudsjettet på kort sikt, og å betale tilbake dette lånet gjennom 
bruk av hypotetiske teknologier for negative utslipp (Anderson & Peters, 2016, s. 183).  
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lavutslippsscenario (det såkalte 450-scenariet, som gir 50% sannsynlighet for å overholde 
togradersmålet) med et nytt scenario som skal gi 66% sannsynlighet for å holde temperaturen under 
2°C. De kaller dette «well below 2°C»-scenariet, i tråd med Paris-avtalens formulering (IEA, 2016, 
s. 334). 

Det kan diskuteres om 66% sannsynlighet for å nå togradersmålet kan regnes som en god tolkning 
av Paris-avtalens formulering om «well below 2°C». En vel så rimelig tolkning kan være å ta 
utgangspunkt i et karbonbudsjett som gir enda større sikkerhet for 2°C, og som dermed også gir en 
rimelig mulighet for 1,5°C. Det vil i så fall innebære å sikte mot den nedre enden av intervallet 550-
1000 Gt CO2, mellom 50% sannsynlighet for 1,5°C og 66% sannsynlighet for 2°C (se tabell 1) – 
betydelig strammere enn IEAs såkalte «well below 2°C»-scenario. I alle tilfelle er det gjenværende 
utslippsbudsjettet for å holde seg innenfor Paris-avtalens mål svært knapt, gitt at om lag 200 Gt CO2 
av det gjenværende budsjettet allerede er brukt opp i perioden 2011-2015 og at årlige globale utslipp 
fortsatt ligger på rundt 40 Gt CO2 (Le Quéré et al., 2016). 

Samtidig gir Paris-avtalen også en indirekte åpning for å nå klimamålene gjennom bruk av såkalt 
«negative utslipp» (se faktaboks på forrige side). I avtalens artikkel 4 etableres det et eget mål om å 
oppnå «a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse 
gases in the second half of this century». Dette kan forstås som en logisk konsekvens av at 
karbonbudsjettet på et tidspunkt vil være helt oppbrukt, og at menneskelige utslipp av klimagasser 
dermed enten må fases helt ut eller oppveies av tilsvarende opptak av CO2 («removals by sinks») – 
for eksempel gjennom økt CO2-opptak i skog. Men det kan også forstås som en åpning for mer 
utstrakt bruk av teknologier for negative utslipp, som dermed gjør det mulig å tilbakebetale en 
eventuell overskridelse av karbonbudsjettet på et senere tidspunkt (Kartha & Dooley, 2016, s. 22). 

Alt dette betyr det er vanskelig å fastsette et nøyaktig karbonbudsjett på bakgrunn av målene i Paris-
avtalen. Samtidig synes det klart at de ambisiøse målene i avtalen uansett vil kreve et svært stramt 
karbonbudsjett, som i utgangspunktet ikke gir rom for mer enn 10-20 års utslipp med dagens 
globale utslippsnivå før budsjettet er helt oppbrukt – avhengig av om man legger 2°C eller 1,5°C til 
grunn. Med betydelige, umiddelbare reduksjoner i utslippene vil budsjettet vare noen år lengre. 
Budsjettet kan dessuten økes dersom man aksepterer å gjøre seg avhengig av betydelige negative 
utslipp i framtiden, med den risikoen det innebærer for at temperaturstigningen vil bli større enn 
ønsket (Anderson & Peters, 2016; Kartha & Dooley, 2016). 

Til tross for at det er vanskelig å komme med et nøyaktig tall for det gjenværende karbonbudsjettet, 
er hovedbildet altså klart: Selv med relativt optimistiske antakelser gir Paris-avtalens mål og den 
vitenskapelige forståelsen av karbonbudsjettet et svært begrenset rom for framtidig bruk av fossil 
energi. Dette har viktige implikasjoner for forvaltningen av verdens fossile ressurser og diskusjonen 
om å regulere utvinningen av kull, olje og gass. 
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2 Fossile ressurser og 
karbonbudsjettet 

Kunnskapen om det gjenværende karbonbudsjettet for å holde temperaturstigningen under 2°C eller 
1,5°C gjør det mulig å sammenlikne de gjenværende utslippene vi kan tillate oss med hva som 
finnes av fossile energiressurser. På denne måten kan man vurdere hva karbonbudsjettet betyr for 
produksjon og bruk av fossile energikilder framover: Hvor mye kan hentes opp og brennes, og hvor 
mye må bli liggende i bakken?  

Slike sammenligninger er blitt gjort helt fra de første studiene som tallfestet karbonbudsjettet 
(Meinshausen et al., 2009), og er også inkludert i FNs klimapanels femte hovedrapport (IPCC, 
2014). Selv om sammenlikningene varierer noe, viser alle helt entydig at de totale fossile 
energiressursene i verden langt overgår det som kan forbrennes dersom karbonbudsjettet for 2°C 
skal overholdes. 

2.1 Hvor mye fossil energi? 

At det finnes mer kull, olje og gass i verden enn karbonbudsjettet gir rom for trenger ikke å være et 
problem. Deler av de fossile energiressursene er svært vanskelig tilgjengelige eller dyre å utvinne, 
og vil neppe ende opp i atmosfæren som CO2. Det kan derfor være mer relevant å sammenlikne 
karbonbudsjettet med de fossile energiressursene der utvinning er planlagt, sannsynlig eller mulig 
under dagens økonomiske og teknologiske forhold. 

Det skilles vanligvis mellom ressurser og reserver av fossil energi. Ressurser viser til den totale 
mengden kull, olje og gass som antas å eksistere, mens reserver viser til den delen av ressursene 
som allerede er godt kjent, og som kan utvinnes under dagens økonomiske og teknologiske forhold 
(IEA, 2013). Kullgruver og olje- og gassfelt som allerede er utviklet – det vil si under utbygging 
eller allerede i drift – utgjør en undergruppe av reserver. 

Nøyaktig klassifisering av ressurser og reserver varierer mellom land, noe som gir til dels store 
variasjoner mellom offentlig tilgjengelige anslag. Det er sannsynlig at enkelte land overrapporterer 
reserver av olje og gass, mens det for andre land er lite tilgjengelig informasjon, særlig når det 
gjelder kullreserver (Muttitt, 2016, s. 46). Dette gjør en helt nøyaktig sammenlikning av 
karbonbudsjetter og fossile energiressurser vanskelig: Ikke bare er det usikkerhet knyttet til det 
nøyaktige karbonbudsjettet for et gitt temperaturmål – det er også vanskelig å gi presise anslag på 
eksisterende ressurser og reserver av kull, olje og gass.  

Variasjonene er likevel ikke større enn at det – med enkelte forbehold – er mulig å få et bilde av 
størrelsesforholdene. FNs klimapanel (Bruckner et al., 2014, s. 525) bruker i sin femte hovedrapport 
anslag for fossile energiressurser og -reserver hentet fra rapporten «Global Energy Assessment» 
(GEA) (Rogner et al., 2012), som igjen i stor grad bygger på tall fra det tyske Institutt for 
geovitenskap og naturressurser (BGR). I det følgende brukes oppdaterte tall fra BGR, supplert med 
tallene fra GEA for presentasjon av øvre og nedre anslag.1 

                                                           
1 For såkalt ukonvensjonell naturgass, som for eksempel skifergass, er variasjonene i anslag og utfordringene ved 
klassifisering spesielt store. GEA oppgir svært høye reserver av ukonvensjonell gass (Rogner et al., 2012, s. 455), 
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Anslag på ressurser i allerede utviklede felt finnes ikke i offentlig tilgjengelig statistikk, men 
analyseselskaper i olje- og gassbransjen utarbeider kommersielt tilgjengelige anslag. En fersk 
rapport fra tenketanken Oil Change International benytter tall fra det norske analyseselskapet 
Rystad Energy til å beregne CO2-innholdet i kull, olje og gass fra felt som allerede er satt i 
produksjon eller under utbygging  (Muttitt, 2016). I figur 2 benyttes disse tallene sammen med 
Global Energy Assessment sine anslag for reserver og ressurser (Bruckner et al., 2014; Rogner et 
al., 2012), for å illustrere forholdet mellom de tre kategoriene. 

Figur 2: Ressurser, reserver og utviklede reserver av kull, olje og gass, målt i potensielle CO2-utslipp. For 
ressurser og reserver vises øvre og nedre anslag. Ressurser og reserver gjengitt fra Bruckner et al. (2014), 
utviklede reserver fra Muttitt (2016) basert på Rystad Energy. 

 

2.2 Hvor mye må bli liggende? 

Som vist over, er verdens totale ressurser av fossil energi enorme. En mer relevant sammenlikning 
med karbonbudsjettene får man ved å begrense seg til reserver – altså fossil energi som er 
økonomisk og teknologisk utvinnbar i dag. Men fortsatt utgjør tilgjengelig fossil energi langt større 
potensielle utslipp enn karbonbudsjettet for to grader gir rom for. Figur 3 illustrerer forholdet 
mellom karbonbudsjettene FNs klimapanel oppgir for en 66% sannsynlighet for 2°C og 50% 
sannsynlighet for 1,5°C, og de eksisterende reservene av kull, olje og gass. Som figuren viser, er 
verdens kullreserver alene flere ganger større enn de tilgjengelige karbonbudsjettene. Men også de 
samlede olje- og gassreservene er i seg selv nok til å gi en sterkere oppvarming enn 2°C dersom de 
utvinnes og forbrukes. Som Muttitt (2016) påpeker, er også reserver i allerede utviklede felt (kull, 
olje og gass) større enn det som kan utvinnes innenfor de karbonbudsjettene FNs klimapanel oppgir. 

 

                                                           
mens tilsvarende reserver hos BGR er svært lave og oppgis å være «a significant underestimation» (BGR, 2015, s. 
39). Når tall fra BGR brukes i det videre, undervurderes trolig totale gassreserver betydelig. 
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Figur 3: Reserver og utviklede reserver av fossil energi, målt i potensielle CO2-utslipp og sammenliknet med 
karbonbudsjetter for 2°C og 1,5°C. Skraverte felt markerer andelen ukonvensjonelle ressurser. Utslipp i reserver 
av kull, olje og gass kalkulert av Robbie Andrew (CICERO), basert på BGR (2015). Utslipp i utviklede reserver er 
gjengitt fra Muttitt (2016), og inkluderer feltreserver i kategoriene «proven» og «pobable». Karbonbudsjetter fra 
2016 og framover basert på IPCC (2014) og Le Quéré et al. (2016). 

 

Ved sammenligning av tilgjengelig karbonbudsjett og reserver av fossil energi må det også tas 
hensyn til CO2-utslipp fra andre kilder enn fossil energi – i praksis utslipp fra endringer i arealbruk 
(som avskoging) og produksjon av sement. Det er usikkert hvor stor del av budsjettet som vil 
«spises opp» av denne typen utslipp, noe som tilfører et nytt element av usikkerhet i analysen. 
Uavhengig av denne usikkerheten er det imidlertid tydelig fra figur 3 at karbonbudsjettene for å 
overholde Paris-avtalens temperaturmål vil bety at en svært stor andel av verdens fossile 
energiressurser må bli liggende urørt. Det samme grunnleggende poenget er også understreket i en 
lang rekke foreliggende studier (Hansen et al., 2008; IEA, 2012; IPCC, 2014; McGlade & Ekins, 
2015; Meinshausen et al., 2009), selv om de mange elementene av usikkerhet gjør at de nøyaktige 
tallene varierer. CO2-innholdet i allerede utviklede felt er alene nok til å overskride disse 
budsjettene, selv når utslipp fra arealbruk og sementproduksjon holdes utenfor.  

2.3 Kilder til fleksibilitet 

Det finnes imidlertid flere måter å gjøre karbonbudsjettet noe mer fleksibelt på, som kan øke 
rommet for bruk av fossil energi. Som forklart i forrige kapittel forutsetter mange modeller for 
framtidig energibruk betydelige «negative utslipp» i form av bioenergi med karbonfangst og -
lagring (BECCS). Framtidige negative utslipp vil gi rom for bruk av fossil energi som går ut over 
det opprinnelige karbonbudsjettet for 2°C eller 1,5°C. I tillegg vil karbonfangst og -lagring (CCS) 
direkte knyttet til fossil energi naturlig nok også gi større rom for bruk av kull, olje og gass, 
ettersom denne teknologien fjerner store deler av utslippet. 

Denne typen fleksibilitet er en viktig grunn til at mange scenarier for framtidig energibruk under et 
gitt temperaturmål viser større forbruk av kull, olje og gass enn karbonbudsjettet i utgangspunktet 
gir rom for. Svært mange av modellene som oppsummeres av FNs klimapanel gjør bruk av både 
negative utslipp og CCS. Det internasjonale energibyrået (IEA) bruker ikke negative utslipp i sine 
World Energy Outlook-scenarier, men forutsetter til gjengjeld utstrakt bruk av CCS (IEA, 2016). 
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Selv om vi aksepterer denne typen forutsetninger om framtidig bruk av negative utslipp og CCS, vil 
imidlertid ikke sammenlikningen med verdens reserver av fossil energi endres vesentlig. Figur 4 
viser bruken av kull, olje og gass for medianen av alle scenariene i FNs klimapanels femte 
hovedrapport som inkluderer CCS og negative utslipp. Som det framgår av figuren, er verdens 
kullreserver fortsatt flere ganger større enn den mengden kull som kan forbrukes innenfor det 
utvidede budsjettet – inkludert kull med CCS. Også reservene av olje (konvensjonell og 
ukonvensjonell) er noe større enn oljeforbruket. For gass er imidlertid samlet gassforbruk (med og 
uten CCS) noe høyere enn dagens reserver, men her er usikkerheten stor og reservene av 
ukonvensjonell gass trolig underestimert.2 

 

Figur 4: Karbonbudsjett for 2°C (66% sannsynlighet) med og uten CCS og negative utslipp (BECCS), og 
fordeling av fossil energibruk i modellene som inkluderer bruk av CCS og BECCS. Skravering indikerer bruk av 
CCS. Figuren viser medianverdiene av alle relevante scenarier i FNs klimapanels scenariodatabase (IIASA, 
2014), kalkulert av Glen Peters (CICERO). Lengst til høyre vises eksisterende reserver av fossil energi (BGR, 
2015) for sammenlikning. 

 

2.4 «Unburnable carbon»: To utfordringer 

Til tross for mange lag av usikkerhet, er det altså en relativt robust konklusjon at reservene av fossil 
energi overstiger den mengden fossil energi som kan forbrukes innenfor et karbonbudsjett i tråd 
med Paris-avtalens mål. Den britiske tenketanken Carbon Tracker Initiative har lansert begrepet 
«unburnable carbon» for å beskrive den mengden fossil energi som ikke kan brennes uten å bryte 
med de globale klimamålene (Leaton, 2011; Leaton, Ranger, Ward, Sussams, & Brown, 2013).  

Det påpekes gjerne to ulike utfordringer knyttet til misforholdet mellom fossile energireserver og 
verdens karbonbudsjett. For det første er det en fare for at de store fossile reservene kan gjøre det 

                                                           
2 Sammenlikningen er basert på BGRs svært lave anslag for ukonvensjonelle gassreserver. Dersom man heller legger 
til grunn de ukonvensjonelle gassreservene som oppgis av FNs klimapanel (Bruckner et al., 2014), vil de totale 
gassreservene overstige bruken av gass i median-anslaget for bruk av CCS og negative utslipp. 
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vanskelig å begrense temperaturstigningen. At store mengder kapital allerede er bundet opp i 
eksisterende kullgruver eller olje- og gassfelt kan gjøre det kostbart og politisk vanskelig å begrense 
fossil energibruk i tråd med målene i Paris-avtalen. En økning i de fossile energireservene vil 
dermed også øke risikoen for kraftigere oppvarming og farlige klimaendringer (Muttitt, 2016). 

For det andre kan de de «ikke-brennbare» fossile energireservene utgjøre en økonomisk risiko. 
Dersom klimamålene overholdes og bruken av fossil energi reduseres i tråd med verdens 
karbonbudsjett, kan store økonomiske verdier i form av energireserver og infrastruktur for 
eksisterende fossil energiproduksjon gå tapt (McGlade & Ekins, 2014, 2015). Ved en kraftig 
reduksjon i forbruket kan eksisterende investeringer i fossil energiproduksjon ende opp som 
«stranded assets», med potensielt store konsekvenser for verdensøkonomien (Leaton et al., 2013). 

Både de klimamessige og de økonomiske utfordringene ved «ikke-brennbare» fossile energireserver 
gjør det aktuelt å diskutere politiske tiltak for hvordan disse formene for risiko kan håndteres. 
Politiske tiltak for å regulere investeringer i eller produksjon av fossil energi går imidlertid ut over 
den tradisjonelle forståelsen av klimapolitikk, som først og fremst har fokusert på etterspørselen 
etter kull, olje og gass. Misforholdet mellom verdens karbonbudsjett og fossile energireserver har 
derfor bidratt til en bredere diskusjon om klimapolitiske tilnærminger. 
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3 Klimapolitikk og fossil 
energiproduksjon: Tilbud eller 
etterspørsel? 

Klimapolitikk har tradisjonelt tatt utgangspunkt i å redusere etterspørselen etter fossil energi, enten 
gjennom å begrense sluttbruken av kull, olje og gass gjennom avgifter og reguleringer, eller ved å 
øke produksjonen av alternative energiformer. FNs klimakonvensjon, som danner rammen for 
nasjonale myndigheters klimapolitikk, tar utgangspunkt i sluttbruken av fossil energi både når det 
gjelder rapportering av klimagassutslipp og de enkelte landenes utslippsforpliktelser. Dette har 
bidratt til å rette det politiske fokuset mot etterspørselssiden (forbruket) framfor tilbudssiden 
(produksjonen). 

Det er mange grunner til at det er fornuftig å innrette klimapolitikken mot forbruket av fossil energi. 
I et system der all bruk av fossil energi eller alle utslipp av klimagasser er omfattet av tilsvarende 
reguleringer, vil en slik strategi være svært effektiv: Redusert etterspørsel vil redusere prisene på 
fossil energi, og produksjonen vil kuttes tilsvarende. De siste årene har det imidlertid vokst fram en 
sterkere erkjennelse av at et globalt system med harmoniserte virkemidler mot forbruk av fossil 
energi er lite sannsynlig. Det har gitt økt interesse for et bredere sett av virkemidler i 
klimapolitikken. Som en del av denne utviklingen har også politiske tiltak på tilbudssiden (såkalt 
«supply-side policy») fått gradvis større oppmerksomhet i både faglige og politiske debatter 
(Lazarus et al., 2015). 

3.1 Alternative syn på tilbuds- og etterspørselspolitikk 

Det tradisjonelle synet på klimapolitikken har vært at det ikke vil være effektivt for noen enkeltaktør 
å redusere produksjon av fossil energi dersom etterspørselen forblir den samme, da det antas at 
produksjonen vil overtas av andre aktører for å møte etterspørselen. Men det omvendte er også 
tilfelle: Dersom etterspørselen reduseres ett sted, mens produksjonen forblir den samme, vil det føre 
til lavere energipriser og økt forbruk andre steder. 

Klassisk økonomisk teori innebærer at tilbud og etterspørsel påvirker hverandre gjensidig. Dette 
tilsier at det kan være fornuftig å kombinere politiske tiltak og virkemidler på tilbuds- og 
etterspørselssiden – særlig i en situasjon der ambisjonsnivå og virkemiddelbruk varierer mellom 
land (Hoel, 2011). I den økonomiske litteraturen har det til og med blitt argumentert for at 
manglende virkemiddelbruk på tilbudssiden kan bidra til økte utslipp: Ideen om et såkalt «grønt 
paradoks» (Sinn, 2008) innebærer at dersom produsenter av fossil energi forventer en strammere 
klimapolitikk i framtiden, kan det oppmuntre til økt produksjon og dermed økte utslipp på kort sikt. 

En strategi for å unngå denne typen effekter kan være å begrense produksjonen av fossil energi fra 
de områdene der lønnsomheten i produksjonen er lavest (Harstad, 2012). Forskere ved Statistisk 
Sentralbyrå har beregnet at dersom Norge skulle velge en slik strategi, kan enkelte kutt i 
oljeproduksjonen faktisk være mer kostnadseffektive enn å redusere det nasjonale forbruket av olje 
(Fæhn, Hagem, Lindholt, Mæland, & Rosendahl, 2013, 2017). Det tas høyde for at tiltaket vil føre 
til en betydelig «lekkasje», i form av at redusert produksjon i Norge delvis oppveies av økt 
produksjon andre steder. Men faren for lekkasje gjelder også på etterspørselssiden, om enn i noe 
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mindre grad (se figur 5). Når lekkasjeeffekten vurderes symmetrisk for tilbuds- og 
etterspørselssiden kan tiltak på tilbudssiden i noen sammenhenger være mer kostnadseffektive enn 
tiltak på etterspørselssiden, dersom tiltak for redusert produksjon er tilstrekkelig billige i forhold til 
tiltak for redusert forbruk. Fæhn et al. (2017) finner for Norges del at det optimale vil være en 
kombinasjon av reduksjoner i produksjon og forbruk, men med noe større reduksjoner på 
produksjonssiden. 

 

 

Figur 5: Klimaeffekt av redusert oljeproduksjon versus redusert oljeforbruk i Norge. Illustrasjon basert på 
Fæhn et al. (2017) «benchmark case/OPEC dominant producer». 

 

Også utenfor den klassiske økonomiske litteraturen finner man en rekke faglige perspektiver som 
tilsier at tilbuds- og etterspørselspolitikk med fordel kan kombineres. Innenfor fagtradisjoner som 
anlegger et helhetlig systemperspektiv på energisektoren, som studier av innovasjon og omstilling, 
pekes det gjerne på at fortsatte investeringer i fossil energi kan bidra til å gjøre framtidig omstilling 
vanskeligere enn nødvendig. Dagens kull-, olje- og gassvirksomhet utgjør et eksisterende «regime» 
i energisektoren, og de økonomiske og politiske ressursene som er assosiert med dette regimet kan 
bidra til å gjøre overgangen til nye energiformer vanskeligere (Geels, 2014). Dermed kan det oppstå 
en «lock-in»-effekt der samfunnsutviklingen låses til bestemte energiformer som vil være 
vanskeligere å bytte ut enn det som gjerne framgår av tradisjonelle økonomiske modeller basert på 
tilbud og etterspørsel (Unruh, 2000). 

Investeringer i infrastruktur for fossil energi låser ressurser til framtidig utvinning og bruk av kull, 
olje og gass, og bidrar på den måten til en «stiavhengig» samfunnsutvikling. Dermed begrenser 
dagens investeringer handlingsrommet for framtidige politiske tiltak som kan redusere 
klimagassutslippene (Erickson, Kartha, Lazarus, & Tempest, 2015). Som en konsekvens kan 
dermed tiltak som regulerer tilbudssiden i dag gjøre det lettere å oppnå framtidige reduksjoner i 
etterspørselen etter fossil energi, både gjennom å redusere politiske barrierer, øke offentlig aksept 
for omstilling, og ved å unngå unødvendige kostnader i form av feilinvesteringer – såkalte «stranded 
assets» (McGlade & Ekins, 2015).  

Samtidig er det åpenbart at ikke alle tiltak for å regulere produksjonen av fossil energi vil ha stor 
eller i det hele tatt positiv klimaeffekt, verken på kort eller lang sikt (se f.eks. Hoel, 2011). 
Oppfatninger av hva som er den riktige sammensetningen av tilbuds- og etterspørselspolitikk vil 

 

  Redusert oljeproduksjon 

Brutto reduksjon: 
1 tonn C02 

Netto «lekkasje» : 
0,65 tonn C02 

/ 

Netto reduksjon: 
0,35 tonn C02 

Redusert oljeforbruk 

Brutto reduksjon: 
1 tonn C02 

Netto «lekkasje»: 
0,32 tonn C02 

/ 

Netto reduksjon: 
0,68 tonn C02 

6086



POLICY NOTE 2017:01 

Redusert oljeutvinning som klimatiltak 17 

variere både ut ifra faglig perspektiv og ut ifra ulike forståelser av hvor rask omstilling som er 
nødvendig – for eksempel hva slags karbonbudsjett man ønsker å legge til grunn. 

3.2 Et bredt spekter av politiske posisjoner 

Gitt de ulike faglige synspunktene på hvordan en eventuell klimapolitikk på tilbudssiden bør 
utformes, er det ingen overraskelse at det også i den politiske diskusjonen finnes et bredt spekter av 
synspunkter på hvorvidt og hvordan klimapolitikken bør regulere produksjonen av fossil energi. I 
den ene enden av dette spekteret finner man oppfatningen om at klimapolitiske tiltak bør begrenses 
til å regulere etterspørselen etter fossil energi. Det forutsettes at begrensning av etterspørsel 
indirekte vil føre til nødvendige reduksjoner på tilbudssiden. Avgjørelser om hvilke fossile 
energiressurser som forblir uutnyttet overlates dermed fullt ut til markedet. Dette er posisjonen den 
norske regjeringen eksplisitt har inntatt i løpet av de siste årene: Klimaminister Vidar Helgesen har 
for eksempel understreket at det er etterspørselen etter olje som vil avgjøre framtidige 
klimagassutslipp, og at norsk klimapolitikk er innrettet mot å redusere denne etterspørselen heller 
enn å regulere oljeproduksjonen på norsk sokkel.3 

Det andre ytterpunktet representeres av krav om fullstendig stopp i utvikling av nye fossile 
energireserver som en direkte konsekvens av at tilgjengelige kull-, olje- og gassreserver langt 
overgår de utslippene karbonbudsjettet gir rom for. En slik posisjon innebærer direkte politisk 
styring med hvilke ressurser som blir liggende uutnyttet. En bred koalisjon av internasjonale 
miljøorganisasjoner har for eksempel tatt til orde for en «styrt avvikling» («managed decline») av 
fossil energiutvinning i tråd med begrensningene karbonbudsjettet setter (Muttitt, 2016) – for 
eksempel gjennom stopp i tildeling av nye tillatelser til olje- og gassleting, eller moratorium på 
etablering av nye kullgruver. Også i norsk politisk debatt har enkelte partier og organisasjoner tatt 
til orde for at karbonbudsjettet bør legge grunnlaget for en direkte politisk styring av videre olje- og 
gassutvinning.4 

Mellom disse to ytterpunktene finnes en rekke mellomposisjoner som kombinerer vektlegging av 
tilbuds- og etterspørselssiden, og av markedsstyring og politisk regulering. I figur 6 er fire slike 
mellomposisjoner plassert på et kontinuum mellom de to ytterpunktene som er skissert over. 

 

 

Figur 6: Spekter av politiske posisjoner på klimatiltak som regulerer produksjon av fossil energi 

                                                           
3 Se f.eks. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tid-for-gronn-omstilling/id2469483/, https://www.tu.no/artikler/nye-
anslag-sa-mye-olje-og-gass-er-det-igjen-pa-norsk-sokkel/363874  
4 Se f.eks. https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Arbeidsprogram_web.pdf, https://www.sv.no/wp-
content/uploads/2014/01/Klima-foran-olje.pdf  
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Helt til venstre i kontinuumet finner vi tiltak som reduserer «unaturlige» insentiver til produksjon av 
fossil energi. Det kan for eksempel gjelde fjerning av subsidier til fossil energiproduksjon eller 
andre fordeler som kan føre til overinvestering i kull, olje og gass sammenliknet med andre sektorer. 
Slike tiltak påvirker tilbudssiden, men med mål om å sikre at det i størst mulig grad er markedet 
som regulerer hvilke fossile ressurser som utvinnes. 

En annen tilnærming, som innebærer en noe mer aktiv inngripen overfor markedet, legger vekt på å 
unngå finansiell risiko gjennom investeringer i produksjon av fossil energi. Denne tilnærmingen tar 
utgangspunkt i faren for «stranded assets» og en påfølgende finansiell boble dersom fossilindustrien 
fortsetter å investere i reserver som ikke vil kunne utvinnes under en framtidig klimapolitikk 
(Leaton, 2011; Leaton et al., 2013). Dersom dagens markedsaktører ikke tar tilstrekkelig høyde for 
at etterspørselen etter kull, olje og gass vil falle dramatisk i en verden som forholder seg til 
karbonbudsjettet, kan det argumenters for at det er behov for politiske tiltak som enten styrer unna 
de mest risikofylte formene for fossil energiproduksjon eller som legger til rette for en bedre 
risikoforståelse. Denne tilnærmingen har fått tilslutning fra for eksempel Mark Carney, britisk 
sentralbanksjef og styreleder for Financial Stability Board (Carney, 2015). I Norge har det 
regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft knyttet an til en tilsvarende 
posisjon (Hedegaard & Kreutzer, 2016).  

Videre er det foreslått – både i internasjonal klimapolitikk og i den økonomiske litteraturen – å 
bruke økonomiske virkemidler for å unngå utvinning av spesifikke fossile ressurser. Dermed brukes 
markedsmekanismer til å oppnå en mer aktiv politisk regulering av fossil energiproduksjon. 
Økonomen Bård Harstad (2012) har tatt til orde for å begrense tilbudet av kull ved å kjøpe opp 
marginale kullreserver for å unngå utvinning. Andre har foreslått at dette kan oppnås gjennom en 
type kvotesystem der inntektene brukes til å betale for nedleggelse av den globale kullindustrien 
(Collier & Venables, 2015), eller – når det gjelder olje – gjennom en egen klimaavgift på 
oljeproduksjon (Fæhn et al., 2017). Denne posisjonen ligger også bak forslaget fra myndighetene i 
Ecuador om å verne et område i ecuadoriansk Amazonas mot oljevirksomhet dersom det 
internasjonale samfunnet kompenserer noe av inntektsbortfallet – det såkalte Yasuní-ITT-initiativet 
(Larrea & Warnars, 2009).  

I eksempelet fra Ecuador spiller klimahensyn sammen med andre miljøhensyn, som vern av 
biologisk mangfold. Dette leder over mot høyre side i figur 6, som angir alternativer for enda mer 
direkte regulering av fossil energiproduksjon (for eksempel gjennom vern eller moratorium) i 
områder der også andre hensyn taler for varsomhet. Her vil behovet for å begrense den totale 
utvinningen av fossil energi av hensyn til et begrenset karbonbudsjett inngå som et tilleggsargument 
som spiller sammen med andre grunner for å stoppe utvinning. Den amerikanske klimaforskeren 
James Hansen knytter an til dette standpunktet når han argumenterer for at en nødvendig reduksjon i 
oljeutvinning kan oppnås gjennom miljøreguleringer som hindrer produksjon i bestemte områder 
(Hansen et al., 2008). I den norske politiske debatten er kombinasjonen av hensynet til fiskerier, 
biologisk mangfold og klimaeffekten av redusert oljeutvinning et kjent standpunkt i diskusjonen 
både om Barentshavet og om Lofoten, Vesterålen og Senja (Kristoffersen & Dale, 2014). 

De ulike posisjonene som er skissert ovenfor utgjør ikke en uttømmende liste, og det er 
sannsynligvis mulig å finne en lang rekke varianter og kombinasjoner ut over eksemplene som er 
gjennomgått. Spekteret i figur 6 illustrerer først og fremst at en rekke alternative tilnærminger til det 
å regulere tilbudet av fossil energi allerede eksisterer i den politiske debatten, til tross for at den 
tradisjonelle klimapolitikken legger hovedvekten på etterspørselssiden. I praksis kan man tenke seg 
at de fleste tiltak og virkemidler på etterspørselssiden har parallelle virkemidler på tilbudssiden, som 
illustrert i tabell 2 (gjengitt etter Lazarus et al., 2015, s. 10).  
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 Virkemidler på tilbudssiden Virkemidler på etterspørselssiden 

Økonomiske 
virkemidler – 
skatt/avgift 

 Avgift på ressursproduksjon 
 Avgift på ressurseksport 
 Skattlegging av fossil-kapital 

(inntekt) 

 Karbon- eller drivstoffavgifter 
 Karbontoll (BTA) 

Økonomiske 
virkemidler – 
subsidier 

 Fjerning av 
produksjonssubsidier for fossil 
energi 

 Fjerning av 
forbrukersubsidier for fossil 
energi 

 Subsidiering av fornybar 
energi 

Økonomiske 
virkemidler – 
kvotemekanismer  

 Kvotehandel for 
produksjonsrettigheter 

 Kreditter (offsets) for redusert 
utvinning 

 Kvotehandel for 
utslippsrettigheter 

 Kreditter (offsets) for 
reduserte utslipp 

Virkemidler basert 
på direkte 
regulering 

 Forby utvikling av spesifikke 
ressurser eller bruk av 
spesifikke teknologier 

 Begrensninger på produksjon 
eller eksport 

 Helhetlig utslippsberegning ved 
konsekvensutredning av 
utvinning 

 Utslippsstandarder 
 Bygningskrav 

Offentlig 
tjenesteyting 

 Begrensninger på 
utleie/lisensiering av offentlige 
ressurser til fossil 
energiproduksjon 

 Begrense offentlig infrastruktur-
utvikling for fossil energi 

 Kompensasjon for å avstå fra 
ressursutvinning 

 Begrense offentlig kreditt, 
bistand eller annen finansiering 
av fossil utvinning 

 Infrastrukturutbygging 
(fjernvarme, ladestasjoner 
osv.) 

 Begrense offentlig kreditt, 
bistand eller annen 
finansiering av fossilt forbruk 

Informasjonstiltak, 
frivillige tiltak 
m.m. 

 Uttrekk av investerte midler 
(«divestment») fra kull-, olje- og 
gassindustri 

 Rapportering av utslipp basert 
på utvinning, livssyklus-
regnskap ved salg av fossil 
energi 

 Energirevisjon 
 Merkeordninger 
 Rapportering av utslipp 

basert på forbruk (territorielt 
regnskap) 

 

Tabell 2: Eksempler på klimapolitiske tiltak og virkemidler rettet mot fossil energi. Gjengitt etter Lazarus et al. 
(2015, s. 10), med inndeling basert på FNs klimapanels femte hovedrapport. 
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4 Implikasjoner for norsk 
oljepolitikk 

 

Begrensning av fossil energiproduksjon er i økende grad en del av debatten om norsk olje- og 
klimapolitikk. De siste årene har det vært stadig mer offentlig diskusjon om hvordan det norske 
petroleumsregimet bør innrettes for å være i tråd med de langsiktige klimamålene i Paris-avtalen. 
Dette kommer til uttrykk i den politiske debatten om oljevirksomhet i norsk Arktis generelt og i 
havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja spesielt. Men det kommer også til uttrykk 
gjennom en økende interesse for å diskutere risiko knyttet til videre investeringer i olje- og 
gassvirksomhet, slik for eksempel det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn 
konkurransekraft har tatt til orde for. 

I Stortingets behandling av statsbudsjettet høsten 2016 ble det vedtatt at perspektivmeldingen som 
Finansdepartementet skal legge fram våren 2017, skal «drøfte hvilke konsekvenser et nytt globalt 
klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 °C kan ha på innretningen av 
norsk petroleumspolitikk».5 Dermed står sammenhengen mellom Paris-avtalens klimamål og 
karbonbudsjetter og norsk olje- og gassvirksomhet eksplisitt på Stortingets dagsorden for 2017. 

Gjennomgangen i de foregående kapitlene viser at det finnes en bred faglig bakgrunn for den 
drøftingen Stortinget har bedt om: 

 Kunnskapen om karbonbudsjettet for temperaturmål på 2°C og 1,5°C tilsier at rommet for 
bruk av eksisterende olje- og gassreserver er knapt, selv med en framtidig oppskalering av 
karbonfangst og -lagring. Ytterligere reservetilvekst vil kreve at en større andel av 
eksisterende reserver ikke utvinnes.  

 For å unngå at samfunnsutviklingen låses til et fossilt energisystem som kan vanskeliggjøre 
framtidige utslippsreduksjoner eller øke kostnadene på den nødvendige omstillingen, kan 
det derfor være behov for å kombinere politiske tiltak for redusert etterspørsel etter fossil 
energi, med en viss regulering også av tilbudssiden.  

 Både i faglitteraturen og i den politiske debatten er det et bredt spekter av synspunkter på 
hvor sterk politisk regulering av tilbudssiden som vil være nødvendig. En rekke ulike tiltak 
og virkemidler for å regulere tilbudet av kull, olje og gass er allerede i bruk eller under 
aktiv debatt. 

Disse innsiktene har implikasjoner for norsk olje- og gassproduksjon som for all annen produksjon 
av fossil energi. Prognosene for framtidig olje- og gassvirksomhet viser at den samlede 
produksjonen på norsk sokkel er forventet å falle svakt fram mot 2040. Prognosene er ikke basert på 
vurderinger av rommet for fossil energi innenfor Paris-avtalens mål eller hvilke konsekvenser 
framtidig klimapolitikk kan få for etterspørselen etter olje og gass. 

Eksisterende studier viser at det er grunnlag for å vurdere videre investeringer i 
petroleumsproduksjon på norsk sokkel opp mot både klimahensyn og økonomisk risiko. Den 
foreliggende forskningen er imidlertid relativt begrenset, og det er derfor vanskelig å si noe om 

                                                           
5 Se https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=66656  
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hvilket nivå på eventuelle reguleringer og begrensninger som vil være fornuftig. Når det gjelder 
klimahensyn er det beregnet at en reduksjon i norsk oljeproduksjon tilsvarende ett tonn CO2 kan gi 
netto globale utslippsreduksjoner på 0,35 tonn CO2 (Fæhn et al., 2017, s. 91). Som klimatiltak er 
dette altså ikke blant de mest effektive, men det kan likevel være mer kostnadseffektivt enn enkelte 
eksisterende tiltak på etterspørselssiden.  

Den økonomiske risikoen ved videre investeringer i olje- og gassproduksjon knytter seg til hvordan 
oljeprisen vil utvikle seg dersom det globale oljeforbruket faller i tråd med Paris-avtalens mål. 
Foreliggende studier har pekt på at arktiske områder generelt vil være områder der oljeproduksjon 
blir ulønnsom dersom togradersmålet overholdes (McGlade & Ekins, 2015). Analyser av norsk 
kontinentalsokkel gir et mer nyansert bilde. Rystad Energy har pekt på at eksisterende norske 
reserver i hovedsak vil være lønnsomme innenfor den antatte oljeprisen som følger av IEAs 
tidligere togradersscenario, men at store deler av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel vil ha 
dårligere lønnsomhet (Rystad, 2013). En nyere analyse basert på oppdaterte oljepriser og IEAs 
nyere scenarier indikerer at enda større deler av de uoppdagede oljeressursene vil kunne bli 
ulønnsomme (Erickson & Down, 2017). 

4.1 Aktuelle virkemidler 

Både klimahensyn og økonomisk risiko gir altså grunnlag for å vurdere det norske 
petroleumsregimet opp mot langsiktige klimamål. Når Stortinget skal drøfte konsekvensene av 
Paris-avtalen for petroleumspolitikken, kan det være grunn til å vudere både arealpolitikken, 
skatteregimet, og krav til kunnskapsgrunnlag og utredninger. I forskningslitteraturen er 
virkemidlene på disse politikkområdene i liten grad vurdert spesifikt opp mot klimahensyn og 
framtidige karbonbudsjetter. Gjennomgangen nedenfor begrenser seg derfor til å gi en oversikt over 
mulige virkemidler for å regulere olje- og gassproduksjon på hvert område, og å antyde 
problemstillinger som krever videre analyse. 

4.1.1 Arealpolitikk 
Å åpne nye områder for petroleumsvirksomhet og tildele utvinningslisenser er sannsynligvis det 
politiske tiltaket som i størst grad har innvirket på det langsiktige investerings- og 
produksjonsnivået i norsk oljesektor (Ryggvik & Kristoffersen, 2015). Tildelingen av leteareal på 
norsk kontinentalsokkel har økt kraftig etter 2010 (se figur 7).  

 

 
Figur 7: Tildelte utvinningslisenser på norsk sokkel, 1965-2017. Kilde: Oljedirektoratet. 
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Økningen er særlig knyttet til etableringen av ordningen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder 
(TFO), som sørger for årlige arealtildelinger i det som er definert som modne områder med 
eksisterende virksomhet og infrastruktur. Men også gjennom de ordinære, nummererte 
konsesjonsrundene har det de siste årene blitt tildelt et stort antall lisenser. 

Redusert tildeling av leteareal vil begrense oljeaktiviteten på lengre sikt, og kan derfor være et 
styringseffektivt virkemiddel for å oppnå reduksjoner i klimagassutslipp. En fordel med dette 
virkemiddelet er at det kan kombineres med andre hensyn som taler for å skjerme enkelte områder 
for oljevirksomhet, for eksempel av hensyn til naturverdier eller andre næringer, ved at redusert 
aktivitet i disse områdene prioriteres. I dagens politiske situasjon framstår det imidlertid som et 
svært kontroversielt virkemiddel, og den politiske gjennomførbarheten må derfor antas å være 
begrenset. 

Begrensninger i arealtildeling kan også brukes som et virkemiddel for å redusere den økonomiske 
risikoen knyttet til framtidig petroleumsvirksomhet. I så fall vil det mest nærliggende være å 
vurdere redusert tildeling i områder som generelt må anses som økonomisk risikofylte, heller enn i 
områder der oljevirksomhet kan være kontroversielt av andre grunner. Det er usikkert hvor 
treffsikkert det vil være å redusere arealtildeling for å begrense økonomisk risiko, ettersom det kan 
være vanskelig å målrette mot de mest risikofylte ressursene så lenge geologien fortsatt er dårlig 
kjent. 

4.1.2 Skattesystemet 
Ved siden av tildeling av utvinningslisenser for leting og produksjon, er petroleumsskatteregimet 
trolig den mest avgjørende faktoren for framtidig investerings- og produksjonsnivå. Dagens norske 
petroleumsskattesystem sikrer offentligheten en stor andel av inntektene fra olje- og 
gassvirksomheten, med en skattesats på 78%. Samtidig gjør skattesystemet at offentligheten bærer 
en stor del av risikoen ved leting og utbygging av nye felt, ved at både kostnader til letevirksomhet, 
avskrivninger og rentekostnader knyttet til investeringer er fradragsberettiget (Finansdepartementet, 
2012-2013, s. 11). Gjennom leterefusjonsordningen får dessuten oljeselskaper som ikke er i 
skatteposisjon direkte refundert utgifter til letevirksomhet. 

Idealet i norsk petroleumsbeskatning er et nøytralt skattesystem (Lund, 2014). Dagens system er 
imidlertid utformet slik at verdien av oljeselskapenes investeringsfradrag er større enn 
inntektsbeskatningen (NOU 2000:18, 2000). Dette gjør at samfunnsøkonomisk ulønnsomme 
investeringer på norsk sokkel likevel kan bli lønnsomme for selskapene etter skatt, og kan gi 
«vridningar i valet mellom investering på sokkelen eller på land» (Finansdepartementet, 2012-2013, 
s. 13). Dagens skjevheter i petroleumsskatten ga staten et samlet inntektstap beregnet til 16,7 mrd kr 
i 2015, og 14,4 mrd kr i 2016, tilsvarende henholdsvis 15% og 27% av statens skatteinntekter fra 
petroleumsvirksomheten i de aktuelle årene.6 

Justeringer i skattesystemet er et aktuelt virkemiddel både dersom man ønsker å oppnå 
utslippsreduksjoner gjennom redusert oljeaktivitet, og dersom målet er å redusere den økonomiske 
risikoen knyttet til nyinvesteringer i olje og gass. Aktuelle justeringer kan rette seg mot å justere 
elementene som ifølge Finansdepartementet skaper skjevheter i dagens system (for eksempel ved å 
fjerne rentefradrag og/eller redusere friinntekt) eller mot mer fundamentale endringer som tar sikte 
på en aktiv vridning av aktiviteten på sokkelen. Å innføre en klimaavgift på oljeproduksjon med 
mål om å la de minst lønnsomme ressursene bli liggende (Fæhn et al., 2017) er et eksempel på en 
slik mer fundamental endring. Et annet forslag som har vært fremmet er endringer i eller avvikling 
av leterefusjonsordningen (Jortveit, 2015, 2016). 

                                                           
6 Se http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Dokumenter1/Budsjettdokumenter/Skatte--avgifts/Prop-1-LS-
/Vedlegg-og-registre/Anslag-pa-skatteutgifter-og-skattesanksjoner/ og 
http://www.norskpetroleum.no/okonomi/statens-inntekter/  
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4.1.3 Kunnskapsgrunnlag og framskrivninger 
Uavhengig av konkrete endringer i arealpolitikk eller skattesystem tilsier forholdet mellom verdens 
karbonbudsjett og tilgjengelige fossile energiressurser at klimahensyn og -risiko i større grad bør 
innarbeides i kunnskapen og analysene som ligger til grunn for norsk petroleumspolitikk. Dette har 
også blitt påpekt fra politisk hold – for eksempel har Høyres programkomité foreslått at det bør 
kreves «klimapolitiske risikoanalyser i forbindelse med planer for utbygging og drift av nye felt» på 
norsk sokkel.7 

En måte å forbedre kunnskapsgrunnlaget på kan være at beregninger av globale utslippseffekter 
og/eller økonomisk risiko innføres som en del av beslutningsgrunnlaget både for åpning av nye 
områder, ved utlysning og tildeling av lisenser, og ved behandling av Plan for utbygging og drift. 
Det finnes et voksende faglig grunnlag for å beregne klimaeffekten av fossil energiproduksjon og 
utbygging av fossil infrastruktur (Erickson & Lazarus, 2014; Fæhn et al., 2017). Slike beregninger 
ble også gjort av Obama-administrasjonen i forbindelse med vurdering av nye arealer til 
oljevirksomhet i USA i 2016.8 

En annen tilnærming som kan være aktuell, særlig dersom målet er å vurdere økonomisk risiko ved 
framtidige olje- og gassinvesteringer, kan være å produsere et større mangfold av framskrivninger 
for aktivitet og produksjon på norsk sokkel. Større åpenhet om forutsetninger som ligger til grunn 
for antakelser om framtidig oljepris, og sensitivitetsanalyser for disse forutsetningene, kan være 
aktuelt både i forbindelse med de langsiktige framskrivningene som regjeringen legger fram for 
Stortinget og på feltnivå i utredningsprogrammet for enkeltutbygginger. Britiske myndigheter har 
for eksempel utarbeidet ulike scenarier for utviklingen i oljeprisen som blant annet gjør ulike 
forutsetninger om framtidig klimapolitikk.9 Slike analyser vil kunne bidra til en mer informert 
diskusjon om hvilke implikasjoner Paris-avtalens klimamål har for norsk olje- og gassvirksomhet og 
hvilke klimapolitiske tiltak som kan være aktuelle på tilbudssiden. 

 

 

                                                           
7 Se Høyres forslag til stortingsvalgprogram 2017-2021, https://hoyre.no/~/media/hoyre/filer/170111-hyres-program-
innstilling-ny.pdf  
8 Se rapport fra US Department of Interiors Bureau of Ocean Energy Management, https://www.boem.gov/OCS-
Report-BOEM-2016-065/  
9 Se https://www.gov.uk/government/publications/fossil-fuel-price-assumptions-2016  
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We help local communities and municipalities in Norway and abroad adapt to climate change and in 
making the green transition to a low carbon society.
We help key stakeholders understand how they can reduce the climate footprint of food production 
and food waste, and the socioeconomic benefits of reducing deforestation and forest degradation.
We have long experience in studying effective measures and strategies for sustainable energy 
production, feasible renewable policies and the power sector in Europe, and how a changing climate 
affects global energy production.
We are the world’s largest provider of second opinions on green bonds, and help international 
development banks, municipalities, export organisations and private companies throughout the world 
make green investments.
We are an internationally recognised driving force for innovative climate communication, and are in 
constant dialogue about the responses to climate change with governments, civil society and private 
companies.

CICERO was founded by Prime Minister Syse in 1990 after initiative from his predecessor, Gro Harlem 
Brundtland. CICERO’s Director is Kristin Halvorsen, former Finance Minister (2005-2009) and Education 
Minister (2009-2013). Jens Ulltveit-Moe, CEO of the industrial investment company UMOE is the chair of 
CICERO’s Board of Directors. We are located in the Oslo Science Park, adjacent to the campus of the 
University of Oslo.
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1. INNlEDNING 

Vi viser til prosesskriv fra Regjeringsadvokaten datert 17. februar 2017 med frist for å 
inngi kommentarer fastsatt til 24. mars 2017. 

2. FAKTAAVKLARING 
I Miljøorganisasjonenes prosesskriv av 19. januar 2017 ble det fremhevet at staten ikke 
har kommentert vesentlige faktiske forutsetninger for kravet som er fremmet i saken. 
Staten ble derfor provosert til å gi sine kommentarer til disse. 

Til dette har staten nå kun gitt uttrykk for at saken vil føres med utgangspunkt i statens 
nåværende klimapolitikk og i den sammenheng henvist særlig til Meld St. 13 (2014-
2015), Prop. 115 S (2015-2016) og lnnst. 407 S (2015-2016) der «de seks punktene 
saksøker tar opp særlig [er] drøftet». 

Dette bidrar kun i begrenset grad til oppklaring. Selv om dette kan bidra til å klargjøre 
enkelte av standpunktene, er det ikke uten videre klart hva statens standpunkt er etter en 
gjennomgang av denne dokumentasjonen, og enkelte av anførslene er ikke en gang 
drøftet. Staten må i det minste kunne bidra ved å avklare sin forståelse budskapet i disse 
dokumentene. 

Miljøorganisasjonene har som kjent bedt staten avklare sitt standpunkt til seks påstander. 
Vi vil i det følgende fortløpende kommentere disse i lys av ovennevnte dokumentasjon. 

1. Dersom verdens samlede klimautslipp ikke reduseres tilsier omforent vitenskapelig 
materiale at det vil skje en irreversibel global oppvarming med helt uakseptable 
konsekvenser( ... ). 

Felles for dokumentene staten har henvist til er at det tar utgangspunkt i at verden står 
overfor omfattende klimautfordringer med et presserende behov for tiltak/endring. 
Eksempelvis starter Meld. St. 13 (2014-2015) med å vise til følgende: 

«Ifølge FNs klimapanel utvikler de globale utslippene av klimagasser seg i dag på en 
måte som vil føre til at temperaturøkningen vil overstige to grader. Verden risikerer 
svært alvorlige, irreversible konsekvenser». 

Selv om dette formelt sett er en henvisning til FNs klimapanels konklusjoner, legger vi til 
grunn at Staten ikke vil bestride konklusjonene fra FNs klimapanel. Dermed legger vi til 
grunn at Staten er enig i ovennevnte påstand. Staten bes bekrefte eller avkrefte denne 
forståelsen. 

2 
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2. Det er nødvendig å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt 
under 2 grader celsius ( ... ) og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 
grader celsius ( ... ). 

Denne påstanden følger av Paris-avtalen, som Norge har ratifisert gjennom dokumentene 
Staten har henvis til. Vi forstår staten derfor slik at staten også her vil være enig i 
påstanden. Staten bes bekrefte eller avkrefte denne forståelsen. 

3. Dersom det globalt slippes ut mer enn 1000 gigatonn C02 i forhold til samlet 
global utslippsmengde slik den var i 2011, vil verden mest sannsynlig ikke kunne 
innfri togradersmålet ( ... ). 

4. Dersom det globalt slippes ut mer enn 400 gigatonn C02 i forhold til samlet global 
utslippsmengde slik den var i 2011, vil den globale oppvarmingen mest sannsynlig 
overstige 1,5 °c ( ... ). 

På side S i lnnst. 407 fremgår følgende: 

«Komiteen viser til at FNs klimapanels femte hovedrapport som slår fast at dersom 
det skal være sannsynlig å overholde togradersmålet, må verdens samlede utslipp av 
COifra 2011 og fremover holdes under om lag 1000 gigatonn. Det tilsvarende 
karbonbudsjettet» for å tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader celsius 
er på om lag 400 gigatonn C02» 

Det fremgår ikke spesifikt hvordan staten stiller seg til denne konklusjonen, men 
ettersom den blir henvist til som en del av beslutningsgrunnlaget som ratifiserer Paris
avtalen, legger vi til grunn at staten ikke vil bestride denne konklusjonen. Staten bes 
bekrefte eller avkrefte denne forståelsen. 

5. COrutslippet fra alle reservoarene i dagens operative olje- og gassfelt (altså 
eksklusive kull) vil føre til en global oppvarming på over 1,5 grader celsius 
sammenlignet med førindustriell tid( ... ). 

Vi kan ikke se at dette er kommenter i noe av det materialet staten har henvist til. Statens 
svar bidrar således på ingen måte til å belyse hvordan staten forholder seg til denne 
anførselen. Vi gjentar derfor vår oppfordring om at staten kommenterer dette 
standpunktet. 

6. Redusert olje- og gassproduksjon i Norge vil føre til signifikant utslippsreduksjon. 
Med andre ord vil ikke slik redusert produksjon kun føre til tilsvarende økt 
produksjon i andre land( ... ). 

3 
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Tilsvarende som for forrige punkt kan vi ikke se at dette er kommenter i noe av det 
materialet staten har henvist til. Statens svar bidrar således på ingen måte til å belyse 
hvordan staten forholder seg til denne anførselen. Vi gjentar derfor vår oppfordring om 
at staten kommenterer dette standpunktet. 

3. SAKSBEHANDLING - LISENSVEDTAKETS KLIMAEFFEKT 

Under punkt 6 i Miljøorganisasjonenes proesskriv av 19. januar 2017 påpekes det at 
Lisensvedtakets klimaeffekt knapt er drøftet i forvaltningsbehandlingens om ledet frem til 
lisensvedtaket. I den forbindelse provoserer vi eventuell dokumentasjon som eventuelt 
berører klimaeffekten av Lisensvedtaket utover et kort avsnitt i Meld. St. 36 (2012-2013). 

Vi kan ikke se at dette er kommentert i statens prosesskriv, og vi ber staten bekrefte eller 
avkrefte dette er eneste vurdering av Lisensvedtakets klimapåvirkning i saksbehandlingen 
forut for Lisensvedtaket. 

4. SÆRLIG OM ØKONOMI 

Det fastholdes at også økonomiske vurderinger er relevante ved anvendelsen av § 112. 
Under enhver omstendighet er det klart at Lisensvedtaket bygger på økonomiske 
vurderinger i hht petroleumslovens§ 3-l, jf 3-3, som uttrykkelig henviser til «økonomiske 
virkninger». Petroleumslovens bestemmelser må nødvendigvis fortolkes på bakgrunn av 
Grunnlovens§ 112, og petroleumsloven er relevant ved vurderingen av lisensvedtaket i 
forhold til § 112. Utvilsomt er det også forskjell på et vedtak som har negative miljø- og 
klimakonsekvenser og samtidig en samfunnsøkonomisk gevinst og et vedtak som har de 
samme negative effektene, men ingen økonomisk gevinst. 

Det opplyses fra statens side at det ikke er foretatt noen spesifikk samfunnsøkonomisk 
analyse i forbindelse med Lisensvedtaket, dog slik at det gjøres løpende 
samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til petroleumspolitikken generelt. 

Staten må opplyse om dette skyldes at 

dokumentene det er henvist til i prosesskriv av 17. februar 2017 som behandler 
økonomi, i sum oppfyller kravet til samfunnsøkonomisk analyse slik dette på det 
aktuelle tidspunkt ble behandlet i rundskriv R-109/2005, «Behandling av 
kalkulasjonsrente, risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad i samfunnsøkonomiske 
analyser» (nå erstattet av R-109/14) 

eller om 

prinsippene for samfunnsøkonomiske analyser som rundskrivet beskriver og henviser 
til ikke gjelder for Lisensvedtaket og i så tilfelle hvilke prinsipper som gjelder for 
økonomiske utredninger for så vidt gjelder dette vedtaket. 

De opplysningene som her etterspørres verken petroleumspolitiske eller klimapolitiske. 
Det er snakk om å avklare hvilke prinsipper som etter statens mening er styrende for 
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forvaltningen på det aktuelle område, jf petroleumslovens§ 3-3 jf§ 3-1 som fastslår at 
«økonomiske virkninger» skal utredes. 

---ooOoo---

Dette prosesskriv er sendt til Oslo tingrett via Aktørportalen. Det er også sendt per e-post til 
motpartens prosessfullmektiger. 

Wahl-Larsen Advokatfirma AS 

l~~JlAA/~ LiJvJ (l/\/t,\.. ~/L,\~) 
Cathrine Hambro / 
advokat 
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Over the last decade, laws codifying national and 

international responses to climate change have grown 

in number, specificity, and importance. As these laws 

have recognized new rights and created new duties, 

litigation seeking to challenge either their facial 

validity or their particular application has followed. 

So too has litigation aimed at pressing legislators and 

policymakers to be more ambitious and thorough 

in their approaches to climate change. In addition, 

litigation seeking to fill the gaps left by legislative and 

regulatory inaction has also continued. As a result, 

courts are adjudicating a growing number of disputes 

over actions—or inaction—related to climate change 

mitigation and adaptation efforts. 

This report provides judges, advocates, researchers, 

and the international community with an of-the-

moment survey of global climate change litigation, 

an overview of litigation trends, and descriptions of 

key issues that courts must resolve in the course of 

climate change cases. One purpose of this report is to 

assist judges in understanding the nature and goals of 

different types of climate change cases, issues that are 

common to these cases, and how the particularities 

of political, legal, and environmental settings factor in 

to their resolution. Another goal is to contribute to a 

common language among practitioners around the 

world working to address climate change through 

the courts.  

Part 1 describes environmental, diplomatic, and 

political circumstances that are making climate 

change litigation efforts especially important at 

the present moment:

 Impacts such as heat waves and destructive coastal 

storms are growing in frequency and severity as 

a result of human-cause emissions. The costs to 

governments, private actors, and communities of 

dealing with these impacts are significant. 

 National and international policymakers have 

struggled to develop effective means of addressing 

both the underlying causes and the effects of 

climate change. Climate change mitigation and 

adaptation policies have emerged slowly and have 

often set targets based on political feasibility rather 

than the consensus scientific understanding of 

what is required to stabilize the climate at an 

acceptable level. 

 National and international policymakers have 

succeeded in creating some legal frameworks for 

climate action. Many nations have laws or policies 

addressing aspects of the climate problem, and 

the Paris Agreement provided for a catalogue of 

national commitments toward the goal of averting 

average global warming in excess of 1.5°C and 

2°C. Litigants have begun to make use of these 

codifications in arguments about the adequacy or 

inadequacy of efforts by national governments to 

protect individual rights vis-à-vis climate change 

and its impacts.

Part 2 provides a survey of climate change 

litigation and a discussion of evident and 

emerging trends:

 Citizens and non-governmental organizations are 

suing to hold their governments accountable for 

climate-related commitments. In many instances, 

the arguments made to challenge government 

actions or inaction include reference to 

constitutional and statutory provisions not specific 

to climate change. In those cases, references to 

international climate agreements, which embody 

scientific objectives as well as political ones, often 

buttress the claim.

 In many cases, challenges to a project or policy 

identify linkages between resource extraction 

and climate-related impacts, both in the form of 

emissions due to combustion of extracted fossil 

fuels and in the form of impairments to resiliency 

and adaptive capacity. These challenges seek to 

make those linkages legally significant and either 

deserving of consideration or else compelling 

an alternative approach to natural resource 

management.

 Building on scientific understanding of the 

relationship between emissions and climate 

change, which policymakers (with notable 

exceptions) have generally adopted as accurate, 

Executive Summary
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several cases seek to establish liability for entities 

that generate emissions with full knowledge of 

those emissions’ effects on the global climate.

 Technical understanding of climate change and 

the quality of predictions about future temperature 

and weather patterns are improving. Recognizing 

that adaptation efforts have not kept pace with 

these improvements, litigants are bringing claims 

that seek to assign responsibility where failures to 

adapt result in foreseeable, material harms. 

 Litigants are making arguments for climate action 

based on the public trust doctrine, which assigns 

the state responsibility for the integrity of a nation’s 

public trust resources for future generations. Such 

claims raise questions of individuals’ fundamental 

rights and intergenerational equity, as well as 

concerns about the balance of powers among 

the judicial, legislative and executive branches or 

functions of governments.

 Recognizing that both slow-developing and 

acute environmental stresses push individuals and 

communities to migrate, the impacts of climate 

change are certain to generate migration within 

and across national borders. Cases brought to 

resolve issues arising from such migration have 

already been brought, and more are likely to come.

 Most climate change litigation to date has 

proceeded in courts in developed countries in the 

northern hemisphere and in Australia and New 

Zealand. Litigants and courts in the Global South 

are beginning to make use of burgeoning climate 

change litigation theories and know how. 

Part 3 describes three categories of legal issues 

that tend to be disputed among the litigants 

involved in climate change litigation: 

 Justiciability: Whether a case is justiciable—

meaning, whether a court has the authority to hear 

and resolve the claims raised—turns on questions 

of the plaintiff’s standing and on the court’s role 

relative to that of the government’s other branches. 

Although standards vary, courts generally only 

grant standing if the alleged causal connection 

between the injury and the action (or inaction) 

complained of is plausible. In climate change cases, 

this sometimes presents a high bar for plaintiffs. As 

for separation of powers, particularly in cases that 

call on a court to assess inaction by a government 

agency, courts must be able to articulate what 

authority empowers them to find fault or direct 

the agency to revise its approach.

 Sources of climate obligations: Climate change 

litigation can draw on various sources of 

legal authority, including international law, 

constitutional provisions, statutes, or common law. 

In some cases, plaintiffs identify more than one 

of these, or a combination of them, as providing 

the legal basis for their claims. In instances where 

a statutory provision spells out climate change 

mitigation commitments and that statute also 

authorizes citizens to sue for noncompliance, 

the task of applying the law to the facts alleged 

is straightforward. But in cases where plaintiffs 

ask a court to apply a legal authority that does 

not expressly contemplate application to climate 

change, the task is harder and courts tread carefully, 

lest they be seen as legislating.

 Remedies: Courts can only grant remedies 

authorized by the law. If the remedy sought is 

more aggressive climate action on the part of 

a government agency, courts must identify the 

basis for instructing that agency to comply, or else 

to specify how exactly the agency should alter its 

approach.

Summaries of highly significant cases appear 

throughout this report. Those summaries provide a 

kaleidoscopic snapshot of the current state of climate 

change litigation, and also illustrate the circumstances, 

trends, and issues discussed in Parts 1, 2 and 3.
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In the 2010s, laws codifying national and international 

responses to climate change have grown in number, 

specificity, and importance.1 As these laws have 

recognized new rights and created new duties, 

litigation seeking to challenge either their facial 

validity or their particular application has followed. 

So too has litigation aimed at pressing legislators and 

policymakers to be more ambitious and thorough 

in their approaches to climate change. In addition, 

litigation seeking to fill the gaps left by legislative 

and regulatory inaction has also continued. This 

report surveys the current state of this global climate 

change litigation, and provides judges, advocates, 

researchers and the international community with 

an overview of trends and issues in climate change 

lawsuits. 

Part 1 of this report notes the circumstances that 

make climate change litigation efforts especially 

important just now—most especially the growing 

urgency of the climate crisis, ratification and entry 

into force of the Paris Agreement under the United 

Nations Framework Convention on Climate Change 

(“Paris Agreement”), and the inclusion of climate 

action as one of the 17 Sustainable Development 

1 E. Somanathan et al., National and Sub-national Policies and Institutions, 

in Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, Contribution 

of Working Group III [WG3] to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change 1049, 1050–51 (O.R. 

Edenhofer et al. eds. 2014) [hereinafter IPCC AR5].

Goals (SDGs) enumerated in the United Nations’ 

Transforming Our World – the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. (Climate action is also 

a vital, cross-cutting element of many of the other 

SDGs.) Part 2 provides a snapshot of the current 

state of worldwide climate change litigation. It also 

describes a number of salient current trends in this 

litigation and likely future ones. Part 3 discusses 

the recurring legal issues at play in climate change 

litigation around the world. Strict and comprehensive 

categorization is made difficult by the diversity 

of the world’s legal systems, which take varied 

approaches to the interconnected substantive areas 

of law that constitute climate change law—namely 

environmental law, natural resources law, energy 

law and land use law, as well as constitutional law, 

administrative law and common law. Nonetheless, 

this section offers legal professionals, researchers 

and others an introduction to the common issues 

that arise in climate change cases when determining 

justiciability, interpreting legal rights and obligations, 

and providing remedies. Summaries of highly 

significant cases appear throughout the report, 

putting these circumstances, trends, and issues into 

context. 

Introduction
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1. Part 1: The Importance of Climate Change Litigation 

Concentrations of greenhouse gases (GHGs) in the 

atmosphere have already surpassed levels that many 

scientists consider safe, putting people everywhere 

in peril. The extraordinary risks posed by climate 

change are well-established. Sea levels are rising, 

making more seawater available for the storm surges 

that wreak destruction on coastlines during coastal 

storms and threatening to overwhelm coastal 

communities and small island nations.2 Average 

temperatures are rising and heat waves are growing 

longer and more intense, threatening to strain 

infrastructure and agricultural systems, and posing 

direct threats to human health.3 In addition, more 

powerful storms, longer-lasting and more severe 

droughts, and acidifying oceans have already begun 

to disrupt local and regional economies that rely on 

having predictable access to particular resources and 

markets.4 The need to address these risks is front and 

center in the Sustainable Development Goals, the 

international community’s vision for a sustainable 

future for the planet and its inhabitants. Yet, despite 

broad scientific consensus on the human causes 

2 John A. Church & Peter U. Clark, et al., Ch. 13: Sea Level Change, in IPCC 

AR5.

3 Thomas Bruckner, Igor Alexeyevich Bashmakov & Yacob Mulugetta et al., 

Ch. 7: Energy Systems, in IPCC AR5; Kirk R. Smith & Alistair Woodward, et al., 

Ch. 11: Human Health: Impacts, Adaptation, and Co-Benefits, in IPCC AR5.

4 IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report, Contribution of Working 

Groups I, II and III to IPCC AR5, at 64–73 (2014) [hereinafter IPCC SR5].

of climate change and the risks of climate impacts 

to human communities, and despite the profound 

international accord forged through the Paris 

Agreement and the SDGs, progress toward effective 

solutions has been slow.

The international community has encountered 

difficulty in tackling climate change because it is a 

“super wicked” policy problem, capable of resisting 

even substantial efforts by policymakers.5 Three 

features in particular make the problem “super 

wicked.” First, it becomes less tractable over time. 

That is, the more GHGs we emit, the more committed 

we are to continuing emissions, the more severe the 

problem becomes and the less likely we are to find 

an acceptable solution. Second, the actors who are 

best positioned to address climate change are those 

who are primarily responsible for causing it—and 

who lack incentives to take action. This problem 

is made worse by an important asymmetry. Those 

with incentives not to mitigate climate change, such 

as the companies that own leases to extract coal or 

other fossil fuels, tend to have concentrated interests 

and good access to relevant information. Meanwhile, 

those most likely to bear the burdens of adaption, 

including the many millions of individuals who live 

5 Richard J. Lazarus, Super wicked problems and climate change: Restraining 

the present to liberate the future, 94 Cornell L. Rev. 1153, 1160 (2009).

Source: UN Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development
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in coastal communities, have diffuse incentives and 

generally lack information about, for instance, the 

costs and benefits of alternatives to fossil-fueled 

approaches to energy and transportation. Third, 

no institution has legal jurisdiction and authority 

aligned with the global scope of the problem. As a 

consequence, climate change mitigation—and to 

a lesser degree adaptation—efforts are often seen 

as expensive, unnecessary, futile, and remote from 

policies that yield immediate and politically popular 

economic benefits. 

At the international level, the “super wicked” nature 

of the climate change problem may be seen in 

the global community’s incomplete participation 

in the Kyoto Protocol6 and, more recently, the 

insufficiency of the Intended Nationally Determined 

Contributions (INDCs) submitted in advance of the 

Paris Conference and the Nationally Determined 

Contributions (NDCs) submitted after to reduce 

atmospheric concentrations of GHGs at a pace 

sufficient to maintain climate stability.7 At the national 

level, the United States’ (U.S.) historic and recently 

revived ambivalence about addressing climate 

change stands out as an especially consequential 

example of political coalitions struggling toward 

and falling short of policy change. But the U.S. is not 

unique for failing to develop and implement policies 

that address climate change in a coherent fashion. 

Litigation has arguably never been a more 

important tool to push policymakers and market 

participants to develop and implement effective 

means of climate change mitigation and adaption 

than it is today. Technological developments and 

non-climate policy initiatives cannot be counted 

on to stave off climate destabilization. Accordingly, 

climate-related law and policy is a necessary 

6 See O. Edenhofer, et al., Technical Summary, in Climate Change 2014: 

Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to IPCC 

AR5, at 33, 104 (O. Edenhofer et al. eds. 2014) (“The Kyoto Protocol was the 

first binding step toward implementing the principles and goals provided 

by the UNFCCC, but it has had limited effects on global GHG emissions 

because some countries did not ratify the Protocol, some Parties did not 

meet their commitments, and its commitments applied to only a portion 

of the global economy (medium evidence, low agreement).”). 

7 UNFCCC, Aggregate effect of the intended nationally determined 

contributions: an update, FCCC/CP/2016/2, at 11–12 fig.2 (May 2016), 

https://perma.cc/SUW9-KXY5. 

component of any rational plan of action. The Paris 

Agreement provides a crucial legal predicate for 

pushing governments that have adopted climate-

oriented laws to implement them. Until the Paris 

Agreement’s ratification, no international instrument 

dealt as thoroughly with the coordination problem 

of international action on GHG emissions.8 

Constituents of countries outside the European 

Union (EU) could not point to an authority beyond 

their country’s particular constitution, common 

law, or statutes—or ratification of international 

human rights agreements—to place climate action 

within that country into a legally and practically 

significant context.9 The Paris Agreement makes it 

possible for constituents to articulate more precisely 

and forcefully concerns about the gaps between 

current policy and the policy needed to achieve 

mitigation and adaptation objectives. In ratifying 

countries in particular, constituents can now argue 

that their governments’ politically easy statements 

about rights and objectives must be backed up by 

politically difficult, concrete measures like restricting 

coastal development, foregoing development of 

coal-fueled power plants and imposing fees and 

taxes on activities reliant on fossil fuels. Lawsuits 

brought in countries where governments have 

given express priority to development, such as 

Pakistan,10 and in countries where governments 

are actively addressing climate change, such as the 

Netherlands, Sweden, and Switzerland, demonstrate 

that this sometimes means using the courts to push 

for concrete action.11

Has the Paris Agreement changed the role litigation 

can play? In general, law embodies a thicket of 

agreements among the members of society and 

between them and their government. Litigation 

serves to test whether particular actions or inactions 

are compatible with those agreements. Litigation 

also serves to articulate how stated commitments 

to defend particular rights must be translated into 

8 Notably, the Paris Agreement does not address emissions from aircraft or 

marine craft.

9 See section 2.2.1 below. 

10 Pakistan’s Intended Nationally Determined Contribution, Nov. 6, 2016, 

https://perma.cc/QJH8-9EXM.

11 See sections 2.2.1 and 2.2.2 below.
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action, notwithstanding changes in the direction 

of political winds at home or abroad. The Paris 

Agreement by its own terms does not provide 

litigants with a cause of action or impose enforceable 

limits on member countries’ national emissions.  

But it makes it possible for litigants to place the 

actions of their governments or private entities into 

an international climate change policy context. 

Placing actions at the national or regional level into 

that context makes it easier, in turn, to characterize 

those actions as for or against both environmental 

needs and stated political commitments. Ultimately, 

while the Paris Agreement does not assign each 

country a carbon budget, it does offer a basis for 

deducing a budget from national commitments. It 

also makes clear that policies leading to net increases 

in emissions are disfavored.
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2.  Part 2: The State of Climate Change Litigation

This section provides a summary of the current 

state of climate change litigation, including 

lawsuits’ location, their categorization, and recent 

and emerging trends. It counts as “climate change 

litigation” cases brought before administrative, 

judicial and other investigatory bodies that raise 

issues of law or fact regarding the science of 

climate change and climate change mitigation and 

adaptation efforts.12 Such cases are often identified 

with keywords, including climate change, global 

warming, global change, greenhouse gas, GHGs, 

and sea level rise. However, the presence of one 

or more keywords is not a necessary condition for 

inclusion.13 Moreover, the presence of keywords is 

12 Cf. Meredith Wilensky, Climate Change in the Courts: An Assessment of 

Non-U.S. Climate Litigation, 26 Duke Envtl. L. & Pol’y Forum 131, 134 (2015); 

(adopting definition of “climate change litigation” developed by David 

Markell & J.B. Ruhl, An Empirical Assessment of Climate Change in the 

Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual?, 64 Fla. L. Rev. 15, 27 

(2012): “any piece of federal, state, tribal, or local administrative or judicial 

litigation in which the . . . tribunal decisions directly and expressly raise an 

issue of fact or law regarding the substance or policy of climate change 

causes and impacts.”). This definition also guides the collection of cases 

included in the Sabin Center for Climate Change Law’s Non-U.S. Climate 

Change Litigation chart, available at https://perma.cc/8CKE-KMQU 

(accessed Mar. 3, 2017), as well as the Climate Change Laws of the World 

database, maintained jointly by the Sabin Center for Climate Change Law 

and the Grantham Research Institute at the London School of Economics. 

13 For instance, the Australian case, Ralph Lauren 57 v. Byron Shire Council 

contained none of those terms but dealt with the highly germane issue of 

liability of a local government for decisions related to its policy of managed 

retreat from sea level rise. [2016] NSWSC 169. The court’s March 2016 

denial of the motion to dismiss filed by the Shire Council and its insurers 

prompted the parties to negotiate a settlement, which they agreed to in 

August 2016. Hans Lovejoy, How a handful of wealthy Belongil residents 

also not determinative (Cases that make only passing 

reference to the fact of climate change, its causes, 

or its effects do not necessarily address in direct or 

meaningful fashion the laws, policies, or actions that 

compel, support, or facilitate climate mitigation or 

adaptation.) Finally, cases that seek to accomplish 

climate change goals without reference to climate 

change issues are not included. For example, 

lawsuits seeking to limit air pollution from coal fired 

power plants that do not directly raise issues of fact 

or law pertaining to climate change do not qualify 

as “climate change litigation” for the purposes of 

this study. Thus, this report excludes cases where 

the discussion of climate change is incidental to 

the holding and immaterial to the future of climate 

change law. 

2.1 A survey of climate change litigation

As of March 2017 climate change cases had been 

filed in 24 countries (25 if one counts the European 

Union), with 654 cases filed in the U.S. and over 

230 cases filed in all other countries combined.14 

won the right to keep their seawalls, Echo Net Daily, Aug. 24, 2016, https://

perma.cc/HXF9-PXV5. Neither the court’s denial of the motion to dismiss 

nor the settlement agreement states whether the locality is liable for any 

of the claims alleged by the plaintiffs, beachfront property owners who 

had wanted to armor their shoreline parcels and who opposed the local 

government’s proposed policy of managed retreat.

14 To review these cases, as well as others added after March 2017, visit the 

Sabin Center-Arnold & Porter Kaye Scholer Climate Change Litigation 

databases, available at http://wordpress2.ei.columbia.edu/climate-

change-litigation/.

© Noah Rosenfield
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In regards to the non-U.S. litigation: Australia 

has seen more cases than any other non-U.S. 

country (80); the United Kingdom and the Court 

of Justice of the EU have both seen about half as 

many as Australia (49 and 40 respectively); New 

Zealand and Spain have both seen about one-

fifth as many as Australia (16 and 13 respectively); 

and there have been four or fewer cases filed in  

Austria, Belgium, Colombia, the Czech Republic, 

France, Germany, Greece, India, Ireland, Micronesia, 

the Netherlands, Nigeria, Norway, Pakistan, the 

Philippines, South Africa, Sweden, Switzerland, 

and Ukraine.15 Both the number of cases in these 

countries and the number of countries where cases 

have been filed have grown in the past few years: a 

15 Sabin Center for Climate Change Law, Non-U.S. Climate Change Litigation: 

Non-U.S. Jurisdiction, https://perma.cc/8CKE-KMQU (accessed Mar. 3, 

2017).

Region Country Number of cases*

International Court of Justice 1 

Inter-American Commission on Human Rights 1

United Nations Framework Convention on Climate Change 1

Africa Nigeria 1

South Africa 1

Asia Pacific Australia 80

New Zealand 16

India 2

Micronesia 1

Philippines 1

Pakistan 2

Europe (Court of Justice of the EU) 40

United Kingdom 49

Spain 13

Belgium 1

Germany 3

Norway 1

Switzerland 1

Austria 1

Czech Republic 1

France 4

Ireland 1

Netherlands 1

Sweden 1

Ukraine 2

Latin America and Carribean Colombia 1

North America United States of America 654

Canada 13

*The numbers shown here reflect our tally of climate change cases across jurisdictions as of March 2017. It is possible that these numbers omit one or more cases 
that have already been filed or decided but have not yet come to our attention.
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survey of cases decided before 2014 found them in 

only 12 countries, including the U.S.16 Nonetheless, 

it remains true that “[m]ost countries have 

experienced little or no climate change litigation.”17

With notable exceptions18, governments are almost 

always the defendants in climate change cases.19 

Government defendants have been called upon 

to justify decisions large and small. On the large 

end of the spectrum are cases like Massachusetts v. 

U.S. Environmental Protection Agency and Urgenda 

Foundation v. Kingdom of the Netherlands, which 

push for more aggressive national climate change 

mitigation policies, and Coalition for Responsible 

Regulation v. U.S. Environmental Protection Agency 

and West Virginia v. U.S. Environmental Protection 

Agency, which challenge the legal bases for U.S. 

mitigation policy. On the small end of the spectrum 

are cases focused on particular projects, ranging 

from the expansion of airports and coal mines, to 

the development of renewable energy generation 

facilities, to the construction of structures on 

eroding coast lines. Whereas the cases aimed 

at large targets tend to focus their arguments 

on nationally applicable laws governing energy 

policy and air pollution, the cases aimed at smaller 

targets—which make up the clear majority of non-

U.S. cases—tend to focus on environmental impact 

assessments and other planning requirements.20 

However, several instances of strategic litigation in 

non-U.S. jurisdictions that seeks to push for more 

16  Wilensky, supra note 12, at 151–52.

17 Michael B. Gerrard & Meredith Wilensky, The role of the national courts in 

GHG emissions reductions, in Elgar Encyc. of Envtl. L. 359, 369 (Michael 

Faure ed. 2016).

18 Most exceptions are U.S. cases brought against corporations in the fossil 

fuel sector. Non-U.S. exceptions include the recent decision in Lliuya v. 

RWE AG, Az. 2 O 285/15, issued by the Regional Administrative Court of 

Essen, Germany, and the investigation of 50 firms in the fossil fuel industry 

(“Carbon Majors”) by the Human Rights Commission of the Philippines.

19 Wilensky, supra note 12, at 138–40; Markell & Ruhl, supra note 12, at 60.

20 Gerrard & Wilensky, supra note 17, at 366, 368 (“Until the issuance of an 

important and controversial decision by a Dutch court in 2015, climate 

change litigation intended to drive the course of climate change 

policies—whether to encourage their development or to halt it—was 

noticeably lacking outside of the United States.”); Wilensky, supra note 

12, at 144 (“The dominance of the EIA and Permitting Group in non-U.S. 

litigation demonstrates an emphasis on tactical suits aimed at specific 

projects. . . . In fact, strategic litigation intended to drive climate change 

policy as a whole is almost absent outside of the U.S.”); Markell & Ruhl, 

supra note 12, at 38–40.

aggressive mitigation policy have been initiated 

from 2015 to 2017.21

2.2 Trends in climate change litigation

Recent judicial decisions and court filings reveal 

several trends in regards to the purposes of climate 

change litigation. Five such trends are described 

here: holding governments to their legislative 

and policy commitments; linking the impacts 

of resource extraction to climate change and 

resilience; establishing that particular emissions are 

the proximate cause of particular adverse climate 

change impacts; establishing liability for failures (or 

efforts) to adapt to climate change; and applying the 

public trust doctrine to climate change. 

2.2.1 Holding governments to their legislative 

and policy commitments

As national governments’ political branches 

articulate commitments to climate change 

21 See infra section 2.2.1 (discussing non-U.S. cases seeking to hold 

governments to legislative and policy commitments on climate change).

North
America

Asia
Pacific

Europe

Africa
Latin America and Caribbean
International Court of Justice
Inter-American Commission on
Human Rights 
United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
(UNFCCC)

Holding governments to their legislative and policy 
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change and resilience
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climate change

Applying the public trust doctrine to climate change. 
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mitigation and adaptation through legislation, 

regulation, and policy those governments’ 

administrative agencies may properly become 

subject to lawsuits seeking to enforce those 

commitments. 

The plaintiffs in Urgenda Foundation v. Kingdom 

of the Netherlands brought just such a suit, 

challenging efforts by a newly elected Dutch 

Government to back away from the previous 

Government’s mitigation commitments.22 The 

Hague District Court’s June 2015 decision looked 

to the Netherlands’ international commitments, 

which did not yet include the Paris Agreement,23 

22 Urgenda Foundation v. Kingdom of the Netherlands, [2015] HAZA 

C/09/00456689, appeal filed.

23 The Paris Agreement entered into force on November 4, 2016. UNFCCC, 

Paris Agreement: Status of Ratification, https://perma.cc/5JCA-KPNR 

(accessed Jan. 15, 2017). The Netherlands is only a signatory to the 

Agreement and has not, as of this writing, ratified it. Id. The significance of 

this non-ratification is muted by the fact that the European Union, which 

negotiated at the Paris Conference on behalf of the Netherlands and other 

member states, ratified the Agreement on October 5, 2016. Id.

to construe the constitutional duty of care owed by 

the Dutch government to Dutch citizens and others, 

and concluded that the duty of care prohibits such 

backsliding.24

In September 2015, the Lahore High Court Green 

Bench issued a ruling in Leghari v. Republic of Pakistan 

that was similar in its legal basis to Urgenda, though 

it focused on adaptation rather than mitigation 

commitments.25 The court concluded that the 

government’s failure to implement the National 

Climate Change Policy of 2012 and the Framework 

for Implementation of Climate Change Policy (2014-

2030) “offends the fundamental rights of the citizens 

which need to be safeguarded.”26

24 Urgenda, para. 4.70.

25 Leghari v. Republic of Pakistan (2015) W.P. No. 25501/2015.

26 Id. para. 8. The court construed these rights as follows: Environment and 

its protection has taken a center stage in the scheme of our constitutional 

rights. . . Right to life, right to human dignity, right to property and right to 

information under articles 9, 14, 23 and 19A of the Constitution read with 

the constitutional values of political, economic and social justice provide 

the necessary judicial toolkit to address and monitor the Government’s 

The Netherlands

A Dutch environmental group, the Urgenda 

Foundation, and 900 Dutch citizens sued the 

Dutch government, alleging that the government’s 

recent revision of GHG emissions reduction goals 

amounted to a violation of its constitutionally 

imposed duty of care. The court in the Hague, 

agreeing with the plaintiffs, ordered the Dutch 

state to limit GHG emissions to 25% below 1990 

levels by 2020, finding the government’s existing 

pledge to reduce emissions 17% insufficient to 

meet the state’s fair contribution toward the goal, 

codified in the Paris Agreement, of keeping global 

temperature increases within 2°C of pre-industrial 

conditions. 

The court concluded that the state has a duty to 

take climate change mitigation measures due 

to the “severity of the consequences of climate 

change and the great risk of climate change 

occurring.” In reaching this conclusion, the court 

cited (without directly   applying) Article 21 of 

the Dutch Constitution; EU emissions reduction  

targets; principles under the European Convention 

on Human Rights; the “no harm” principle of 

international law; the doctrine of hazardous 

negligence; the principle of fairness, the 

precautionary principle, and the sustainability 

principle embodied in the UNFCCC; and 

the principle of a high protection level, the 

precautionary principle, and the prevention 

principle embodied in the European climate policy. 

The court did not specify how the government 

should meet the reduction mandate, but offered 

several suggestions, including emissions trading or 

tax measures. 

This decision was pathbreaking in separation 

of powers jurisprudence because it grounded 

its instruction to the government to tighten 

emissions limits on a rights-based analysis rather 

than through reference to statutory requirements. 

Subsequent petitions and judicial decisions in 

Austria, Norway, Switzerland, and Sweden, all 

relating to governments’ obligations to mitigate 

climate change, have similarly been grounded at 

least in part on rights-based theories.
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To vindicate those rights, and in particular 

to require active responses to an emerging 

pattern of “heavy floods and droughts,”27 

the court ordered the executive branch to, 

among other  things, establish a Climate Change  

Commission to facilitate climate action.28

Belgium and New Zealand also saw pre-Paris 

Agreement cases filed alleging failures by their 

respective governments to adhere to stated 

national commitments. The theory of the Belgian 

case, VZW Klimatzaak v. Kingdom of Belgium, 

response to climate change. Id. para. 7.

27 Id. para. 6.

28 The first of these was the designation of government officials in key 

ministries who would thereafter “work closely with the Ministry of 

Climate Change.” Id. para. 8(i). Another was identification of “adaptation 

action points,” selected from among the 734 “action items” listed in the 

Implementation Framework, that could be achieved by the end of 2015. 

Id. para. 8(ii). Finally, the court also called for the creation of a Climate 

Change Commission, whose members would include officials from key 

ministries as well as representatives of NGOs and technical experts, “to 

assist this Court to monitor the progress of the Framework.” Id. para. 8(iii).

which was still pending as of March 2017,29 

largely tracks that of the Urgenda decision. The 

New Zealand case, Thomson v. Minister for Climate 

Change Issues, challenged the adequacy of that 

country’s INDC, which the petitioner alleged fell 

short of the emissions reductions required by New 

Zealand’s Climate Change Response Act of 2002.30 

A stated purpose of the 2002 Act is to “enable 

New Zealand to meet its international obligations 

under the [UNFCCC].”31 As the petitioner explained, 

New Zealand’s INDC “equates to a reduction of 

11% below New Zealand’s 1990 emission levels by 

2030”—a mitigation effort that “will not, if adopted 

by other developed countries in combination with 

appropriate targets set by developing countries, 

stabilize GHG concentrations in the atmosphere at a 

29 Klimaatzaak.eu, L’Affaire Climat: Le Procès, https://perma.cc/4X4D-SX8F 

(accessed Jan. 15, 2017) (reporting that the court has yet to specify a 

schedule for submission of pleadings or conduct of a hearing). Klimaatzaak 

is Dutch for “climate case.”

30 CIV-2015-__ (High Court).

31 Climate Change Response Act 2002 § 3(1)(a).

Pakistan

In September 2015, an appellate court in Pakistan 

granted the claims of Ashgar Leghari, a Pakistani 

farmer, who had sued the national and regional 

governments for failure to carry out the National 

Climate Change Policy of 2012 and the Framework 

for Implementation of Climate Change Policy (2014-

2030). The chief concerns of the plaintiff—and the 

court—were with the need for adaptation efforts: 

“As Pakistan is not a major contributor to global 

warming it is actually a victim of climate change and 

requires immediate remedial adaptation measures 

to cope with the disruptive climatic patterns.”  

According to the court, “the delay and lethargy of 

the State in implementing the Framework offend 

the fundamental rights of the citizens,” as codified 

in articles 9 (right to life), 14 (human dignity), 19A 

(information), and 23 (property) of the Pakistani 

constitution. 

As a remedy, the court 1) directed several 

government ministries to each nominate “a 

climate change focal person” to help ensure the 

implementation of the Framework, and to present 

a list of action points by December 31, 2015; and 2) 

created a Climate Change Commission composed 

of representatives of key ministries, NGOs, and 

technical experts to monitor the government’s 

progress. On September 14 the court issued a 

supplemental decision naming 21 individuals to 

the Commission and vesting it with various powers.

This case is an example of litigants grounding 

claims in a statutory and policy framework that 

articulates governmental responsibilities with 

respect to climate change. As the court observed, 

the responsible government ministry had spelled 

out 734 “action points” and identified 232 of those as 

deserving priority. Had the government not spelled 

out in such detail what should be done to help 

citizens deal with climate change, it would have 

been more difficult for the court to conclude that 

the government’s failure to implement applicable 

law and policy fell short of protecting Leghari’s 

constitutional rights.
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level that would prevent dangerous anthropogenic 

interference with the climate system.”32 The High 

Court of New Zealand had as of March 2017 yet to 

issue a judgment in that case.

The Paris Agreement is emerging as a novel and 

unique anchorage for law suits of this sort. That 

Agreement integrates national commitments—the 

INDCs/NDCs—into an international instrument that 

links them to the  common goal of averting  warming 

in excess of 1.5°C and 2°Ctemperature thresholds.33 

This linkage does not answer technical questions 

about how to allocate carbon budgets, but it does 

give some shape to national commitments, even 

if those commitments are vaguely worded. It also 

undermines arguments that increments of difference 

in one nation’s contributions are immaterial to 

global mitigation and so are not legally cognizable.34 

Furthermore, although the Paris Agreement does 

not prescribe particular national commitments, 

it does expressly call on national governments 

to make their mitigation commitments 

incrementally more stringent and never less so.35 

Thus, even if a national government can argue that 

it never specified a level of emissions reduction 

it cannot argue that its commitments permit 

backsliding. 

A petition filed in Switzerland in October 2016 

makes constitutional arguments akin to those made 

in Urgenda,36 but buttresses them with reference 

to the Paris Agreement. As the petitioners in Union 

of Swiss Senior Women for Climate Protection v. Swiss 

Federal Council explain: “[w]ith the Paris Agreement 

the parties [to the UNFCCC] defined anew the 

32 Thomson v. Minister for Climate Change Issues at paras. 85, 90.

33 Conference of the Parties Twenty-first Session, U.N. Framework 

Convention on Climate Change, Paris Agreement, art. 3 para. 2, U.N. Doc. 

FCCC/CP/2015/10/Add.1 [hereinafter Paris Agreement] (Dec. 12, 2015) 

(specifying temperature thresholds basic to Agreement’s objectives), 

id. art. 3 para. 3 (parties shall undertake increasingly stringent nationally 

determined contributions to mitigation).

34 Cf. Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497, 561 (2007) (Roberts, C.J., dissenting).

35 Paris Agreement, art. 3 para. 3.

36 Specifically, the Swiss petitioners ground their claims in articles 10 (right 

to life), 73 (sustainability principle), and 74 (precautionary principle) of the 

Swiss Constitution, and in articles 2 and 8 of the European Convention on 

Human Rights, which Switzerland has ratified. Union of Swiss Senior Women 

for Climate Protection v. Swiss Federal Council [Verein KlimaSeniorinnen 

Schweiz v. Bundesrat], at para. 1(a) (filed Oct. 25, 2016), https://perma.

cc/3LGB-3V7H.

goal of preventing ‘dangerous disruption of the 

climate system’” by stipulating warming thresholds 

of 1.5°C and 2°C above preindustrial levels.37 

Taking this as the scientifically and legally 

stipulated touchstone for Switzerland (and 

others), the petitioners allege that Switzerland 

is not on pace to meet its commitment, and 

that—unlike Swiss compliance with the Kyoto 

Protocol, which relied heavily on the purchase 

of emissions offsets—physically and legally 

adequate mitigation measures require actually 

reducing net emissions from Swiss sources.38 

Petitioners in three other European cases, one 

dealing with the expansion of Vienna’s airport (the 

“Austrian case”), Greenpeace Nordic Association v. 

Norway Ministry of Petroleum and Energy, and PUSH 

Sweden v. Government of Sweden, also assert that 

their respective governments’ legal commitments 

to climate change mitigation are consistent with 

and articulated through ratification of the Paris 

Agreement.39 

In the Austrian case, petitioners persuaded the 

court that authorizing expansion of the Vienna 

37 See id. para. 60 (“Mit dem Übereinkommen von Paris haben die 

Vertragsstaaten im Dezember 2015 das Ziel, eine «gefährliche Störung 

des Klimasystems» zu verhindern, neu definiert. So soll die globale 

durchschnittliche Erwärmung der Erdatmosphäre im Vergleich zur 

vorindustriellen Zeit auf «deutlich unter 2 Grad Celsius» gehalten werden. 

Es sollen Anstrengungen unternommen werden, die Erwärmung auf 1.5 

Grad zu begrenzen (Art. 2 Abs. 1 Bst. a Pariser Übereinkommen).”).

38 Id. § 4.3.2 (“[Insufficient measures for the achievement of applicable 

reduction goals for 2020”] Ungenügende Massnahmen zur Erreichung des 

geltenden Reduktionsziels für 2020.”).

39 Norway ratified the Paris Agreement on June 20, 2016, Sweden on October 

13, 2016. UNFCCC, Paris Agreement: Status of Ratification, supra note 23. 

On the legal relevance of the Paris Agreement to national commitments, 

the Norwegian petition states: “The presumption principle, which calls for 

Norwegian law to be interpreted in accordance with international law, 

makes international law rules and fundamental principles of international 

law a part of our national legal system. This means that the Climate 

Convention, the Paris Agreement and international human rights and 

environmental principles are relevant sources of law when the limitations 

in Article 112 of the Constitution are to be determined.” Greenpeace Nordic 

Ass’n at 36. On the same point, the Swedish petition states: “98. By signing 

the UNFCCC and the Kyoto Protocol, the State has explicitly accepted a duty 

of care. In order to fulfil this duty, every individual State must to the highest 

extent possible, in accordance with its own circumstances, implement the 

best possible measures to reduce greenhouse gas emissions. * * * 102. 

The Swedish climate targets and Sweden’s accession to international 

agreements are relevant to the interpretation of these directives. * * 

* 110. The scope of the duty of care is determined by a combination of 

factors such as Sweden’s accession to international conventions, nationally 

adopted environmental goals, environmental legislation, government 

statements, etc.”). PUSH Sweden at paras. 98, 102, 110.
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airport would run afoul of the emissions reductions 

targets set forth in Austria’s Climate Protection Law 

and contradict Austria’s climate change mitigation 

commitments under the Paris Agreement.40 In the 

Norwegian petition, the challenged action is issuance 

of licenses for deep-sea oil and gas extraction in the 

Barents Sea. In the Swedish petition, the challenged 

action is the sale (rather than decommissioning) of 

coal mines and coal-fired power plants in Germany 

by Vattenfall, a state-owned energy company. For 

all three groups of petitioners, the Paris Agreement 

provides a scientific reference point as well as a 

legally definitive constraint.41

2.2.2 Linking the impacts of resource extraction 

to climate change and resilience

Any thorough catalogue of the activities that result 

in GHG emissions or reduce communities’ resilience 

to extreme weather events must include resource 

extraction.42 Mining for coal and other combustible 

40 Austrian Federal Administrative Court case no. W109 2000179-1/291E, 

https://perma.cc/6P34-5HYU.

41 Greenpeace Nordic Ass’n at 18–19 (“The Paris Agreement will enter into force 

on 4 November 2016. The Agreement will then constitute an international 

law obligation for Norway. . . . In addition to its legal content, the Paris 

Agreement and the decision document for the Agreement represent a 

factual basis in the case.”); PUSH Sweden at 26 (quoting 2014 Statement of 

Government Policy regarding emissions reduction goals and upcoming 

Paris Conference), 33 (quoting June 2016 statement of Environmental 

Objectives Council regarding needed emissions reductions).

42 At issue in the case were Law No. 1450 of 2011, establishing the National 

Development Plan 2010–2014, and Law No. 1753 of 2015, establishing 

energy sources and drilling for oil and gas yield fossil 

fuels, the consumption of which emits the GHGs 

responsible for climate change. Mining and drilling 

also tend to generate large volumes of pollution 

in their immediate vicinity, impairing local water 

resources’ quality or quantity or both. Recognizing 

this, plaintiffs eager for policy to address climate 

change have begun to challenge environmental 

review and permitting processes that unduly ignore 

resource extraction activities’ implications for the 

climate.

In February 2016 the Constitutional Court in  

Colombia held two statutory provisions to be 

unconstitutional, preventing regulatory authorities 

from ignoring the climate-related costs of resource 

extraction. One provision authorized a national 

commission to designate particular projects 

as being in the national strategic interest—a 

designation that would exempt projects 

from aspects of local regulatory oversight.43 

The other provision is grandfathered in leases 

and permits for mining and oil and gas in 

sensitive mountain ecosystems (páramos).44 

The Colombian court found the provisions 

unconstitutional because they endangered the 

the National Development Plan 2014–2018. The two provisions discussed 

here both appeared in the latter.

43 Law No. 1753 of 2015 arts. 49–52.

44 Id. art. 173.

Austria

Various NGOs and individuals persuaded a panel 

of the Austrian Federal Administrative Court 

to overturn the government of Lower Austria’s 

approval of construction of a third runway at 

Vienna’s main airport. The reason: authorizing 

the runway would do more harm to the public 

interest than good, primarily because it would 

be contrary to Austria’s national and international 

obligations to mitigate the causes of climate 

change. Of the authorities cited by the court, the 

most important was Austria’s Climate Protection 

Act of 2011, which set emissions reduction targets 

for various sectors, including the transport sector.  

Because a third runway was expected to increase 

Austria’s annual CO2 emissions, the court concluded 

that it would be at odds with the provisions of the 

2011 Act as well as with Austria’s constitution and 

its international commitments under EU law and 

the Paris Agreement.

This case is the first instance of a court determining 

that climate change mitigation commitments 

require it to overturn government agency 

approval of infrastructure development. It is thus a 

leading example both of a court straightforwardly 

enforcing a climate mitigation statute and of a 

court vindicating rights to environmental integrity.
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public’s right to clean water, and they abrogated 

government agencies’ obligation to justify 

decisions that would result in the degradation 

of environmentally sensitive and valuable areas. 

Crucially, the court characterized páramos as 

valuable both for providing Colombia with much 

of its drinking water and because their soils and 

vegetation capture CO2 from the atmosphere at 

greater rates than a tropical rainforest with similar 

acreage.45

In Ali v. Federation of Pakistan, the petitioner has 

challenged various government actions and 

inactions relating to approval of development of the 

Thar coal field, which is expected to produce 4.5 to 

60 million metric tons of coal annually.46 According 

to the petitioner, because of the local environmental 

degradation, displacement, and coal-fed GHG 

emissions that will result from that development, 

its approval amounts to a three-fold violation: of 

constitutionally protected “Fundamental Rights”; of 

rights relating to the environmental degradation 

expected to result from burning coal to generate 

45 Constitutional Court, Feb. 8, 2016, Decision C-035/16, at para. 142.

46 Ali v. Pakistan, Constitutional Petition No. ___ / I of 2016, at para. xxvi, 

https://perma.cc/6AFA-2ZL5; see also Muhammad Imran Rashid et al., Coal 

as an Energy Source for Mitigating Energy Crisis in Pakistan, 4 J. ENG. & 

TECH. 127, 128–29 (July-Dec. 2014), https://perma.cc/66NK-GZH6.

electricity; and of the public trust doctrine as it 

relates to Pakistan’s atmosphere and climate. The 

Lahore High Court had as of March 2017 not yet 

issued a judgment in that case.

The petition in Greenpeace Nordic Association v. 

Ministry of Petroleum and Energy similarly argues 

that the Norwegian Ministry’s lease of blocks of 

the Barents Sea to oil and gas developers violates 

constitutional protections. Article 112 of Norway’s 

constitution provides that Norwegians have a “right 

to an environment that is conducive to health and 

to a natural environment whose productivity and 

diversity are maintained.” Petitioners allege that 

maintenance of that environment requires staying 

within a global emissions budget consistent with 

the 1.5°C or 2°C warming thresholds recognized by 

the Paris Agreement, and that the Barents Sea leases 

would allow for the extraction of fossil fuels and 

related emission of GHGs in excess of that budget. 

That case was also still pending in March 2017.

2.2.3 Establishing that particular emissions are 

the proximate cause of particular adverse 

climate change impacts

Although several courts have recognized the 

scientific consensus regarding the causal relationship 

Colombia

In Decision C-035/16 of February 8, 2016, the 

Colombian Constitutional Court struck down as 

unconstitutional provisions of Law No. 1450 of 2011 

and of Law No. 1753 of 2015 that threatened high-

altitude ecosystems, called páramos. The court noted 

several important features of páramos, including 

their fragility, their lack of regulatory protection, 

their role in providing Colombia with as much as 

70 percent of its drinking water, and the capacity of 

their soils and vegetation to capture CO2 from the 

atmosphere. 

The court highlighted the last of these features in 

particular, calling páramos a “carbon capture system” 

and explaining that the carbon capture capacity of 

páramos exceeds that of a comparably sized

 

tropical rainforest. The court decided that statutory 

provisions that would have allowed for development 

in the páramos were unconstitutional because they 

would endanger the public’s right to clean water and 

relieve government agencies of their obligation to 

justify decisions certain to result in the degradation 

of environmentally sensitive and valuable areas.

The court framed its protection of rights in this 

decision as responsive to climatic changes that 

would make resources like the water flowing from 

páramos even more valuable in the future. It can 

thus be read as taking the need for adaptation to 

climate change into account when interpreting the 

significance of constitutionally protected rights that 

do not explicitly reference climate change.
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between anthropogenic GHG emissions, climate 

change, and the adverse impacts resulting from 

climate change,47 no court has yet found that 

particular GHG emissions relate causally to particular 

adverse climate change impacts for the purpose of 

establishing liability. Indeed, the Intergovernmental 

Panel on Climate Change describes the key 

causal mechanism of climate change as “well-

mixed greenhouse gases” in the atmosphere.48 

Such mixing obscures particular contributions 

and makes attribution of harm difficult. Yet the 

law generally assigns liability only when particular 

contributions can be related to particular effects. 

Plaintiffs in the U.S. and Germany have sought—

unsuccessfully, so far—to establish that particular 

47 See, e.g., Urgenda at para. 4.14; Mass. v. EPA at 498; Coalition for Responsible 

Regulation v. EPA, 684 F.3d 132 (D.C. Cir. 2012), aff’d in part, Utility Air 

Regulatory Group v. EPA, 134 U.S. 2427 (2014); and Greenpeace New Zealand 

v. Northland Regional Council, [2007] NZRMA 87, at para. 7.

48 IPCC AR5, WG1 § 6.3.

emitters have proximately caused them particular 

injuries. The leading U.S. cases are Connecticut v. 

American Electric Power and Kivalina v. ExxonMobil. 

The Connecticut plaintiffs sought an injunction 

capping emissions from power plants;49 

the Kivalina plaintiffs sought damages for 

their injuries from fossil fuel companies;50 

 both sets of plaintiffs grounded their claims against 

private companies in a theory of public nuisance 

under federal common law. In both cases the 

courts concluded that the federal Clean Air Act had 

displaced federal common law claims, and so did not 

reach the substantive question of proximate cause.51

49 564 U.S. 410 (2011).

50 696 F.3d 849 (9th Cir. 2012), cert. denied, 133 S. Ct. 2390 (2013).

51 Connecticut, 564 U.S. at 415 (“The Clean Air Act and the Environmental 

Protection Agency action the Act authorizes, we hold, displace the 

claims the plaintiffs seek to pursue.”); Kivalina, 696 F.3d at 856 (“We need 

not engage in that complex issue and fact-specific analysis in this case, 

because we have direct Supreme Court guidance. The Supreme Court 

has already determined that Congress has directly addressed the issue 

of domestic greenhouse gas emissions from stationary sources and 

Norway

In  Greenpeace Nordic Association and Nature 

& Youth v. Ministry of Petroleum and Energy 

two environmental NGOs filed suit seeking a 

declaratory judgment from the Oslo District Court 

that Norway’s Ministry of Petroleum and Energy 

violated the Norwegian constitution by issuing a 

block of oil and gas licenses for deep-sea extraction 

from sites in the Barents Sea. 

The petition alleges several key facts: the licenses 

would allow access to as-yet undeveloped fossil fuel 

deposits in a manner inconsistent with the climate 

change mitigation required to avert global warming 

of 1.5°C and possibly even 2°C in excess of pre-

industrial levels; and the area made accessible by the 

licenses would be the northernmost yet developed, 

and would border the ice zone, presenting 

extraordinary risks to the highly sensitive Arctic 

environment from potential spills and emissions of 

black carbon. The petition also alleges violation of 

article 112 of the Norwegian Constitution, which 

establishes a “right to an environment that is 

conducive to health and to a natural environment 

whose productivity and diversity are maintained.”  

The petition also cites other constitutional 

provisions including those requiring government 

action to be consistent with the precautionary 

principle; the no harm principle as it applies both 

domestically and to citizens of other countries; 

and human rights protections. In addition to these 

national sources of legal authority, the petition also 

points out that Norway’s issuance of oil and gas 

licenses contradicts its commitments under the 

Paris Agreement.

Much as the Urgenda plaintiffs used national 

and international commitments to construe the 

climate mitigation implications of the duty of 

care embodied in the Dutch constitution, this 

petition argues for a similar interpretation of the 

right to environmental integrity protected by 

the Norwegian constitution. It would have been 

possible to make a similar argument before Norway 

ratified the Paris Agreement and that Agreement 

entered into force, but those events lend specificity 

and context to the constitutional right at the core 

of the petition.
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In Lliuya v. RWE AG, Saul Lliuya, a Peruvian farmer, 

filed suit in a German court against a German 

utility. Lliuya sought damages to offset the costs 

of protecting his town from melting glaciers, for 

which he alleged RWE is partly responsible.52 

Two of the several reasons stated by the court for 

dismissing Lliuya’s claim went to causation. The first 

reason was evidentiary: the plaintiff had asked the 

court to specify RWE’s precise annual contribution to 

global emissions rather than submitting an estimate. 

The second reason was more emblematic: the court 

found that no “linear causal chain” linked the alleged 

injury and RWE’s emissions—rather many emitters 

had created the risk of flood confronting Lliuya’s 

town such that the root cause of the risk could not 

be ascribed to RWE in particular.53

has therefore displaced federal common law. Am. Elec. Power, 131 S.Ct. 

at 2530, 2537.”). The closest courts have come to such an answer have 

been decisions about standing, for which the bar is lower than “tort-like 

causation.” See Mass v. EPA, 549 U.S. at 524; Connecticut v. Am. Elec. Power Co., 

582 F.3d 309, 346 (2d Cir. 2009), rev’d on other grounds, 564 U.S. 410 (2011); 

Comer v. Murphy Oil USA, 585 F.3d 855, 865 (5th Cir. 2009).

52 Az. 2 O 285/15 Essen Regional Court [2015].

53 [David Loses the Fight Against Goliath], FRANKFURTER ALLGEMEINE 

In Greenpeace Southeast Asia et al.,  

environmentalists and Filipino citizens filed a 

petition with the Philippine Commission on 

Human Rights, a tribunal empowered to investigate 

allegations and issue recommendations but 

not to issue orders that carry the force of law.54 

The petitioners submitted factual allegations 

that identify  50  corporations as “Carbon Majors,” 

responsible for a cumulative 21.71% of the 

anthropogenic GHGs emitted from 1751 to 2010.55 The 

petitioners also characterize the relationship between 

climate change, ocean acidification, and potential 

ZEITUNG, Dec. 15, 2016, https://perma.cc/LX3R-7SVE ([“A flood risk would 

however not be attributed singly to RWE AG.”] “Eine Flutgefahr wäre 

jedoch der RWE AG nicht individuell zuzuordnen.”).

54 Republic of the Philippines, Commission on Human Rights, 

http://198.23.173.74/chr/ (accessed Mar. 4, 2017); Greenpeace Southeast 

Asia and Philippine Rural Reconstruction Movement, Petition To the 

Commission on Human Rights of the Philippines Requesting for Investigation 

of the Responsibility of the Carbon Majors for Human Rights Violations 

or Threats of Violations Resulting from the Impacts of Climate Change 

[hereinafter Petition of Greenpeace Southeast Asia], https://perma.cc/2S8R-

TTKN.

55 Petition of Greenpeace Southeast Asia at 3–4 (citing R. Heede, Carbon Majors: 

Accounting for Carbon and Methane Emissions 1854-2010, Methods and 

Results Report (Apr. 7, 2014), https://perma.cc/CVY4-YANG).

Germany (and Peru) 

In November 2015, Saúl Luciano Lliuya, a Peruvian 

farmer who lives in Huaraz, Peru, filed a claim for 

damages in a German court against RWE, Germany’s 

largest electricity producer. 

Lliuya’s suit alleges that RWE, having knowingly 

contributed to climate change by emitting 

substantial volumes of GHGs, bears some measure 

of responsibility for the melting of mountain glaciers 

near Huaraz, population 120,000. That melting has 

given rise to an acute threat: Palcacocha, a glacial 

lake located above Huaraz, has experienced a 30-

fold volumetric increase since 1975 and a four-

fold increase since 2003. Lliuya based his claim on 

paragraph 1004 of the German Civil Code, which 

provides for nuisance abatement and injunctive 

relief. He asked the court to declare that RWE 

was partly responsible for the costs arising from 

the lake’s growth. He also asked the court to 

order RWE to reimburse him for measures he had 

already taken to protect his home and to provide 

a Huaraz community association with €17,000 for 

the purpose of building siphons, drains, and dams 

to protect the town. That amount is 0.47 percent of 

both (1) the estimated cost of protective measures; 

and (2) RWE’s estimated annual contribution to 

global GHG emissions. 

The court dismissed Lliuya’s requests for declaratory 

and injunctive relief, as well as his request for 

damages. The court noted several grounds for its 

decision, but none was more important than its 

finding that no “linear causal chain” linked RWE’s 

emissions to the dangers and costs described by 

Lliuya as resulting from melting glaciers. This legal 

conclusion goes a step beyond what any other 

court, including the U.S. courts that decided the 

AEP v. Connecticut and Village of Kivalina cases, has 

stated on the question of whether a given entity’s 

emissions can be said to have proximately caused 

injury via impacts of climate change.
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physical and economic harms facing Filipinos.56 

Based on these facts and arguments grounded 

in international human rights law, the petitioners 

requested that the Commission “[c]onduct an 

investigation into the human rights implications 

of climate change and ocean acidification and 

the resulting rights violations in the Philippines, 

and whether the investor-owned Carbon 

Majors have breached their responsibilities 

to respect the rights of the Filipino people.”57 

In December 2015 the Commission agreed to 

undertake an investigation, which was in progress 

as of March 2017.58

In addition to arguing that climate change-related 

injuries are proximately caused by particular 

emitters, the parties seeking relief in each of these 

cases have proposed various ways for tribunals to 

apportion responsibility for those injuries among 

named defendants and others. The proposals all 

resemble the “market share” theory of how to allocate 

damages fairly in product liability cases in the U.S.,59 

 a theory that, notably, has seldom been implemented 

successfully. So far, however, no court or tribunal has 

endorsed or suggested any approach to establishing 

and defining proximate causation in this context. 

2.2.4 Establishing liability for failure to adapt 

and the impacts of adaptation

As the impacts of climate change have grown in 

frequency and severity, plaintiffs have sought redress 

for decisions that arguably amplified those impacts 

56 Id. at 13–17.

57 Id. at 30. The petition’s prayer also includes five subsidiary requests, but, 

as the petition itself states, “At the heart of this petition is the question 

of whether or not the Respondent Carbon Majors must be held 

accountable—being the largest corporate contributors of greenhouse 

gases emissions and having so far failed to curb those emissions despite 

the companies’ knowledge of the harm caused, capacity to do so, and 

potential involvement in activities that may be undermining climate 

action—for the human rights implications of climate change and ocean 

acidification.” Id. at 17 (emphasis in original).

58 Greenpeace International, First national human rights investigation into 

climate change impacts proceeds despite opposition from fossil fuel 

companies, Dec. 8, 2016, https://perma.cc/DDJ3-4UY8.

59 See Sindell v. Abbott Laboratories, 26 Cal. 3d 588 (1980) (apportioning 

liability to manufacturers of diethylstilbestrol, a synthetic form of estrogen 

prescribed to pregnant women to prevent miscarriage, because it was 

determined to have caused plaintiff’s cancer but it was impossible to 

determine which manufacturer had produced the particular doses that 

her mother took while pregnant with her).

or failed to avert foreseeable harms caused by them. 

Meanwhile, government-led adaptation measures 

have also inspired plaintiffs to seek injunctive relief 

or compensation for alleged injury to their property 

rights. The following examples from the U.S. and 

Australia illustrate each of these types of adaptation-

related case. 

In the U.S. the scope of local, state, and national 

governments’ sovereign immunity plays a key role 

in cases dealing with liability for failure to adapt. 60 

Two sets of consolidated cases brought in 2005 

in the aftermath of Hurricane Katrina illustrate 

this point: In re Katrina Canal Breaches Litigation,61 

and St. Bernard Parish Government v. United States.62 

Both focused on the role of the Mississippi River Gulf 

Outlet (MRGO) shipping channel in propagating 

the hurricane’s storm surge into the city of New 

Orleans. Since the Army Corps of Engineers finished 

excavating MRGO in 1968, natural wave action, 

storms, and the wakes of large ships had caused it 

to widen from 500 feet to nearly 2000 feet, such that 

by 2005 its banks sat close to levées built to protect 

New Orleans neighborhoods from flooding. As with 

many cases focused on adaptation, climate change 

featured in the background rather than the text of 

these cases: A changing climate forces decisions by 

public and private actors about how to deal with 

shifting shorelines and more frequent and powerful 

coastal storms, and it creates uncertainties by pulling 

coastlines and weather patterns away from their 

historical norms.

In these cases plaintiffs sought damages 

for the effects of the Katrina storm surge 

propagated via MRGO into New Orleans under 

two distinct theories: that the Corps had been 

negligent, and that the Corps’ management 

of the channel had effectuated a temporary 

uncompensated taking of property damaged in 

60 For a fuller discussion of this issue, see Jennifer Klein, Potential Liability of 

Governments for Failure to Prepare for Climate Change (Aug. 2015), http://

bit.ly/2jtwRyK.

61 696 F.3d 436, 441 (5th Cir. 2012) (en banc).

62 121 Fed. Cl. 687 (2015). The Army Corps of Engineers has appealed 

this decision to the Federal Circuit Court of Appeals. St. Bernard Parish 

Government et al. v. United States, Case No. 16-2301 (Fed. Cir.).
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the storm, in violation of the U.S. Constitution.63 

The Fifth Circuit Court of Appeals rejected the 

negligence claim in In re Katrina Canal Breaches, 

finding that the waiver of sovereign immunity 

provided for by Federal Tort Claims Act did not 

extend to the Corps’ management of the MRGO.64 

In St. Bernard Parish Government the Federal Court 

of Claims accepted that MRGO’s management had 

effectuated a temporary taking, a claim to which 

sovereign immunity does not apply. 

The terms “climate change” and “sea level rise” 

also do not appear in the New South Wales 

Supreme Court’s denial of a motion to dismiss 

in Ralph Lauren 57 v. Byron Shire Council.65 

Yet, the case arose from the Shire Council’s struggle 

to decide what to do about the local effects of sea 

level rise. Specifically, over the course of several 

years, the Council initially proposed a policy of 

managed retreat, then withdrew the proposal but 

did not formally repudiate it. Meanwhile, residents 

were prohibited from armoring their stretches of 

shoreline, even though hard shoreline armoring 

installed by the Council in the 1960s and 70s was 

amplifying erosion on their stretches. These residents 

sued to challenge various aspects of the Council’s 

land use plans, demanding compensation as well 

as authorization to install rock, concrete, and rubble 

shoreline barriers to prevent further erosion. After 

the court denied the Council’s motion to dismiss 

the residents’ claims, the parties settled, leaving 

unresolved the question of whether the Council was 

liable for the effects of the armoring it had installed 

or of its proposed policy of managed retreat.

Conservation Law Foundation v. ExxonMobil, 

recently filed in the federal district court in Boston, 

Massachusetts, is a national and international test 

case for the theory that plaintiffs can prevail on 

claims arising from the threat of potential injury 

63 These theories were not only distinct but also mutually exclusive: whereas 

federal district courts had jurisdiction over the first, only the Court of 

Federal Claims had jurisdiction over the second. Thus a plaintiff could not 

present both even by arguing one in the alternative.

64 In re Katrina Canal Breaches Litig., 696 F.3d at 441, cert. denied sub nom., 

Lattimore v. U.S. 133 S. Ct. 2855 (2013).

65 [2016] NSWSC 169.

attributable to a failure to adapt to climate change.66 

The plaintiffs in that case summarize their chief 

concerns about a petroleum products distribution 

and bulk storage terminal owned and operated by 

ExxonMobil in this way: 

“ExxonMobil’s failure to adapt the Everett 

Terminal to increased precipitation, rising sea 

levels and storm surges of increasing frequency 

and magnitude puts the facility, the public 

health, and the environment at great risk because 

a significant storm surge, rise in sea level, and/

or extreme rainfall event may flood the facility 

and release solid and hazardous wastes into the 

Island End River, Mystic River, and directly onto 

the city streets of Everett.” 67

A decision for the plaintiffs in this case would 

create a blueprint for others to follow, identifying 

facilities where statutory violations can be used as 

leverage to compel adaptation to risks arising from 

climate change impacts. Because coastal terminals 

like the one in Everett are a commonplace, and 

indispensable for the distribution of petroleum 

products and natural gas, such a blueprint would 

be highly significant and almost certainly generative 

of a small wave of litigation. Furthermore, because 

private facility owners—unlike governments—lack 

the shield of sovereign immunity, fewer legal options 

would help them to avoid investing in adaptation 

measures.

2.2.5 Applying the public trust doctrine to 

climate change

The public trust doctrine is a widely recognized 

common law duty on the sovereign of a given 

jurisdiction to act as trustee for present and 

future generations by maintaining the integrity 

of the public trust resources in that jurisdiction.68 

66 Complaint, paras. 70–88, Conservation Law Foundation v. ExxonMobil 

Corp., Case No. 1:16-cv-11950 (D. Mass.), https://perma.cc/P55L-9T9Q. The 

plaintiffs also allege violations of the Clean Water Act that do not hinge on 

the effects of climate change. Id. paras. 194–96, 200–02, 210.

67 Id. para. 183.

68 See Michael C. Blumm & Rachel D. Guthrie, Internationalizing the Public 

Trust Doctrine: Natural Law and Constitutional and Statutory Approaches 

to Fulfilling the Saxion Vision, 45 U.C. DAVIS L. REV. 741 (2011-2012) 

(surveying applications of doctrine in Asia, Africa, and South America); 

see also Alec L. v. Jackson, 863 F. Supp. 2d 11, 13 (D.D.C. 2012), aff’d sub 
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 Arguments that the doctrine compels government-

led or -supported climate change mitigation and 

adaptation efforts have appeared in Ukraine, the 

Philippines, Pakistan, and multiple U.S. state and 

federal courts. 

Plaintiffs seeking application of the doctrine 

to climate change mitigation in Ukraine, the 

Philippines, and Pakistan have met with modest 

success. In Environmental People Law v. Cabinet of 

Ministers of Ukraine a Ukrainian court addressed the 

question of whether the Ukrainian government 

had a constitutional responsibility to regulate 

“air” as a natural resource “on behalf of and for 

the people of Ukraine.”69 Though the court held 

that the government did have such a duty, 

it did not direct the government to do more 

than report on its progress toward compliance 

with its obligations under the Kyoto Protocol.70 

In the Philippines, a petition for an extraordinary 

writ from the Supreme Court identified the 

public trust doctrine as one of the bases for its 

nom., Alec L. ex rel. Loorz v. McCarthy, 561 F. App’x 7 (D.C. Cir. 2014), cert. 

denied, 135 S. Ct. 774 (2014) (“traditionally, the doctrine has functioned 

as a restraint on the states’ ability to alienate submerged lands in favor of 

public access to and enjoyment of the waters above those lands.”).

69 Environmental People Law v. Cabinet of Ministers of Ukraine (Kyiv Dist. Admin. 

Ct. 2011).

70 Id.

request that the government help to mitigate 

climate change by curtailing motorized vehicle 

traffic and enabling bicycle and foot traffic.71 

The petitioner in the case of Ali v. Pakistan also cites 

the public trust doctrine as a legal basis for her 

claims against governmental approval of coal fields 

in the Thar Desert because of the foreseeable direct 

and indirect environmental degradation that will 

ensue.72

In the U.S. various groups of plaintiffs organized by 

Our Children’s Trust have argued before multiple 

administrative bodies and courts of law that the public 

trust doctrine compels state or federal government 

action on climate change. There is general consensus 

among courts that the proposed application of the 

doctrine “represents a significant departure from 

the doctrine as it has been traditionally applied,”73 

but disagreement on several key issues persists. 

One point of disagreement is whether the 

public trust doctrine sounds in federal law at 

71 Petition for a Writ of Kalikasan and Continuing Mandamus, Segovia v. 

Climate Change Commission, Special Civil Action No. __, at 23 (S.C. Feb. 17, 

2014), https://perma.cc/W7XD-L8HH (“the Trustee—the person or entity 

given the trust, i.e. the Government, is duty-bound to properly care for and 

manage the thing held in trust – the life-sources of Land, Air and Water for 

the people.”).

72 Ali, Constitutional Petition No. ___ / I of 2016.

73 Alec L., 863 F. Supp. 2d at 13.

U.S. (Juliana v. United States) 

Twenty-one youth plaintiffs filed a lawsuit in federal 

district court against the U.S. government, asking 

the court to compel the government to take action 

to reduce CO2 emissions so that atmospheric CO2 

concentrations will be no greater than 350 parts 

per million by 2100.  The plaintiffs alleged that 

the “nation’s climate system” was critical to their 

constitutional rights to life, liberty, and property, 

and that the defendants had violated their 

substantive due process rights by allowing fossil 

fuel production, consumption, and combustion at 

“dangerous levels.” The plaintiffs also alleged that 

the government’s failure to control CO2 emissions 

constituted a violation of their constitutional right 

to equal protection before the law, as they were  

being denied the fundamental rights afforded to 

prior and present generations. Finally, the plaintiffs 

alleged that defendants had failed to fulfill their 

obligations under the public trust doctrine. 

This decision contains a novel application of the 

public trust doctrine—one that may be overturned 

on appeal, but is consistent with an international 

groundswell of cases in which litigants have 

implicated that doctrine in their challenges to 

inadequate government climate change mitigation 

or adaptation efforts. At least one court has already 

referred to it in support of a decision to invite 

plaintiffs to amend their claims to include one 

resembling those argued in Juliana.
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all, or only in state law.74 Another is whether the 

public trust doctrine extends to the atmosphere, 

or whether obligations derive from climate 

impacts on ocean and coastal resources.75 

A third arises from the question of what—assuming 

the doctrine does apply to climate change—

the proper role of the courts is in relation to the 

legislature and executive.76

2.3 Emerging trends in climate change litigation

Two further trends seem likely to emerge in the 

coming years: a growing number of cases dealing 

with migrants seeking temporary or permanent 

relocation from their home countries or regions 

owing at least in part to climate change; and more 

climate change litigation in the Global South.

2.3.1 “Climate refugees”

The term “climate refugee” is occasionally used in news 

reports and advocacy documents, but it is difficult 

to apply it usefully in a legal or practical sense.77 

 The prevailing legal definition of refugee, established 

by the U.N. Refugee Convention, excludes migrants 

displaced solely by changes to their environment.78 

The term may even be misleading, as it implies that 

displacement caused by climate change is or will be 

74 Compare PPL Montana, LLC v. Montana, 565 U.S. 576, 604 (2012), and Alec 

L. ex rel. Loorz v. McCarthy, 561 Fed. Appx. 7, 8 (D.C. Cir. 2014) with Juliana v. 

United States, No. 6:15-CV-01517-TC, 2016 WL 6661146, at *23 (D. Or. Nov. 

10, 2016).

75 See Chernaik, v. Brown, No. 16-11-09273, 2015 WL 12591229, at *6–8 (Or. Cir. 

Ct. 2015); Foster v. Wash. Dep’t  of Ecol., No. 14-2-25295-1, 2015 WL 7721362, 

at *4 (Wash. Super. Ct. 2015); Sanders-Reed ex rel. Sanders-Reed v. Martinez, 

350 P.3d 1221, 1225 (N.M. Ct. App. 2015).

76 See e.g., Sanders-Reed ex rel. Sanders-Reed v. Martinez, 350 P.3d 1221, 1225 

(N.M. Ct. App. 2015); Kanuk v. State, 335 P.3d 1088 (Alaska 2014); Funk v. Wolf, 

144 A.3d 228, 252 (Pa. Commw. Ct. 2016) (“mandamus will not lie because 

Petitioners lack a clear right to performance of requested activities, and 

that declaratory relief would serve no practical purpose.”).

77 See Katrina Miriam Wyman, Responses to Climate Migration, 37 HARV. 

ENVTL. L. REV. 167, 196–200 (2013) (examining critically proposed 

legal definitions); Jane McAdam, Why a Climate Change Displacement 

Treaty Is Not the Answer, 23 INT’L J. REFUGEE L. 2, 13 (2011) (“From a 

policy perspective, it would seem to be both practically impossible and 

conceptually arbitrary to attempt to differentiate between those displaced 

people who deserve ‘protection’ on account of climate change, and those 

who are victims of ‘mere’ economic of environmental hardship.”).

78 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, at 33(1), 

opened for signature July 28, 1981, 189 U.N.T.S. 150; see also Jane McAdam 

& Ben Saul, An Insecure Climate for Human Security? Climate-Induced 

Displacement and International Law, in Human Security and Non-Citizens: 

Law, Policy and International Affairs 357 (Alice Edwards & Carla Ferstman 

eds. 2010).

predominantly international rather than domestic.79 

Nonetheless, the term does convey that climate-

driven displacement is in the offing, and does so 

in a way that highlights the lack of an existing 

legal framework capable of dealing with that 

displacement.

A handful of cases in Australia and New Zealand 

offer a partial preview of how “climate refugees” 

will feature in climate change litigation.80 But the 

discussion in those cases of whether climate change 

impacts provide legally sufficient cause to authorize 

immigration does not presage the full scope of what 

we can expect to see as climate change-related 

pressures drive rates of intra- and international 

migration higher in the coming years and decades. 

“Climate refugee” litigation is also likely to arise over 

internal disaster recovery and resettlement efforts, 

international efforts to facilitate or directly support 

resettlement within or outside a country of origin, 

and access to resources within and across national 

borders amid shifting populations and changing 

climates.

2.3.2 More litigation in the Global South

Several factors suggest that climate change litigation 

will appear with increasing frequency in the Global 

South. In many instances, this appearance may 

owe simply to the steady proliferation of laws 

and financial resources focused on mitigation, 

adaptation, and sustainable development more 

generally. In others, climate change litigation may 

79 Most migration triggered by environmental change occurs within 

national borders. Office of the U.N. High Comm’r for Refugees, Forced 

Displacement in the Context of Climate Change: Challenges for States 

Under International Law, Submission to the 6th session of the Ad Hoc 

Working Group on Long-Term Cooperative Action Under the Convention 

(AWG-LCA 6), at 4 (May 20, 2009); see Marta Picchi, Climate Change and 

the Protection of Human Rights: The Issue of “Climate Refugees”, 13 U.S.-

CHINA L. REV. 576, 579 (2016) (“in this essay, the author used the concept 

of ‘climate refugees’ to characterize people forced to abandon their place 

of origin because of an environmental stressor, regardless of whether or 

not they cross an international border.”).

80 Ioane Teitiota v. The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation 

and Employment, [2015] NZSC 107 (noting relevance of climate change to 

decision to immigrate but granting application for visa on other grounds); 

In re: AD (Tuvalu), [2014] Cases 501370-371 (New Zealand) (rejecting 

application for refugee status); RRT Case Number 0907346, [2009] RRTA 

1168, (Refugee Review Tribunal, 10 Dec. 2009) (Australia); Refugee Appeal 

No. 72189/2000 (Refugee Status Appeals Authority, S. Joe, Aug. 17, 2000) 

(New Zealand).
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follow in the wake of mutually reinforcing national 

and international legal developments, such as the 

Paris Agreement and national legislation adopted 

in pursuit of commitments announced in pre-

Agreement INDCs and post-Agreement NDCs. More 

specifically, where REDD+ and the Green Climate 

Fund prompt national legislative or regulatory 

measures, disputes over those measures and the 

resources they govern are likely to follow. Another 

factor that seems likely to promote climate change 

ligation is more straightforward: the proliferation 

and diffusion of climate change litigation know-

how will make it easier to find capable lawyers 

with experience arguing tested legal theories,81 

 particularly because several NGOs stand ready to 

provide counsel for such cases. In sum, a growing, 

increasingly coherent, and increasingly well-worn 

body of law may provide grounds for litigation aimed 

at dealing with climate change-related impacts 

through mitigation and adaptation efforts. 

81 See, e.g., General Secretariat of the Organization of American States, 

Climate Change: A Comparative Overview of the Rights Based Approach 

in the Americas 61–66 (Nov. 2016), https://perma.cc/LGQ9-MS8U 

(summarizing cases adjudicated in the Americas that deal directly or 

indirectly with climate change after describing legal background for those 

cases).
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Global climate change litigation raises a number 

of common issues which recur in numerous 

jurisdictions. As an initial matter, courts and 

advocates may encounter questions of justiciability, 

including questions of standing and separation of 

powers principles. Once a court reaches the merits 

of justiciable claims, there are a broad range of 

potential sources of legal rights and obligations, 

including international law, constitutional law, 

common law, statutory or legislative law, and 

national policy. Finally, courts that find a valid legal 

basis for a claim and a violation of the law must still 

address the question of remedy. This section details 

the ways in which these issues arise at the different 

stages of climate change litigation.

3.1 Justiciability

Justiciability refers in general to a person’s ability to 

claim a remedy before a judicial body when a violation 

of a right has either occurred or is likely to occur.82 

 The term implies access to appropriate mechanisms 

to protect recognized rights. A case is said to be 

justiciable in a particular forum if that forum both 

is capable of deciding the matter and considers it 

appropriate to do so. The justiciability analysis entails 

both legal and prudential questions. First is the 

82 International Commission of Jurists, Courts and the Legal Enforcement 

of Economic, Social and Cultural Rights: Comparative experiences of 

justiciability (2008), https://perma.cc/YU9F-YCNR.

question of whether the court is legally empowered 

to adjudicate the case – this typically depends on the 

constitutional grant of authority to the court. Second 

is the question of whether it would be imprudent for 

the court to adjudicate the case – the court typically 

has discretion to determine this matter based on the 

facts before it. 

The doctrine of justiciability varies by jurisdiction. 

According to the U.S. Supreme Court, a justiciable 

controversy “must be definite and concrete, 

touching the legal relations of parties having 

adverse legal interests...It must be a real and 

substantial controversy admitting of specific relief 

through a decree of a conclusive character, as 

distinguished from an opinion advising what the 

law would be upon a hypothetical state of facts.”83 

The English House of Lords has applied a similar 

but more general standard for justiciability, holding 

that a controversy is non-justiciable if there are “no 

judicial or manageable standards” by which to judge 

the case.84

While the precise contours of the justiciability 

doctrine differ, there are two elements that are 

common to many jurisdictions. The first is a 

requirement that plaintiffs must have standing to 

bring the case. As detailed below, the criteria for 

83 Aetna Life Ins. Co. v. Haworth, 300 U.S. 227, 240–41 (1937).

84 Buttes Gas and Oil Co. v Hammer (No 3) [1982] AC 888, at 938.

© Vanja Terzic

3. Part 3: Legal Issues in Climate Change Litigation 

Global Climate Change Litigation 

Part 3: Legal Issues in Climate Change Litigation 

Part 3: Legal Issues in Climate Change Litigation 

© Vee Terzy

6128



28

The Status of Climate Change Litigation 

standing are closely linked to the principle that there 

be a real “case and controversy” and “manageable 

standards” to guide the adjudication of the case. The 

second is a requirement that the judicial resolution 

of the case must not violate the principle of the 

separation or balance of powers. 

3.1.1 Standing

The legal definition of “standing,” or locus standi,  varies 

among countries, and may be more or less open or 

restrictive depending on which country and legal 

system (civil or common law) one is operating in.85 

 In essence, the term refers to the criteria one must 

satisfy in order to be a party to a legal proceeding. 

These criteria are typically aimed at ensuring that 

the parties have a sufficient stake in the outcome of 

the case and that the claims brought by the parties 

are capable of judicial resolution. For example, some 

jurisdictions require plaintiffs to show that they 

85 See generally, George Pring & Catherine Pring, Environmental Courts and 

Tribunals, in DECISIONMAKING IN ENVTL. L. (L. Paddock, R. Glicksman & 

N. Bryner, eds. 2016) (“Standing rules around the world range from very 

restrictive to very open”); Matt Handley, Why Crocodiles, Elephants, and 

American Citizens Should Prefer Foreign Courts: A Comparative Analysis of 

Standing to Sue, 21 REV. LITIG. 97 (2002).

have suffered or will suffer an injury that is caused 

by the defendant’s allegedly unlawful behavior, and 

that the adjudicating body is capable of providing 

a remedy that will eliminate or otherwise mitigate 

that injury.

Standing criteria may pose a barrier to climate 

change litigation. For example, it may be difficult 

for an individual plaintiff to establish an adequate 

causal connection between a defendant’s allegedly 

unlawful actions or inaction and an injury that is 

linked to climate change impacts. This is a particular 

challenge in jurisdictions that require plaintiffs 

to establish a “particularized injury” for standing 

purposes. However, some jurisdictions allow 

individuals and groups to sue based on injuries that 

are general to the public, thus making it easier for 

plaintiffs to pursue climate-related claims.

In the U.S., the question of standing has been central 

to climate change litigation. In Massachusetts v. 

EPA, several states, cities and environmental non-

governmental organizations (NGOs) sued the federal 

government, challenging the decision not to regulate 

GHG emissions from new motor vehicles under the 

U.S. (Mass v. EPA) 

A group of states, local governments, and 

environmental organizations petitioned for 

review of an U.S. EPA order denying a petition for 

rulemaking to regulate GHG emissions from motor 

vehicles under the U.S. Clean Air Act. 

Two key issues were: (1) whether EPA had statutory 

authority to regulate greenhouse emissions under 

the Act, and (2) whether EPA could decline to 

regulate greenhouse emissions based on policy 

judgments that fall outside the scope of the 

regulatory considerations outlined in the Act.  The 

Supreme Court held that EPA did have statutory 

authority to regulate because CO2 and other GHGs 

fall within the Act’s broad definition of “air pollutant” 

and that EPA cannot deny a petition to regulate on 

grounds that are not enumerated in the Act. The 

court remanded to EPA, instructing the agency to 

either issue an endangerment finding for GHGs or  

provide a basis for not issuing the endangerment 

finding that is grounded in the statute. On remand, 

EPA issued a positive endangerment finding that 

GHGs from motor vehicles do endanger public 

health and welfare.

The question of whether the plaintiffs—or 

anyone—had standing to sue over EPA’s denial of 

a petition for rulemaking was a key point of dispute 

in the case, and one emphasized by the dissenting 

justices in their explanation of why they would 

have decided the case differently. The Court’s 

determination that Massachusetts and other states 

had standing to sue relied on “the special position 

and interest of Massachusetts.” As the Court 

explained, “It is of considerable relevance that the 

party seeking review here is a sovereign State and 

not . . . a private individual.” 
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Clean Air Act. The U.S. Supreme Court relied on the 

plaintiff states’ special status as quasi-sovereigns 

within the federal system, and on their sovereign 

rights and responsibilities vis-à-vis prospective loss 

of coastal land, to find that they had standing to 

sue.86 By contrast, in Comer v. Murphy Oil USA, the 

Fifth Circuit Court of Appeals found that plaintiff 

landowners harmed by Hurricane Katrina lacked 

standing to sue fossil fuel and chemical companies 

for alleged civil conspiracy because their injuries 

were not fairly traceable to the companies’ conduct.87 

Specifically, the court found that the causal chain 

between the GHG emissions generated by those 

companies’ activities and the damages caused by 

Hurricane Katrina was too attenuated.

Standing battles have not been unique to the 

United States. In Urgenda Foundation v. Kingdom 

of the Netherlands, the Hague District Court held 

that Urgenda had standing on its own behalf, due 

to a Dutch law which allows non-governmental 

organizations to bring a court action to protect the 

general interests or collective interests for other 

persons, but – “partly for practical reasons” – the 886 

individual claimants involved in the suit were not 

granted standing separate from that of Urgenda.88 

In the Australian case of Dual Gas Pty Ltd. v. 

Environment Protection Authority, the Victorian Civil 

and Administrative Tribunal found several plaintiffs 

who objected to approvals granted to a new power 

station, alleging that it would emit GHGs that 

contribute to climate change, had standing to sue 

under the Environmental Protection Act.89 The court 

there explained: 

“...despite the global nature of the GHG issue, there 

must still be a materiality threshold in relation to 

the type or size of the works or emissions that 

is relevant to whether a person’s interests are 

genuinely affected, as opposed to being too 

remote or too general. The emission of a few 

tonnes of GHG from a small factory in Gippsland 

would not in our view give rise to standing under 

s 33B(1) to an objector in Mildura even though 

86 Mass. v. EPA, 549 U.S. at 526.

87 Comer v. Murphy Oil USA, 585 F.3d 855, 860 (5th Cir. 2009).

88 Urgenda, paras. 1-408, 1-409.

89 Dual Gas Pty Ltd. v. Environment Protection Authority [2012] VCAT 308.

it represents an incremental GHG increase. It is 

unnecessary for us to determine where the line 

of materiality might be drawn. As we noted in our 

introduction, the DGDP is a major power station 

that will generate up to 4.2 million tonnes of GHG 

per annum over a 30 year projected life cycle and 

increase Victoria’s GHG emissions profile by 2.5% 

over 2009 levels. In our view, this clearly raises 

potential issues of material interest or concern to 

all Victorians, and creates an almost unique level 

of “affected interests” and standing compared to 

the more usual sort of works approval matters 

that come before the Tribunal.” 90

The New South Wales Land and Environment Court 

reached a similar result in Haughton v Minister for 

Planning and Macquarie Generation, holding that the 

plaintiff’s suit was prompted not just by “intellectual 

or emotional concern,” but by a legally cognizable 

“special interest” in the alleged harms.91

The question of standing to bring climate-

related litigation has received far less attention 

from courts in developing countries. For 

example, in Leghari v. Pakistan, the High Court of 

Pakistan noted that the petitioner was a citizen 

seeking to enforce fundamental rights but did 

not otherwise discuss the issue of standing.92 

In In re Court on its own motion v. State of Himachal 

Pradesh and others, India’s National Green Tribunal 

initiated the case on its own, consistent with its prior 

interpretation of the authority granted to the court 

by statute, and thus standing was not an issue.93 

Other cases where standing issues were never 

briefed or discussed by the court include Greenpeace 

Southeast Asia et al., Gbemre v. Shell Petroleum 

Development Company of Nigeria Ltd, and the 

Colombian case, Decision C-035/16 of February 8, 

2016.

90 Id. para. 134.

91 [2011] NSWLEC 217, paras. 101–102.

92 Leghari v. Pakistan, (2015) W.P. No. 25501/2015 (Supplemental Decision)  

at 3.

93 While the authorizing statute (the India National Green Tribunal Act of 

2010) does not expressly authorize the tribunal to initiate proceedings 

without an application, it does not expressly forbid the tribunal from 

doing so, and the tribunal has exercised such suo motu jurisdiciton on 

numerous occasions. See Gitanjali Nain Gill, Environmental Justice in India: 

The National Green Tribunal and Expert Members, 5 TRANSNAT’L ENVTL. L. 

175 (2016).
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3.1.2 Separation or Balance of Powers

The principle of separation or balance of powers 

dictates that one branch of government cannot 

exceed the authority granted to it by the constitution 

or other laws and intrude on the authority of another 

branch. While this doctrine is typically evoked as a 

matter of constitutional law, it also applies in non-

constitutional systems to the extent that there 

are policies, laws and regulations outlining the 

respective powers of each branch of government. 

The underlying question here is whether the courts 

are the appropriate forum to hear and resolve 

questions of equity, rights, and obligations in regards 

to climate change. 

Separation of powers principles have factored 

prominently in U.S. climate change litigation. 

Standing, discussed just above, reflects separation 

of powers concerns, as courts ostensibly invoke the 

doctrine in order to limit themselves to exercising the 

judicial power, rather than the legislative or executive 

powers reserved for other branches of government. 

However, separation of powers principles also take 

on other forms. In Connecticut v. AEP a federal district 

court judge in New York concluded that climate 

change was a “patently political” and “transcendently 

legislative” issue, and that the political question 

doctrine barred the court from hearing the case.94

The Second Circuit Court of Appeals reversed this 

aspect of the decision, concluding that regulation 

of climate change-causing emissions was not 

an inherently political question, and that the 

court was well within its purview to hear a public 

nuisance suit against GHG emissions sources.95 

 The U.S. Supreme Court eventually declined to hear 

the substantive claims, for a somewhat different 

reason, though one also premised in separation of 

powers concerns. The U.S. Supreme Court concluded 

that Congress, in enacting the federal Clean Air Act 

and authorizing the U.S. Environmental Protection 

94 Connecticut v. Am. Elec. Power, 406 F. Supp. 2d 265, 267 (S.D.N.Y. 2005).

95 Connecticut v. Am. Elec. Power, 582 F.3d 309 (2d Cir. 2009).

Agency to address climate change, had “displaced” 

the judiciary’s authority to provide a remedy for such 

public nuisance claims.96

Separation of powers principles were also 

addressed by the Hague District Court in Urgenda.97 

There, the government defendant argued that the 

remedy sought by plaintiffs (a court order requiring 

the State to limit GHG emissions) would violate the 

separation of powers doctrine by taking a decision 

that should be left to democratically elected leaders 

and placing it in the hands of the judiciary. The court 

disagreed, finding that Dutch law actually requires 

the judiciary to assess the actions of political bodies 

when the rights of citizens are at stake, even if the 

resolution of the case has political outcomes. The 

court explained that Urgenda’s claim “essentially 

concerns legal protection [of rights]” and therefore 

requires judicial intervention.98

This aspect of the Urgenda decision is not surprising: 

generally speaking, the adjudication of disputes 

concerning constitutional or human rights falls 

squarely within the powers of the judicial branch. 

Indeed, there are other climate change cases 

involving the protection of constitutional and human 

rights where courts have exercised jurisdiction over 

rights-related disputes without even discussing the 

separation of powers doctrine, presumably because 

there is no dispute that such disputes fall within 

the courts’ domain. These cases include Leghari v. 

Federation of Pakistan, In re Court on its own motion v. 

State of Himachal Pradesh and others, and Gbemre v. 

Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd.

3.2 Sources of Legal Rights and Obligations

Once a matter is determined to be justiciable and 

a court has jurisdiction to hear the matter, the case 

turns to the substantive merits. As climate change 

litigation has expanded attorneys and judges have 

engaged with a multiplicity of legal theories relying 

on a variety of sources of legal rights and obligations.

96 Am. Elec. Power v. Connecticut, 564 U.S. at 415; see also Kivalina, 696 F.3d 

at 856 (finding that plaintiffs’ federal common law claims pertaining to 

climate change had been displaced by the regulation of greenhouse gas 

emissions under the Clean Air Act).

97 Urgenda, paras. 4.94-4.107

98 Id. para. 4.98.
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3.2.1 International law

3.2.1.1 Human rights

The core international human rights treaties do not 

recognize a freestanding right to a clean environment, 

or to a stable climate. However, it has long been 

recognized that inadequate environmental 

conditions can undermine the effective enjoyment 

of other enumerated rights, such as the rights to 

life, health, water, and food. Consistent with this 

recognition, the right to a clean environment 

has been codified in international human rights 

treaties, soft law instruments, regional human rights 

agreements, national constitutions, and sub-national 

constitutions.99 The relationship between human 

rights and climate change has been more recently 

the subject of attention from a variety of bodies.100 

The climate change and human rights discourse was 

instigated in large part by litigation.

In December 2005, the Chair of the Inuit Circumpolar 

Conference submitted a petition to the Inter-

99 Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the Office 

of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the 

Relationship  Between Climate Change and Human Rights, U.N. Doc. A/

HRC/10/61 (Jan. 15, 2009), https://perma.cc/N45M-3VES.

100 See generally UNEP, Climate Change and Human Rights (2016), https://

perma.cc/BF65-E7UP.

American Commission on Human Rights (IACHR) 

requesting relief for human rights violations 

resulting from the impacts of global warming and 

climate change. The petition alleged that the U.S.—

the largest cumulative emitter of GHG emissions at 

that time—had violated the Inuit’s human rights 

by failing to adopt adequate GHG controls.101 

Although the Commission never issued a decision, 

the petition did succeed in drawing public attention 

to the severe effects of global warming on the Inuit 

and instigating further discussion about the human 

rights implications of climate change.102

In a less well-known decision from that same year 

the Federal Court of Nigeria in Gbemre v. Shell 

Petroleum Development Company of Nigeria Ltd 

held that Shell’s flaring of methane from its gas 

production activities on the Niger Delta violated 

101 Sheila Watt-Cloutier, Petition to the Inter-American Commission on 

Human Rights Seeking Relief from Violations Resulting from Global 

Warming Caused by Acts and Omissions of the United States (Dec. 7, 

2005) [hereinafter Inuit Petition]. The Inuit live in arctic regions of Alaska, 

Canada, Greenland, and Russia that have experienced especially rapid 

and disruptive climate change impacts, including significantly warmer 

temperatures than normal, reduced sea ice, higher rates of coastal erosion, 

and disruptions to ecosystems that affect food chains. Duane Smith, 

Climate Change In The Arctic: An Inuit Reality, UN Chronicle, Vol. XLIV No. 2 

(June 2007).

102 Hari M. Osofsky, The Inuit Petition as a Bridge? Beyond Dialectics of Climate 

Change and Indigenous Peoples’ Rights, 31 AM. INDIAN L. REV. 675 (2007).

Philippines 

Greenpeace Southeast Asia and numerous other 

organizations and individuals filed a petition 

asking the Philippine Human Rights Commission 

to investigate a general issue—“the human 

rights implications of climate change and ocean 

acidification and the resulting rights violations 

in the Philippines”—and a more specific one—

“whether the investor-owned Carbon Majors have 

breached their responsibilities to respect the rights 

of the Filipino people.” 

The core factual allegation of the petition draws 

on research identifying particular entities’ quantum 

of responsibility for anthropogenic GHG emissions 

since 1751. The petition names 50 of those entities, 

all publicly traded corporations, as respondents.  

It identifies multiple sources of human rights, 

but draws most heavily on the UN Human Rights 

Commission’s Guiding Principles on Business and 

Human Rights. Responses submitted by those 

entities have either implied or stated explicitly 

that the Commission lacks jurisdiction or authority 

to compel answers from them to Greenpeace’s 

petition.

Like Lliuya v. RWE, this investigation focuses on 

whether the law should attach liability to the causal 

relationship between the act of emitting GHGs 

and the adverse climate impacts that eventually 

result. However, because the Commission’s 

authority is limited to investigating and issuing 

recommendations, the stakes are somewhat lower. 
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human rights to a clean and healthy environment 

protected under the Nigerian constitution and the 

African Charter on Human and Peoples’ Rights.103 

The contribution of GHGs to global climate change 

was among the allegations recognized by the court.  

More recently, international human rights law has 

been both the subject of and an element within 

climate change litigation. In Greenpeace Southeast 

Asia et al., environmentalists and Filipino citizens 

have petitioned the Philippine Commission on 

Human Rights to investigate whether a group of 

“Carbon Majors” have violated Filipinos’ human 

rights under domestic and international law.104 

In Urgenda, the plaintiffs alleged the Dutch 

government’s backsliding on its GHG emissions 

commitment violated, among other things, human 

rights protected under international law. The Hague 

District Court did not adopt that argument, but did 

refer to international human rights law in reaching its 

determination that there had been a violation of the 

government’s duty of care. In Leghari v. Pakistan the 

Lahore High Court Green Bench reached a similar 

conclusion. Plaintiffs in similar suits brought in 

Norway, Belgium, and Switzerland have also alluded 

to international human rights and obligations.    

3.2.1.2 Refugee law

In the coming decades, climate change will displace 

millions of people from their homes. Current 

estimates of the number of “climate refugees” and 

“environmental migrants” by 2050 range from 25 

million to 1 billion people, and the number could soar 

still higher later in the century if GHG emissions are 

not seriously reduced. Yet, there is no international 

agreement on the rights of persons displaced by 

climate change or the obligations of countries with 

respect to them. A couple of early cases from New 

Zealand preview how courts may approach such 

cases.

In Ioane Teitiota v The Chief Executive of the Ministry of 

Business, Innovation and Employment a Kiribati citizen 

appealed the denial of refugee status to the New 

103 Gbemre v. Shell, FHC/B/CS/53/05.

104 Petition of Greenpeace Southeast Asia, supra note 53.

Zealand courts, arguing that the effects of climate 

change on Kiribati, namely rising ocean levels and 

environmental degradation, are forcing citizens 

off the island. The Supreme Court of New Zealand 

concluded that climate-induced displacement did 

not qualify the applicant for refugee status under 

international human rights law, including the 1951 

United Nations Convention relating to the Status of 

Refugees. The Court noted, however, that its decision 

does not rule out the possibility “that environmental 

degradation resulting from climate change or 

other natural disasters could . . . create a pathway 

into the Refugee Convention or protected person 

jurisdiction.”105

In re: AD was another case before the New Zealand 

courts, in which a family from Tuvalu appealed after 

they were denied resident visas, similarly arguing that 

they would be at risk of suffering the adverse impacts 

of climate change if they were deported to Tuvalu.106 

Pursuant to the Immigration Act 2009, the New 

Zealand Immigration and Protection Tribunal 

found that the family had established “exceptional 

circumstances of a humanitarian nature, which would 

make it unjust or unduly harsh for the appellants to 

be removed from New Zealand.” However, while the 

Tribunal acknowledged that climate change impacts 

may affect enjoyment of human rights, it explicitly 

declined to reach the question of whether climate 

change provided a basis for granting resident visas in 

this case, and instead based its finding of “exceptional 

circumstances” on other factors, including the 

presence of the husband’s extended family in New 

Zealand, the family’s integration into the New Zealand 

community, and the best interests of the children.

3.2.2 The Right to a Clean or Healthy Environment

Nations around the world have assured their 

citizens of a constitutional right to a clean or healthy 

environment. According to a 2012 survey, there are 

at least 92 countries that have granted constitutional 

status to this right, and a total of 177 countries 

recognize the right through their constitutions, 

environmental legislation, court decisions, or 

105 [2015] NZSC 107, para. 13.

106 [2014] NZIPT 501370-371.
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ratification of an international agreement.107 

Courts around the world have begun to reckon with 

the implications of this right in the age of climate 

change.

In In re Court on its own motion v. State of Himachal 

Pradesh and others, India’s National Green Tribunal 

Principal Bench in New Delhi invoked constitutional 

protection of the environment and ordered 

authorities in Himachal Pradesh to undertake 

several measures to protect against environmental 

harms made more likely and extreme by climate 

change.108 In Decision C-035/16 of February 8, 

2016, the Colombian Constitutional Court struck 

down as unconstitutional statutory provisions 

that threatened high-altitude ecosystems, called 

páramos, which are known not only to provide 

water but also to sequester carbon dioxide.109 

In Greenpeace Nordic Association and Nature & Youth 

v. Ministry of Petroleum and Energy two environmental 

NGOs filed suit seeking a declaratory judgment 

107 David Boyd, The Constitutional Right to a Healthy Environment, ENV’T SCI. 

& POL’Y FOR SUSTAINABLE DEV., July-Aug. 2012.

108 State of Himachal Pradesh, M.A. Nos. 389/2014, 1145/2015, 1250/2015, 

324/2016 & 325/2016 (Nat’l Green Tribunal).

109 Constitutional Court, Feb. 8, 2016, Decision C-035/16.

from the Oslo District Court that Norway’s Ministry 

of Petroleum and Energy violated the Norwegian 

constitution by issuing a block of oil and gas licenses 

for deep-sea extraction from sites in the Barents Sea.

Other cases that have invoked a constitutional or 

domestic right to a clean or healthy environment 

include: the Austrian Federal Administrative Court’s 

rejection in February 2017 of a third runway at Vienna 

airport (noting that constitutions of Austria and the 

region of Lower Austria both enshrine commitments 

to sustainability and environmental protection), 

Gbemre v. Shell Petroleum Development Company of 

Nigeria Ltd (finding that Shell’s gas flaring violated 

the constitutionally protected right to a “pollution-

free and healthy environment”), and Leghari v. 

Federation of Pakistan (finding that government’s 

failure to prepare for and respond to climate change 

violated the constitutionally protected right to a 

“healthy and clean environment”). As discussed 

above, there are other cases where plaintiffs alleged 

violations of other types of rights – such as the right 

to life – but these cases did not entail allegations of a 

domestically protected right to a clean environment.

India

In In re Court on its own motion v. State of Himachal 

Pradesh and others, India’s National Green Tribunal 

(NGT) Principal Bench in New Delhi acted sua 

sponte under the authority granted it by its enabling 

statute and ordered authorities in Himachal 

Pradesh to undertake several measures to protect 

against environmental harms made more likely 

and extreme by climate change.  The primary legal 

basis for the NGT’s decision is Article 21 of India’s 

constitution, which provides for a fundamental 

right to what the NGT calls a “wholesome, clean, 

decent environment.” 

The NGT concluded that the government of 

Himachal Pradesh had violated its obligations 

under article 21 and other provisions by failing 

to restrict development and road and pedestrian 

traffic in and around the increasingly touristed area  

accessible via the Rohatang Pass. This area is marked 

by melting glaciers and deforestation, and the NGT 

concluded that the emission of black carbon from 

vehicle traffic is a chief cause of the glacial melting. 

The NGT concluded both that global warming 

heightens the need to take protective measures of 

a region sensitive to emissions and deforestation, 

and that that “there is a need to tackle global 

warming” in order to avert the sort of environmental 

degradation at issue in the case. 

As with the Colombian case, this decision applies 

a law not written to address climate change in 

a way that compels governments to support 

and encourage more effective climate change 

adaption efforts. Its holding is thus rooted in 

rights that the court views as being compromised 

by a combination of changing environmental 

circumstances and government inaction.
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Thus far, however, very few countries have seen 

fit to address climate change constitutionally. The 

Dominican Republic’s constitution is unusual for 

doing so. Under “The Organization of the Territory,” 

that constitution provides for a “plan of territorial 

ordering that assures the efficient and sustainable use 

of the natural resources of the Nation, in accordance 

with the need of adaptation to climate change…”110 

The constitution of Tunisia does so as well.111 

Constitutional provisions like these can provide 

governments with uniquely important foundations 

and persistent motivation to enact and implement 

policies that address climate change and its impacts. 

International agreements like the Paris Agreement 

and the Marrakech Accord of 2016 cannot substitute 

for such provisions, even in combination with the 

national laws that implement nationally determined 

contributions. 

3.2.3 Common law: Tort, Nuisance and Negligence

Common law jurisdictions recognize causes of action 

for tort, nuisance, and negligence cases, all of which 

are gradually developed and refined through case 

law. Plaintiffs in these jurisdictions have begun to 

use these as a basis for bringing lawsuits pertaining 

to the damage caused by climate change – the 

idea being that a government or private actor that 

contributes to climate change is committing a tort, 

causing a nuisance, or behaving negligently and the 

plaintiff should therefore be entitled to some form of 

judicial relief for the damages caused by that unlawful 

behavior. Civil law jurisdictions may recognize similar 

causes of action within their respective legal codes 

– the Dutch code, for example, recognizes that the 

government owes a duty of care to its citizens, and 

this was the basis for the Urgenda decision discussed 

above.

However, the theories of tort, nuisance, and 

negligence are not available in civil law jurisdictions 

as a general matter. U.S. plaintiffs have pursued 

several common law actions based on injuries caused 

110 Constitution of the Dominican Republic, art. 194, https://perma.cc/ZCJ8-

VGGK (accessed Feb. 21, 2017).

111 Tunisia’s Constitution of 2014 (translated by the Constitution Project) art. 

45, https://perma.cc/4RFF-TXZT.

by climate change, but have had very little success to 

date.  One key barrier to these claims is the doctrine 

of displacement, whereby statutory and regulatory 

codifications of law displace the common law when 

the codification speaks directly to the question at 

issue (thus eliminating any common law cause of 

action). In AEP v. Connecticut, plaintiff states, cities 

and NGOs claimed that the CO2 emissions from 

four private power companies and the Tennessee 

Valley Authority contribute to global warming 

and therefore constitute a public nuisance under 

federal law, and sought an injunction ordering the 

companies to lower their emissions. The U.S. Supreme 

Court determined that any existing federal common 

law cause of action had been displaced by the 

Clean Air Act, which authorizes EPA to regulate GHG 

emissions from power plants and other sources.112 

In Native Village of Kivalina, the Ninth Circuit 

extended this holding to a federal public nuisance 

claim against a number of energy producers—

including ExxonMobil, BP, Chevron and other 

fossil fuel companies—for climate change 

damages associated with defendants’ activities.113 

Notably, plaintiffs in Native Village of Kivalina 

alleged that direct emissions associated with the 

energy companies’ operations contributed to 

climate change—they did not address indirect, or 

downstream, emissions associated with defendants’ 

extractive activities, such as those that would be at 

issue in a case against federal agencies for mineral 

leasing. 

Common law suits also face challenges associated 

with the difficulty of establishing a causal connection 

between the defendant’s actions and an injury to 

the plaintiff. In Comer v. Murphy Oil USA, plaintiff 

property owners alleged that certain power and 

chemical companies’ GHG emissions contributed 

to climate change, which in turn exacerbated the 

harmful effects of Hurricane Katrina, constituting 

a private nuisance (as well as a public nuisance, 

trespass, negligence, unjust enrichment, fraudulent 

misrepresentation and civil conspiracy).114 

112 Am. Elec. Power, 564 U.S. at 424.

113 Kivalina, 696 F.3d at 858.

114 Comer v. Murphy Oil USA, 607 F.3d 1049, 1054 (5th Cir. 2010), petition for 

writ of mandamus denied sub nom. In re Comer, 562 U.S. 1133 (2011).

6135



35

The Status of Climate Change Litigation 

The case involved a convoluted procedural history, 

featuring a dismissal in district court, a reversal 

at the Fifth Circuit, an en banc decision to vacate 

the reversal due to failure to muster a quorum, 

plaintiffs’ filing of a writ of mandamus asking the 

Supreme Court to reinstate the panel decision, 

the denial of the writ, plaintiffs’ re-filing of their 

case in district court, and dismissal based on res 

judicata grounds – though not on the merits.115 

As noted earlier, the case was ultimately rejected on 

standing grounds, because the plaintiffs could not 

establish that their injuries were fairly traceable to 

the companies’ GHG emissions. If such a case were 

to proceed to trial, plaintiffs would have an even 

higher burden to satisfy in showing the activities 

caused the harm. 

Problems confronting common law causes of 

action are, again, not limited to the United States. 

115 See Comer v. Murphy Oil USA, Inc., 839 F. Supp. 2d 849, 855–68 (S.D. Miss. 

2012) (dismissing re-filed complaint on preemption, political question, 

standing, res judicata and collateral estoppel grounds), aff’d, 718 F.3d 460 

(5th Cir. 2013).

In Macquerie Generation v. Hodgson, a case from 

Australia, the plaintiff claimed that the license for 

a coal-fired power plant should be interpreted as 

containing a common law condition which limited 

the plant’s CO2 emissions to the level that would 

be achieved by exercising reasonable care for the 

environment. The lower court held in favor of the 

plaintiffs, but this decision was reversed on appeal. 

The Court of Appeal reasoned that the plaintiff 

could not prevail because they had not alleged 

that the CO2 emissions from the plant actually 

caused a nuisance, and there was no independent 

legal basis for interpreting the license as containing 

an implied limitation on CO2 emissions.116 

In dicta, the court also suggested that it would be 

difficult to have an actionable nuisance based on 

CO2 emissions “because CO2 is colourless, odourless 

and inert.”117

Another case, Lliuya v. RWE AG, was dismissed on 

grounds similar to those articulated in Comer v. 

116 Macquerie Generation v. Hodgson, [2011] NSWCA 424, at paras 35–67.

117 Id. para 45.

Australia 

In Ralph Lauren 57 v. Byron Shire Council a group of 

plaintiffs who own property along Belongil Beach in 

New South Wales, Australia sought damages from 

the local government authority, the Byron Shire 

Council, to cover the costs of erecting shoreline 

protections on their parcels and to compensate 

for lost value to their properties from encroaching 

seas.  The plaintiffs alleged that the need for 

those protections and the cause of the properties’ 

partial loss of value was the fault of the Council, 

which years before constructed a form of hard 

shoreline armoring. The plaintiffs argued that the 

Council was negligent for installing hard shoreline 

armoring that displaced wave action to plaintiffs’ 

adjacent portions of beach, worsening erosion 

there; or, alternatively, that the council’s armoring 

constitutes an instance of public nuisance. 

After the plaintiffs’ suit survived a motion to dismiss 

in March 2016, the Council’s insurers, who had 

been steering the defense in the case, agreed to  

a settlement that bars the Council from removing 

existing coastal armoring (chiefly rock, concrete, 

and rubble barriers) on the plaintiffs’ parcels unless 

the plaintiffs agree to such removal. If the plaintiffs 

want to add to that armoring, they must apply 

within one year of the settlement, dated August 

2016. They must then make the requested additions 

within one year of approval of their application. 

Any subsequent repairs or additions may only 

be proposed after 20 years, and the Council has 

not guaranteed that such proposals would be 

approved.

This case illustrates how common law claims can 

be wielded in opposition to adaptation efforts. It 

is very likely a harbinger of the large number of 

similar disputes that can be expected to arise as 

governments stumble forward in efforts to facilitate 

or compel retreat from coastlines threatened by 

rising sea levels and increasingly powerful coastal 

storms.
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Murphy Oil USA. There, a Peruvian farmer alleged that 

the GHG emissions generated by a large German 

utility constituted a nuisance under German law. 

The farmer sought damages to offset the costs 

of protecting his town from melting glaciers; the 

damages requested (0.47 percent of the estimated 

cost of protective measures) corresponded with 

the company’s annual contribution to global GHG 

emissions (also 0.47 percent). The court rejected the 

claim, in part because it found that there was no 

“linear causal chain” linking the alleged injury to the 

company’s emissions.118 

Plaintiffs have also begun to use common law 

claims to hold government actors accountable for 

failure to prepare for and adapt to climate change. 

In Ralph Lauren 57 v. Byron Shire Council a group of 

property owners in New South Wales, Australia 

sought damages from the local government 

authority to cover the costs of erecting shoreline 

protections on their parcels and to compensate for 

lost value to their properties from encroaching seas. 

The two legal theories advanced by the property 

owners to support their claim were: (i) that the 

local government was negligent for installing hard 

shoreline armoring that has since displaced wave 

action to their properties, worsening erosion and 

causing damage, and (ii) that the shoreline armoring 

constituted a public nuisance. The lawsuit survived a 

motion to dismiss, but was ultimately settled before 

it could be resolved on the merits. In In re Katrina 

Canal Breaches, property owners sought damages 

from the U.S. government for its management of 

water management infrastructure, arguing that 

the government’s negligent management of the 

channel had contributed to damages caused by 

Hurricane Katrina.119 Plaintiffs in that case were 

denied a remedy based on the government’s 

sovereign immunity from a negligence claim. But 

in St. Bernard Parish Government the Federal Court 

of Claims found that the same management of the 

118 David verliert den Kampf gegen Goliath, FRANKFURTER ALLGEMEINE 

ZEITUNG, Dec. 15, 2016, https://perma.cc/X6WQ-LVJ3 (“Eine Flutgefahr 

wäre jedoch der RWE AG nicht individuell zuzuordnen.”).

119 In re Katrina Canal Breaches Litig., 696 F.3d at 441, cert. denied sub nom., 

Lattimore v. U.S. 133 S. Ct. 2855 (2013).

same infrastructure effectuated a temporary taking, 

a claim to which sovereign immunity does not apply.

3.2.4 Statutory authority and national policy

In a number of instances, statutes or national 

policies have codified climate change obligations 

for private and public actors, and disputes have then 

arisen over those obligations’ legality, applicability, 

or implementation. 

In the European Union the development of the EU 

Emissions Trading System (ETS) under the Kyoto 

Protocol led to a number of cases, both before EU 

courts and in national courts. The majority of EU ETS 

cases were challenges to the scheme and subsequent 

regulations. There were several lawsuits filed against 

the Directive establishing the scheme, challenging 

its applicability to certain sectors or countries.120 

When legislation was passed in 2008 to incorporate 

aviation emissions in the EU into the Scheme, 

another suit was initiated by the aviation industry.121 

Numerous other suits were filed during and after 

the process of Member States’ development of 

National Allocation Plans (NAPs).122 In Spain, for 

example, at least eleven cases arose out of Spain’s 

implementation of the EU ETS through Royal Decree 

1866/2004, which approved its NAP for the 2005-

2007 period. Sources challenged their assignment 

of emissions credits in the NAP and requested an 

increase in emissions allowances.123

In the U.S., significant litigation has taken place under 

the federal Clean Air Act, the National Environmental 

Policy Act (NEPA) and the Endangered Species Act. 

The first Clean Air Act case was Massachusetts v. 

EPA, where the Supreme Court held that GHGs fell 

120 Société Arcelor v. Premier Minister, Case C-127/07, [2008] E.C.R. I-09895 

(dismissing challenge of Directive 2003/87/EC under the principle of 

equality); Arcelor SA v. Parliament, Case T-16/04 [2010] E.C.R. II-00211, 

(dismissing a challenge of Directive 2003/87/EC on the basis that is 

violated several principles of common law); Poland v. Commission, Case 

T-183/07, [2009] E.C.R. II-03395 (dismissing challenge of Directive 2003/87/

EC).

121 Air Transp. Ass’n of Am. v. Secretary of State for Energy & Climate Change, No. 

C-366/10, [2011] E.C.R. I-13755 (challenging U.S. airlines’ inclusion in EU’s 

Emission Trading Scheme).

122 European Commission, Climate Action: National Allocation Plans, https://

perma.cc/P4ZW-7RLQ (accessed Mar. 4, 2017).

123 E.g., Judgment No. 5347/2008 of October 6, 2008, Supreme Court of Spain, 

Administrative Litigation Division (Section 5) Appeal No. 100/2005.
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within the Clean Air Act’s definition of “air pollutant” 

and thus the EPA had the authority to regulate them 

(as well as a corresponding obligation to determine 

whether regulation was necessary to protect the 

public health and welfare). Since that decision, there 

have been a variety of lawsuits challenging both the 

Clean Air Act regulations that EPA has promulgated 

respecting the control of GHG emissions124 

as well as EPA’s failure to promptly issue regulations 

for certain sources of GHGs.125 

The cases brought under NEPA involve federal 

agencies’ obligation to consider climate change 

when conducting environmental reviews for federal 

projects. There have been a number of successful 

NEPA cases asserting that these agencies failed 

to account for the full scope of GHG emissions 

associated with projects – for example, GHG 

emissions from the combustion of coal that will be 

produced as a result of a federal coal mining permit.126 

Litigants have also begun to use NEPA to challenge 

agency failures to adequately account for the effects 

of climate change on the project and its surrounding 

environment – but thus far, there have not been 

any decisions overturning a federal environmental 

review on these grounds.127

Finally, the Endangered Species Act has provided 

a basis for legal challenges where federal agencies 

have failed to account for climate change when 

making decisions about the listing and conservation 

of threatened and endangered species. Most of the 

courts overseeing these cases have held that the 

124 See West Virginia v. EPA, No. 15-1306 (D.C. Cir.); North Dakota v. EPA, No. 15-

1381 (D.C. Cir.); Americans for Clean Energy v. EPA, No. 16-1005 (D.C. Cir.). 

Summaries and pleadings for each of these cases are available from the 

Sabin Center-Arnold & Porter Kaye Scholer U.S. Climate Change Litigation 

database: http://wordpress2.ei.columbia.edu/climate-change-litigation/.

125 Americans for Clean Energy v. EPA,  No. 16-1005 (D.C. Cir.); Center for Biological 

Diversity v. EPA, 722 F.3d 401 (D.C. Cir. 2013). Summaries and pleadings for 

each of these cases are available from the Sabin Center-Arnold & Porter 

Kaye Scholer U.S. Climate Change Litigation database: http://wordpress2.

ei.columbia.edu/climate-change-litigation/.

126 Michael Burger & Jessica Wentz, Downstream and Upstream Greenhouse 

Gas Emissions: The Proper Scope of NEPA Review, 41 HARV. ENVTL. L. 

REV. 2016; Jessica Wentz, Climate Change and Environmental Impact 

Assessment, in DECISION MAKING IN ENVTL. L. vol II 283 (Michael Faure 

general ed. 2016).

127 See Jessica Wentz, Considering the Effects of Climate Change on Natural 

Resources in Environmental Review and Planning Documents Guidance 

for Agencies and Practitioners (Sept. 2016),

current and future effects of climate change must be 

considered when deciding whether to list a species 

and determining that species’ critical habitat.128

Australian climate change litigation has been largely 

dominated by cases surrounding environmental 

impact assessment (EIA) and environmental 

permitting.129  These cases generally arise in the context 

of Australia’s federal and state EIA and planning laws, 

particularly the New South Wales Environmental 

Planning and Assessment Act of 1979 and the 

Victoria Planning and Environmental Act of 1987. 

Some cases have focused on permitting emissions 

sources, frequently with the aim of preventing coal-

fired energy production through targeting proposed 

coal mines and power generation facilities.130 

While Australian state courts have generally 

agreed that direct GHG emissions should be 

considered in the permitting process, they 

have not usually found emissions sufficient 

to justify rejection of a proposed project,131 

and they have diverged in regards to 

indirect, or “downstream,” emissions.132 

Other cases have focused on whether proposed 

construction projects adequately accounted for 

future climate change impacts and the proper 

role for “reverse EIA”—assessment of the potential 

impacts of climate change on a proposed project—

in permitting.133

South Africa, as of March 2017, provides another 

example of a country where EIAs must consider 

climate change. That follows from the South African 

High Court’s rejection of approval for development of 

a coal-fired power plant on the grounds that climate 

128 See id.

129 Wilensky, supra note 12, at 153–57.

130 In Terminals Pty Ltd. v. Greater Geelong City Council, [2005] VCAT 1988, local 

residents challenged the permitting of a chemical storage facility. All other 

cases within the category were challenges to proposed coal mines or coal-

fired power plants.

131 E.g., Re Australian Conservation Foundation, [2004] 140 LGERA 100 (holding 

that the assessment panel must consider the impacts of GHG emissions 

on the environment); Greenpeace v Redbank Power, [1994] 86 LGERA 143, 

153-55 (finding that the project should be approved despite climate 

change impacts).

132 See Gray v. Minister for Planning [2006] 152 LGERA 258; Xstrata Coal 

Queensland v Friends of the Earth [2012] QLC 013.

133 See, e.g., Taip v. East Gippsland Shire Council, [2010] VCAT 1222 (holding that 

EIA must consider expected impacts of climate change—chiefly sea level 

rise—on area subject to planning scheme amendment).
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change and its impacts are relevant considerations 

for the EIA of such a project. 

 

In some instances, and in an increasing number of 

them, countries have adopted national climate laws 

or policies that can provide a basis for litigation. 

For example, the Austrian federal administrative 

court’s recent rejection of a proposal to expand 

Vienna airport grounded that decision firmly on the 

numeric GHG emissions reduction requirements 

imposed by Austria’s 2011 Climate Protection Act on 

the transportation sector.134 Similarly, in Thomson v. 

Minister for Climate Change Issues, petitioners alleged 

that the country’s INDC was inadequate because 

it fell short of what was required by New Zealand’s 

Climate Change Response Act 2002. The purpose of 

the Act, which was to “enable New Zealand to meet 

its international obligations under the [UNFCCC],” 

provided the domestic legal hook that was needed to 

bring the legal challenge with respect to the INDC.135 

In Leghari v. Federation of Pakistan, the Lahore High 

134  See Klimaschutzgesetz [Climate Protection Act], Bgbl. I Nr. 106, 4 (Nov. 

2011), https://perma.cc/2HR2-VB5Q.

135  Climate Change Response Act 2002 § 3(1)(a).

Court referred to Pakistan’s 2012 National Climate 

Policy and Framework  and determined that the 

government’s failure to implement that framework 

violated the fundamental rights of Pakistani citizens. 

There, the existing policy framework provided 

the basis both for evaluating the lawfulness of 

government action (or, more accurately, inaction) 

and for specifying a remedy (the full and expedient 

implementation of the framework).

3.2.5 Hybrid Approaches: Duty of Care and Public 

Trust

Some sources of legal rights and obligations 

incorporate constitutional, common law and 

statutory elements. For example, in Urgenda, the 

Hague District Court found that the government 

must “do more to avert the imminent danger caused 

by climate change” because it owed its citizens a 

“duty of care to protect and improve the living 

environment.”136 This duty was codified in the Dutch 

constitution, but a similar duty also exists in common 

law, as the concept of “negligence” is typically 

defined as a breach of the duty of due care owed to 

136  Urgenda, at 1 (summary)

South Africa

South Africa’s High Court was recently asked 

to determine whether, under the National 

Environmental Management Act 107 of 1998, 

“relevant” considerations for environmental 

review of plans for the 1200 megawatt, coal-fired 

Thabametsi Power Project include the project’s 

impacts on the global climate and the impacts 

of a changing climate on the project. Notably, 

the project would operate until about 2060. The 

court, after observing that the statute does not 

expressly contemplate climate change, held that 

such considerations are nonetheless relevant and 

that their absence from the environmental review 

of the project made its approval unlawful. The 

court cited several reasons, including South Africa’s 

commitments under the Paris Agreement, for its 

conclusion that climate change is indeed a relevant 

consideration for the environmental review of the  

Thabametsi Project. Because the review approved 

by the Minister of Environmental Affairs effectively 

ignored climate change, the court held it to be 

legally invalid. 

This case will likely have substantive as well as 

procedural significance. By holding that at least some 

South African environmental reviews conducted 

pursuant to the 1998 National Environmental 

Management Act must consider climate change 

and its impacts, the court has not only declared 

those factors “relevant” to environmental reviews 

but—owing to South Africa’s commitments under 

the Paris Agreement and Marrakech Accord—has 

also created a substantive hurdle that may prevent 

the Department of Environmental Affairs from 

authorizing a project found to have significant and 

adverse climate impacts.
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another person. The court explicitly recognized this 

link, noting that it must consider whether there had 

been an “unlawful hazardous negligence on the part 

of the State” to determine whether the State had 

breached its duty. 

The approach adopted in Urgenda can be and is 

being adapted to other jurisdictions that have 

also imposed a “duty of care” on government 

actors. Indeed, litigants have filed a similar case in 

Sweden, PUSH Sweden, Nature & Youth Sweden, et al. v. 

Government of Sweden, which alleges that the national 

government has breached its duty of care towards 

the citizens by allowing a state-owned company 

to divest from (rather than decommissioning) coal 

mining and coal power assets. The complaint notes 

that “[t]he scope of the duty of care is determined by 

a combination of considerations such as Sweden’s 

accession to international conventions, nationally 

adopted environmental goals, environmental 

legislation, [and] government statutes”137 as well as 

the Swedish constitution.138

The use of the public trust doctrine can also be 

thought of as a hybrid approach to litigation: it is 

primarily a common law doctrine, but it may also be 

137  Id. para. 95.

138  Id. para. 92.

informed by constitutional and statutory provisions 

– for example, constitutional provisions requiring 

the government to protect or manage resources in 

the public interest. Through the Our Children’s Trust 

litigation, several suits have alleged that failure to 

mitigate climate change breaches government’s 

duty under the public trust doctrine. Public trust 

claims have also been filed in Pakistan, Philippines, 

and Ukraine. (See Section 2.2.5.)

3.3 Remedies/Targets

The cases discussed in the preceding sections, 

and profiled in the next, illustrate that global 

climate change litigation in some instances seeks 

conventional remedies, but in others seeks remedies 

of a dramatically unconventional scale and scope. 

The conventional remedies include declaratory 

judgments on the legality of contested actions or 

inactions, injunctions to undertake certain actions 

or to halt others, and the imposition of liability and 

award of damages for harms suffered by plaintiffs.139 

Unconventional remedies include injunctions aimed 

at changing basic features of national energy and 

transportation policy.140 

139  See, e.g., Lliuya v. RWE AG.

140  See, e.g., Urgenda, Ali v. Republic of Pakistan.
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Litigation has emerged as an important feature 

of ongoing efforts to promote climate change 

mitigation and adaptation efforts. This owes in 

large part to the growing number of national laws 

that address climate change directly and so provide 

toeholds for litigants seeking to hold governments 

and private actors to account for obligations to 

mitigate or adapt. It also owes to the cohering 

role played by the Paris Agreement, which puts 

national laws and policies into a global context and 

thereby enables litigants to construe governments’ 

commitments and actions as being adequate 

or inadequate. As climate change litigation has 

proliferated, it has addressed a widening scope of 

activities, ranging from coastal development to 

infrastructure planning to resource extraction—in 

effect tracing through legal efforts the long and 

varied list of ways in which climate change affects 

ecosystems, societies, and individuals’ rights and 

interests. It has also encountered a growing list of 

legal issues, such as the causal showing required to 

establish liability and the relevance of the public trust 

doctrine to governments’ approaches to climate 

change mitigation and adaptation. In addition to 

proliferating, climate change litigation also seems 

to be growing in ambition and effectiveness: cases 

across the world provide examples of litigants 

holding governments to account for the actions or 

inactions that bear upon those litigants’ rights amid 

changes to weather and coastlines. 

Conclusion

© Karsten Wurth 
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REGJERINGSADVOKATEN 

Vi viser til saksøkernes prosesskriv av 24. mars d.å. og rettens brev med frist for bemerkninger 
satt til 21. april. Vi beklager at fristen på grunn av andre presserende oppgaver er oversittet, og 
at vi ikke har bedt om forlengelse. 

Som vi skrev i vårt prosesskriv av 17. februar d.å. vil staten ikke fremsette noen nye 
klimapolitiske eller petroleumspolitiske posisjoner ("avklaringer") i forbindelse med rettssaken. 
Staten vil derfor verken "bekrefte eller avkrefte" saksøkernes forståelse av de klimapolitiske 
dokumentene saksøkerne viser til i punkt 2 i prosesskrivet. Det som står skrevet i dokumentene 
kan legges til grunn som statens syn. 

I punkt 3 i prosesskrivet bes staten avklare hvilke utredninger av global klimaeffekt som er 
foretatt forut for Lisensvedtaket. Som tidligere forklart, gjøres det ikke egne utredninger av 
globale klimaeffekter i forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser etter§ 3-3. De 
vurderinger som myndighetene gjør av globale (og nasjonale) klimaeffekter inngår som en 
integrert del av klima- og miljøpolitikken, og fremgår av de offentlige dokumenter der dette er 
behandlet. Staten vil vurdere om det er behov for å legge frem mer informasjon om innholdet i 
klima- og miljøpolitikken, og tar forbehold om å komme tilbake til dette. 

Til punkt 4 i prosesskrivet vil staten påpeke at plikten etter petroleumsloven § 3-1 til å foreta en 
bred vurdering som også omfatter blant annet «økonomiske virkninger» gjelder ved åpning av 
nye områder. Slike vurderinger ble gjort både ved åpningen av Barentshavet sør i 1988 og 
Barentshavet sørøst i 2013, som tidligere dokumentert. Det er ikke noen tilsvarende plikt til å 
gjøre egne økonomiske vurderinger i forbindelse med tildeling av de enkelte 
utvinningstillatelsene etter§ 3-3, og dette kan heller ikke utledes av grl. § 112. 

***** 

Ett eksemplar av prosesskrivet sendes retten. Ett eksemplar sendes hhv. advokat Hambro og 
advokat Feinberg. 

Oslo, 2. mai 2017 
REGJERINGSADVOKATEN 

Fredrik Sejersted 
Regjeringsadvokat 
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 - 2 - 16-166674TVI-OTIR/06 

Møteform og møtedeltakere  
Møtet ble holdt i retten.  
 
Foruten saksforberedende dommer deltok: 
Fra saksøkersiden: Ingrid Skjoldvær (Natur og Ungdom), Truls Gulowsen (Greenpeace) og 
prosessfullmektigene. 
Fra saksøktesiden: Prosessfullmektigen og rettslige medhjelpere. 
 
Plan for videre behandling 
De tilstedeværende ble gitt anledning til å uttale seg om plan for den videre behandlingen 
av saken. Følgende spørsmål ble behandlet: 
 
- Gjenstående saksforberedelse. Saksøkerens prosessfullmektiger opplyste at saksøkerne 

i månedsskiftet mai/juni tar sikte på å legge frem en samfunnsøkonomisk vurdering. Det 
er også aktuelt senere å fremlegge supplerende dokumentasjon. Saksøktes 
prosessfullmektig opplyste at også saksøkte tar sikte på å fremlegge supplerende 
dokumentasjon  

- Planlagt bevisføring under hovedforhandlingen. Saksøkernes prosessfullmektiger 
opplyste at det – foruten dokumentbevis – tas sikte på korte partsforklaringer og 
forklaringer fra inntil fem sakkyndige vitner. Saksøktes prosessfullmektig opplyste at 
det så langt ikke tas sikte på at det skal avgis partsforklaring, ei heller føres vitner fra 
saksøkte. 

- Spørsmålet om rettens avgjørelse dels skal baseres på skriftlig behandling, dels på 
behandling i rettsmøte, jf. tvisteloven § 9-9 (2). Spørsmål om utarbeidelse av en 
omforent systematisk redegjørelse for de faktiske forhold i saken ble drøftet. 
Saksøkeren utarbeider innen 20. august 2017 et utkast som oversendes saksøktes 
prosessfullmektig. Saksøktes prosessfullmektig vil innen 2 uker deretter kommentere 
utkastet.   

- Opplegget for hovedforhandlingen. Følgende opplegg ble drøftet: Hver av sidene får 
innledningsvis 1 time for en presentasjon av saken og dens problemstillinger. Etter det 
gjennomføres parts- og vitneforklaringer. Disse delene av hovedforhandlingen søkes 
gjennomført i løpet av 2 rettsdager. Etter det holder hver side et hovedinnlegg, jf. 
tvisteloven § 9-15 (10). Denne delen av hovedforhandlingen søkes gjennomført i løpet 
av 4 rettsdager; 2 dager til hver side. Etter dette holder hver av partene et avsluttende 
innlegg, jf. tvisteloven § 9-15 (10). De avsluttende innleggene søkes gjennomført i løpet 
av 1 rettsdag. Dommeren satte en frist på 3 uker for å kommentere opplegget.  

- Berammelse av hovedforhandlingen: Etter at de tilstedeværende hadde fått anledning til 
å uttale seg, besluttet dommeren at saken berammes med oppstart tirsdag 14. november 
2017 og at det skal settes av 7 dager til hovedforhandlingen.  

- Digital gjennomføring av hovedforhandlingen. Opplegget for gjennomføring av digital 
hovedforhandling ble drøftet.  

 
Avslutning 
Dommeren erklærte møtet for avsluttet, og opplyste at utskrift av protokollen vil bli sendt     
prosessfullmektigene/gjort tilgjengelig på aktørportalen. 
 
Rettsmøtet varte fra kl. 10.00 til kl. 10.40. 
 

Retten hevet 

Hugo Abelseth 
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1 INNLEDNING 

Miljøorganisasjonene har stevningen fremmet flere anførsler relatert til Lisensvedtakets 
samfunnsøkonomiske sider. Det ble samtidig tatt forbehold om at dette ville bli utdypet ved senere 
anledning. I det følgende vil anførslene utdypes. 

For å underbygge sine anførsler relatert til Lisensvedtakets økonomiske sider, har 
Miljøorganisasjonene engasjert sakkyndig bistand, ved seniorforsker (Dr. Polit) ved Statistisk 
sentralbyrå (SSB), Mads Greaker og professor i samfunnsøkonomi ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitetet (NMBU), Knut Einar Rosendahl. Disse har utarbeidet en rapport på 
bakgrunn av et mandat fra Miljøorganisasjonene. 

Rapporten vurderer særlig om Konsekvensutredningen med underrapporter (bilag 18 til stevningen) 
utgjør et tilfredsstillende økonomisk beslutningsgrunnlag for Lisensvedtaket. Dette er som kjent det 
eneste beslutningsdokumentet der det er gjort økonomiske vurderinger av betydning før 
Lisensvedtaket. Rapporten påviser «mange, til dels alvorlige feil og mangler i utredningen» og har 
følgende konklusjon 

«Etter vår mening er Konsekvensutredningen med underrapporter ikke et tilstrekkelig 
gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket ... » 

Flere av feilene de påviser er oppsiktsvekkende, selv for lesere uten særlig økonomisk kompetanse. 
Det viser seg blant annet at inntektene og kostnadene er vurdert ut fra løpende verdi - uten 
diskontering. Ettersom størstedelen av utgiftene kommer langt tidligere enn inntektene gir dette 
store økonomiske utslag (fremtidige penger er verdt langt mindre enn dagens). Denne feilen alene 
reduserer nettoinntektsnivået i ett av statens to vurderingsscenarioene med langt over 100 
milliarder kroner. 

Ved å justere for åpenbare feil og uakseptable forutsetninger på tidspunktet for Lisensvedtaket 
(eksempelvis oljeprisforventning på 120 dollar/fat) påviser rapporten at samfunnsøkonomien blir 
svært mye dårligere enn det regjeringen har lagt til grunn, og i ett av de to vurderte scenarioene vil 
det samfunnsøkonomiske overskuddet bli negativt .. 

Rapporten påviser også at skattesystemets innvesteringsvennlighet innebærer at et slikt scenario 
med negativ samfunnsøkonomi likevel kan gi bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Det er altså fullt 
mulig at Lisensvedtaket kan føretil omfattende petroleumsutvinning, og dertil hørende 
forurensning, uten at det engang vil gi samfunnsøkonomisk gevinst. Rapporten presenteres nærmere 
i punkt 2 under. 

Rettslig sett har dette betydning i to sammenhenger. 

For det første bidrar rapporten til å dokumentere at økonomien forbundet med Lisensvedtaket er 
høyst usikker. Miljøorganisasjonen har subsidiært anført at Lisensvedtaket i det minste må anses 
uforholdsmessig ettersom vedtakets skadevirkninger langt overskygger vedtakets nytteverdi, og at 
dette gjør vedtaket ugyldig jf. Grunnloven § 112. Vedtakets anførte nytteverdi er 
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samfunnsøkonomisk gevinst. Rapporten til Rosendahl og Greaker, sammen med øvrige relevante 
kilder, dokumenterer at den samfunnsøkonomiske oppsiden er høyst usikker. Dette underbygger 
vedtakets uforholdsmessighet, og vil underbygges nærmere i punkt 3 under. 

For det andre bidrar rapporten til å underbygge at den saksbehandlingen forut for Lisensvedtaket 
ikke er akseptabel. Den eneste reelle økonomiske vurderingen som er gjennomført forut for 
Lisensvedtaket er ved Konsekvensutredningen. Rapporten til Rosendahl og Greaker påviser at 
denne inneholder graverende feil og er mangelfull. Ettersom Lisensvedtaket, gjennom 
petroleumsskatteregimet, reelt sett innebærer en statlig investering på mange titalls milliarder 
kroner er dette oppsiktsvekkende. Til sammenligning krever enhver direkte statlig investering over 
750 millioner to detaljene tredjepartsvurdering ut fra omfattende forhåndsbestemte retningslinjer i 
henhold til den statlige kvalitetssikringsordningen (KS-ordningen). 

Vedtakets mangelfulle saksbehandling vil bli presentert nærmere i punkt 4 under. 

2 SAKKYNDIG RAPPORT FRA KNUT EINAR ROSENDAHL OG MADS GREAKER 

På oppdrag fra Miljøorganisasjonene har professor Knut Einar Rosendahl ved NMBU og 
seniorforsker Mads Greaker ved SSB utarbeidet en sakkyndig rapport som vurderer ulike 
samfunnsøkonomiske aspekter ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst og Lisensvedtaket. 

Bilag 1: Sakkyndig rapport Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker 

Mandatet for utredningen var som følger: 

1. Vurdere hvorvidt klimakostnader er hensyntatt i de økonomiske vurderingene som ligger 
til grunn for Konsekvensutredningen og eventuelt beskrive hvordan slike kostnader kunne 
eller burde vært hensyntatt og beskrevet. 

2. Beskrive eventuelle feil i de økonomiske vurderingene som er uttrykt i eller ligger til grunn 
for Konsekvensutredningen med underrapporter. 

3. Beskrive og evaluere om eller hvordan fremtidig pris på petroleum, fremtidig etterspørsel 
etter petroleum og fremtidig utbyggingskostnad for ny utvinning, samt vurdering av 
usikkerhet, risiko og skatteregimet, er hensyntatt i de økonomiske vurderingene som ligger 
til grunn for Konsekvensutredningen. 

4. I Konsekvensutredningens beskrivelse av posmve økonomiske effekter av 
petroleumsaktivitet i de områdene Lisensvedtaket gjelder, fremstår sysselsettingseffekter 
som det mest vesentlige samfunnsøkonomiske bidrag. Er det samfunnsøkonomiske bidraget 
fra slike sysselsettingseffekter vesentlig og kan det kvantifiseres? Er det den totale 
sysselsettingen i Norge som påvirkes positivt av virksomhet basert på Lisensvedtakene, eller 
er det kun sysselsettingen i Finnmark som påvirkes? 

5. Vil petroleumsvirksomhet basert på Lisensvedtaket ha andre ikke-verdsatte effekter? 
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6. Utarbeide en sammenstilling av sentrale samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader for 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Sammenstillingen skal basere seg på punktene 
over, og ha omtrent samme omfang som den økonomiske analysen i 
Konsekvensutredningen. Der det ikke er grunn til å velge andre forutsetninger, skal 
sammenstillingen bygge på de samme forutsetninger som Konsekvensutredningen nevnt 
over med underrapporter 

7. Fremstår Konsekvensutredningen med underrapporter som et økonomisk sett forsvarlig 
grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og for åpningen av 23. konsesjonsrunde? 

Slik det fremgår knytter mandatet seg i stor grad til de vurderingene som ble gjort i forbindelse med 
konsekvensutredningen forut for Stortingets åpning av Barentshavet sørøst. Ved å effektuere 
åpningen gjennom lete- og utvinningslisenser er Lisensvedtaket som kjent den reelle rettslige 
åpningen av Barentshavet sørøst. I tillegg er vurderingene som ble gjort i forbindelse med 
Konsekvensutredningen de eneste substansielle økonomiske vurderingene som er gjort forut for 
Lisensvedtaket. 

Konklusjonen i rapporten slår fast at de økonomiske vurderingene som er gjort 
Konsekvensutredningen er «mangelfull, og i noen tilfeller direkte uriktige eller misvisende». 
Hovedfunnene i rapporten er som følger (vår understreking): 

«De groveste manglene er at inntekter og utgifter ved petroleumsaktiviteten ikke er 
diskontert (nåverdiberegnet), og at samfunnsøkonomiske kostnader ved CO2-utslipp 
knyttet til aktiviteten ikke er tatt med I tillegg ble Konsekvensutredningen utført i 2012-
13, dvs. før det kraftige oljeprisfallet i 2014, og Ja derfor til grunn relativt høye olje- og 
gasspriser (nær 120 dollar per fat olje). Lisensvedtaket ble derimot fattet i 2016 da oljeprisen 
var 45 dollar per fat og prisforventningene i markedet betydelig redusert. Når vi legger til 
grunn mer realistiske prisforventninger, tar hensyn til kostnader av CO2-utslipp i Norge. 
og i tillegg diskonterer framtidige inntekter og utgifter. faller nettogevinsten fra 280 
milliarder kroner (Høytscenario) og50 milliarder kroner (Lavt scenario) til henholdsvis 41 
milliarder kroner og -2 milliarder kroner. Dette er vesentlige endringer. For øvrig mener 
vi at kostnader knyttet til økte CO2-utslipp i utlandet bør trekkes fra, noe som reduserer 
netto nåverdi ytterligere. I tillegg kommer andre ikke-verdsatte kostnader, som for 
eksempel muligheten for ukontrollerte utslipp. 

Konsekvensutredningens anslag for CO2-utslipp i Norge er til dels mangelfulle og som 
nevnt ikke tatt hensyn til i den økonomiske analysen. CO2-utslipp i Norge har en utvetydig 
samfunnsøkonomisk kostnad, og vi anslår disse til 11 milliarder kroner i Høyt scenario og 
2,3 milliarder kroner i Lavt scenario (nåverdi 2017). 

Muligheten for økte CO2-utslipp i utlandet som følge av petroleumsaktiviteten er ikke 
omtalt i Konsekvensutredningen. Oljeproduksjon i Barentshavet sørøst vil med stor 
sannsynlighet medføre økte CO2-utslipp i utlandet. Vi anslår klimakostnaden knyttet til 
slike utslipp til ca. 20 milliarder kroner i Høyt scenario og ca. 7 milliarder kroner i Lavt 
scenario (nåverdi 2017). 
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Konsekvensutredningen inneholder flere feil og misvisende framstillinger, og noen er 
nevnt over. En annen feil er at det er foretatt dobbeltelling av verdiskapningseffekter i 
Konsekvensutredningen, når det hevdes at Statistisk sentralbyrås (SSB) anslag kommer i 
tillegg til ODs anslag. Videre er det i sammendraget i Konsekvensutredningen kun opplyst 
om «brutto salgsverdi» i de to scenarioene, noe som er svært misvisende. Dette blir ekstra 
problematisk når tallet som oppgis i Lavt scenario er regelrett feil, og dobbelt så høyt som 
det korrekte tallet (gitt ODs opprinnelige beregninger i 2012). Forskfellen mellom brutto 
salgsverdi som angis i sammendraget i Konsekvensutredningen, og vår beregning av netto 
nåverdi: er slående: Førstnevnte antvder en inntekt vå 270 milliarder kroner i Lavt 

~ .. 
scenario, mens vår beregning tilsier en negativ netto nåverdi. 

Tallene for sysselsettingseffekten av tiltaket er etter vår mening overdrevne. Dette gjelder 
spesielt tallene som er basert på Poyrys rapport om regionale sysselsettingseffekter. Så vidt 
vi kan forstå har Poyry anslått brutto sysselsettingseffekter av en utbygging i Barentshavet 
sørøst, og ikke tatt hensyn til at de fleste som får jobb i forbindelse med denne utbyggingen 
ville ha hatt en annen jobb dersom utbyggingen ikke hadde skjedd. 

Det er stor usikkerhet knyttet til framtidige o{ie- og gasspriser og til kostnadene ved 
petroleumsutvinning i dette området. Til tross for denne usikkerheten er det ingen 
diskusjon av økonomisk usikkerhet eller risiko i Konsekvensutredningen. Med unntak av 
to scenarier knyttet til antall olje- og gassfunn, er det ikke vurdert alternative 
forutsetninger i de økonomiske beregningene. 

Ifølge Finansdepartementet er petroleumsskatteregimet «investeringsvennlig», noe som 
innebærer at tildeling av lisenser kan føre til at samfunnsøkonomisk ulønnsomme 
prosjekter iverksettes. Skjevheten er også stor dersom man sammenligner investeringer på 
fastlandet med investeringer på norsk sokkel. Prosjekter som er til dels svært ulønnsomme 
gitt skatteregimet på fastlandet kan være lønnsomme gitt petroleumsskatteregimet. Dette 
gjelder blant annet i ODs Lavt scenario, som er bedriftsøkonomisk lønnsomt gitt 
petroleumsskatteregimet men ikke gitt fastlandsskatteregimet. 

På bakgrunn av disse hovedfunnene konkluderer rapponen med at «Konsekvensutredningen med 
underrapporter ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og for 
åpningen av 23. konsesjonsrunde.» 

Rosendahl og Greaker vil forklare seg om rapponen som partsoppnevnte sakkyndige, jf. tvisteloven 
§ 25-6. 

Sakk.yndig vitne 1: 
Sakkyndig vitne 2: 

GLITTERTfND 

Knut Einar Rosendahl 

Mads Greaker 
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3 USIKKER ØKONOMI SOM GRUNNLAG FOR UGYIDIGHET 

Miljøorganisasjonen har subsidiært anført at Lisensvedtaket i det minste må anses uforholdsmessig 

ettersom vedtakets skadevirkninger langt overskygger vedtakets nytteverdi, og at dette gjør vedtaket 

ugyldig jf. Grunnloven§ 112. Vedtakets anførte nytteverdi er samfunnsøkonomisk gevinst .. 

Et sentralt poeng i denne sammenheng er at den økonomiske oppsiden er høyst usikker og langt 

mer usikker enn det lisensutdelinger historisk sett har vært. Økonomien forbundet Lisensvedtaket 

er naturligvis sensitiv for fremtidig petroleumspris, og i den forbindelse konsekvensen av at 

verdensøkonomien må begrense karbonutslippet drastisk i årene som kommer. Vi minner om at 

Lisensvedtaket gjelder petroleum som skal selges svært langt frem i tid. 

Slik det fremgår av stevningen er det grunnlag for å konkludere med at petroleumsforekomster i 

Barentshavet sørøst ikke vil være lønnsomme og utvikle i et togradersscenario. Slik blant annet 

fremgår av punkt 6.4.3 der kom både Rystad Energy (på oppdrag for Miljøverndepartementet) og 

forskere ved Universitet College London i 2013 frem til at olje i arktiske regioner ikke vil være 

økonomisk utvinnbare i et tograderscenario. I et 1,5-graders-scenario vil det naturligvis være langt 

færre felt som er lønnsomme. 

Stockholm Enviromental Institute har nylig publisert et skriv som vurderer dette mer spesifikt for 

norsk petroleumsressurser. De konkluderer blant annet med følgende: 

« When a climate test is applied, most new Norwegian oil does not appear to "lit" within a 
global "budget" for oil. There are lower-cost sources of oil that could meet global demand 
in the IEA s "well below 2'C" scenario." 

Bilag 2: Stockholm Enviromental Institute - Norway oil production and keeping 

global warming "well below 2°C" (2017) 

Staten har i denne sammenheng anført at dersom Miljøorganisasjonen skulle ha rett i sine anførsler 

vil ikke feltene bli utviklet, ettersom oljeselskapene da ikke vil utvikle feltene. Denne anførselen er 

imidlertid feilslått. Rosendahl og Greaker har vurdert om utvikling av feltene vil kunne være 

bedriftsøkonomisk lønnsomt uten å være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Deres konklusjon er: 

«Petroleumsskatteregimet er utformet slik at investeringer som ikke er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme likevel vil kunne bli gjennomført av private aktører.» 

4 SVIKTENDE SAKSBEHANDLING KNYITET TIL USENSVEDTAKETS ØKONOMISKE 
SIDER 

Rettslig sett er forvaltningen forpliktet til å utføre en forsvarlig saksbehandling før vedtak fattes, 

herunder foreta tilfredsstillende utredninger og gi fullverdige begrunnelser. 

Generelt følger utredningsplikten av forvaltningsloven § 17 og begrunnelsesplikten av §§ 24 og 25. 

For åpning av nye områder for petroleumsutvinning følger det en særskilt utredningsplikt av 

petroleumsloven § 3-1, som fastslår at det skal «finne sted en avveining mellom de ulike interesser 
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som gjør seg gjeldende på det aktuelle området», og at det under denne avveiningen «skal det foretas 
en vurdering av de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten ... samt de ... 
økonomiske virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha. ». 

I tillegg oppstiller Grunnloven § 112 på selvstendig grunnlag saksbehandlingskrav for vedtak som 
har eller kan ha negative miljøkonsekvenser, og bestemmelsen legger også føringer for tolkningen 
av de ovennevnte bestemmelsene. 

Formålet med lisensvedtaket er å bidra med positiv samfunnsøkonomi. Det kan derfor ikke være 
tvil om at vedtakets økonomiske konsekvenser er av stor betydning for om vedtaket bør fattes. Det 
er tilsvarende klart at miljøforringelse uten sikker samfunnsøkonomisk gevinst er formålsløst og 
uakseptabelt. Dersom det foreligger forhold som tilsier at negative økonomiske resultater kan bli 
effekten av Lisensvedtaket, må dette naturligvis utredes grundig. 

Ved Lisensvedtaket gir staten lisenshaveren rett til å investere mange titalls milliarder, hvor staten 
i realiteten tar den klart største delen av investeringskostnaden. Lisensvedtaket utgjør følgelig en 
reell statlig investering på mange titalls milliarder og vil kunne føre med seg helt avgjørende 
miljømessige skadevirkninger. 

Til sammenligning følger det av Økonomiregelverket for staten at alle statlige prosjekter med en 
forventet investeringskostnad over 750 millioner kroner skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring før 
de legges frem for vedtak i Stortinget. Ordningen innebærer krav om samfunnsøkonomiske analyser 
og omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess; både for konseptvalg 
før forprosjekt og for endelig investeringsbeslutning. Dette følger av reglementet for økonomisk 
styring i staten. 

Bilag 3: Reglement for økonomisk styring i staten, fastsatt 12. desember 2003 og sist 
revidert 5. november 2015 

For Lisensvedtaket, som potensielt reelt innebærer milliardinvesteringer er Konsekvensutredningen 
med underrapporter den eneste reelle økonomiske vurderingen som foreligger. Her vurderes ikke 
Lisensvedtaket spesielt, men åpningen av Barentshavet sørøst generelt. Det foreligger med andre 
ord ingen særskilt økonomisk vurdering relatert til Lisensvedtaket. 

Slik det fremgår over er Konsekvensutredningens økonomiske vurderinger relatert til Barentshavet 
sørøst grovt mangelfulle og feilaktige. Den inneholder mange påviselige og åpenbare feil, og ingen 
av de usikkerhetsmomentene knyttet til de økonomiske sidene ved petroleumsutvinningen er 
fremhevet over er nevnt med et ord i forkant av Lisensvedtaket. 

Det må følgelig legges til grunn at den saksbehandlingen som er gjort relatert til Lisensvedtakets 
økonomiske sider ikke oppfyller lovverket og Grunnlovens krav til forsvarlig saksbehandling. 

I Konsekvensutredningen er det underrapporten «Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt 
nivå», som er det sentrale dokumentet der det foretas økonomiske vurderinger (bilag 18 til 
stevningen). For å få ytterligere klarhet i den økonomiske saksbehandlingsprosessen som er 
gjennomført i forkant av Lisensvedtaket ber vi staten opplyse hvilke ansatte hos Oljedirektoratet 
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som har hatt ansvar for å utarbeide denne underrapporten. Vi antar at det minst er en saksansvarlig 

og en saksbehandler som har behandlet rapporten, og vi ber om å få opplyst navnet på alle som bidro 
til å utarbeide rapporten, med en beskrivelse av hvilke roller disse hadde. Tilsvarende ber vi staten 

opplyse hvilke personer som hadde arbeidet med å følge opp de økonomiske vurderingene som ble 

foretatt i Konsekvensutredningen hos Olje- og energidepartementet. 

Vi kan for øvrig ikke se at staten har kommentert vårt uttrykkelig spørsmål (prosesskriv av 24. mars 

2017, punkt 4) om staten anser kravene til samfunnsøkonomisk analyse i R-109/2005 (erstattet av 

R-109/14) oppfylt gjennom den økonomiske saksbehandlingen som er foretatt. Vi ber igjen staten 

kommentere dette, både generelt for saksbehandlingen forut for Lisensvedtaket og spesifikt relatert 

til vurderingene gjort i sammenheng med Konsekvensutredningen . 

• • • 

Prosesskrivet er sendt til retten elektronisk ved opplasting i Aktørportalen. Den er også sendt til 

Regjeringsadvokaten elektronisk og per post. 

Wahl-Larsen Advokatfirma AS ~~~litte 

~~ 
/""\ . ~-"'{ 
( " )1'' .. '-5:'.,l,. \ V\,/\._/'-....,l,\,,l 

Cathrine Hambro 

advokat advokat 
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1. Innledning1 

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Greenpeace og Natur og Ungdom i forbindelse 
med deres søksmål knyttet til vedtak om lete- og utvinningstillatelser av I 0. juni 2016 
(«Lisensvedtaket»). Rapporten søker å svare på følgende spørsmål relatert til de økonomiske 
vurderingene som er gjort i forkant av Lisensvedtaket, og som i hovedsak er redegjort for i 
Konsekvensutredningen Meld. St. 36 (2012-2013) med underrapporter: 

1) Vurdere hvorvidt klimakostnader er hensyntatt i de økonomiske vurderingene som ligger 
til grunn for Konsekvensutredningen og eventuelt beskrive hvordan slike kostnader kunne 
eller burde vært hensyntatt og beskrevet. 

2) Beskrive eventuelle feil i de økonomiske vurderingene som er uttrykt i eller ligger til 
grunn for Konsekvensutredningen med underrappmter. 

3) Beskrive og evaluere om eller hvordan fremtidig pris på petroleum, fremtidig etterspørsel 
etter petroleum og fremtidig utbyggingskostnad for ny utvinning, samt vurdering av 
usikkerhet, risiko og skatteregimet, er hensyntatt i de økonomiske vurderingene som 
ligger til grunn for Konsekvensutredningen. 

4) I Konsekvensutredningens beskrivelse av positive økonomiske effekter av 
petroleumsaktivitet i de områdene Lisensvedtaket gjelder, fremstår sysselsettingseffekter 
som det mest vesentlige samfunnsøkonomiske bidrag. Er det samfunnsøkonomiske 
bidraget fra slike sysselsettingseffekter vesentlig og kan det kvantifiseres? Er det den 
totale sysselsettingen i Norge som påvirkes positivt av virksomhet basert på 
Lisensvedtakene, eller er det kun sysselsettingen i Finnmark som påvirkes? 

5) Vil petroleumsvirksomhet base1t på Lisensvedtaket ha andre ikke-verdsatte effekter? 
6) Utarbeide en sammenstilling av sentrale samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader for 

petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Sammenstillingen skal basere seg på 
punktene over, og ha omtrent samme omfang som den økonomiske analysen i 
Konsekvensutredningen. Der det ikke er grunn til å velge andre forutsetninger, skal 
sammenstillingen bygge på de samme forutsetninger som Konsekvensutredningen nevnt 
over med underrapporter. 

7) Fremstår Konsekvensutredningen med underrapporter som et økonomisk sett forsvarlig 
grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og for åpningen av 23. konsesjonsrunde? 

I neste kapittel presenterer vi et sammendrag av hovedfunnene i rapporten. Kapittel 3 gir en 
kort beskrivelse av de to scenariene Høyt og Lavt som ble utarbeidet av Oljedirektoratet (OD, 

20 l 2a) i forbindelse med Konsekvensutredningen. Disse scenariene reflekterer usikkerhet 

knyttet til hvor mye olje og gass som blir funnet ved leteaktivitet i området. Deretter går de 
neste kapitlene gjennom spørsmålene nevnt ovenfor i tur og orden. 

1 Takk til Klaus Mohn for nyttige innspill, og ti l representanter for Oljedirektoratet, Pi:iyry, Statistisk sentralbyrå, 
NILU og DNVGL for velvillighet knyttet til forespørsler om underrapportene som ble skrevet ifm. 
Konsekvensutredningen. Rapporten er skrevet som et privat oppdrag. Innholdet i rapporten står derfor 
utelukkende for forfatternes regning, og hefter ikke ved institusjonene som forfatterne er tilknyttet. 
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2. Hovedfunn 

Vår gjennomgang viser at kvaliteten på de økonomiske vurderingene som er gjort i forkant av 

Lisensvedtaket er mangelfull, og i noen tilfeller direkte uriktige eller misvisende. 

De groveste manglene er at inntekter og utgifter ved petroleumsaktiviteten ikke er diskontert 

(nåverdiberegnet), og at samfunnsøkonomiske kostnader ved CO2-utslipp knyttet til 
aktiviteten ikke er tatt med. I tillegg ble Konsekvensutredningen utført i 2012-13, dvs. før det 

kraftige oljeprisfallet i 2014, og la derfor til grunn relativt høye olje- og gasspriser (nær 120 
dollar per fat olje). Lisensvedtaket ble derimot fattet i 2016 da oljeprisen var 45 dollar per fat 

og prisforventningene i markedet betydelig redusert. Når vi legger til grunn mer realistiske 

prisforventninger,2 tar hensyn til kostnader av CO2-utslipp i Norge, og i tillegg diskonterer 
framtidige inntekter og utgifter, faller nettogevinsten fra 280 milliarder kroner (Høyt 

scenario) og 50 milliarder kroner (Lavt scenario) til henholdsvis 41 milliarder kroner og -2 

milliarder kroner. Dette er vesentlige endringer. For øvrig mener vi at kostnader knyttet til 
økte CO2-utslipp i utlandet bør trekkes fra, noe som reduserer netto nåverdi ytterligere. I 
tillegg kommer andre ikke-verdsatte kostnader, som for eksempel muligheten for 

ukontrollerte utslipp. 

Konsekvensutredningens anslag for CO2-utslipp i Norge er til dels mangelfulle og som nevnt 

ikke tatt hensyn til i den økonomiske analysen. CO2-utslipp i Norge har en utvetydig 
samfunnsøkonomisk kostnad, og vi anslår disse til 11 milliarder kroner i Høyt scenario og 2,3 
milliarder kroner i Lavt scenario (nåverdi 2017). 

Muligheten for økte CO2-utslipp i utlandet som følge av petroleumsaktiviteten er ikke omtalt 
i Konsekvensutredningen. Oljeproduksjon i Barentshavet sørøst vil med stor sannsynlighet 
medføre økte CO2-utslipp i utlandet. Vi anslår klimakostnaden knyttet til slike utslipp til ca. 

20 milliarder kroner i Høyt scenario og ca. 7 milliarder kroner i Lavt scenario (nåverdi 2017). 

Konsekvensutredningen inneholder flere feil og misvisende framstillinger, og noen er nevnt 

over. En annen feil er at det er foretatt dobbeltelling av verdiskapningseffekter i 

Konsekvensutredningen, når det hevdes at Statistisk sentralbyrås (SSB) anslag kommer i 
tillegg til ODs anslag. Videre er det i sammendraget i Konsekvensutredningen kun opplyst 

om «brutto salgsverdi» i de to scenarioene, noe som er svært misvisende. Dette blir ekstra 

problematisk når tallet som oppgis i Lavt scenario er regelrett feil, og dobbelt så høyt som det 

korrekte tallet (gitt ODs opprinnelige beregninger i 2012). Forskjellen mellom brutto 

salgsverdi som angis i sammendraget i Konsekvensutredningen, og vår beregning av netto 
nåverdi, er slående: Førstnevnte antyder en inntekt på 270 milliarder kroner i Lavt scenario, 

mens vår beregning tilsier en negativ netto nåverdi. 

Tallene for sysselsettingseffekten av tiltaket er etter vår mening overdrevne. Dette gjelder 

spesielt tallene som er basert på Poyrys rapport om regionale sysselsettingseffekter. Så vidt vi 
kan forstå har Poyry anslått brutto sysselsettingseffekter av en utbygging i Barentshavet 

2 Vi har lagt til grunn prisprognoser mottatt fra Oljedirektoratet, se nærmere omtale i kapittel 4 og 5. 
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sørøst, og ikke tatt hensyn til at de fleste som får jobb i forb indelse med denne utbyggingen 

ville ha hatt en annen jobb dersom utbyggingen ikke hadde skjedd. 

Det er stor usikkerhet knyttet til framtidige olje- og gasspriser og til kostnadene ved 

petroleumsutvinning i dette området. Til tross for denne usikkerheten er det ingen diskusjon 
av økonomisk usikkerhet eller risiko i Konsekvensutredningen. Med unntak av to scenarier 

knyttet til antal l olje- og gassfunn, er det ikke vurdert alternative forutsetninger i de 
økonomiske beregningene. 

Ifølge Finansdepartementet er petroleumsskatteregimet «investeringsvennlig», noe som 

innebærer at tildeling av lisenser kan føre til at samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjekter 

iverksettes. Skjevheten er også stor dersom man sammenligner investeringer på fastlandet 
med investeringer på norsk sokkel. Prosjekter som er til dels svært ulønnsomme gitt 

skatteregimet på fastlandet kan være lønnsomme gitt petroleumsskatteregimet. Dette gjelder 

blant annet i ODs Lavt scenario, som er bedriftsøkonomisk lønnsomt gitt 

petroleumsskatteregimet men ikke gitt fastlandsskatteregimet. 

På bakgrunn av funnene våre er vår konklusjon at Konsekvensutredningen med 

underrapporter ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og 

for åpningen av 23. konsesjonsrunde. Vi begrunner dette med tre forhold: 

I. Det er mange, til dels alvorlige, fe il og mangler i utredningen. 

Il. Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst innebærer en rekke ikke-verdsatte 

miljøvirkninger som private oljeselskaper ikke vil ta hensyn til i tilstrekkelig grad. 

Ill. Petroleumsskatteregimet er utformet slik at investeringer som ikke er 

samfunnsøkonomisk lønnsomme likevel vi l kunne bli gjennomført av private aktører. 
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3. Kort om scenariene for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst 

Barentshavet sørøst (se «KU-område» i Figur I på neste side) ble åpnet for 

petroleumsvirksomhet i 2013, og de første letelisensene ble gitt i 20 I 6 i forbindelse med 23. 
konsesjonsrunde. I forbindelse med Konsekvensutredningen (KU) utarbeidet Oljedirektoratet 

(2012a) to scenarier for petroleumsvirksomheten i dette området, kalt hhv. Høyt og Lavt 

scenario i KU. Tabell 1 oppsummerer ressursanslagene for olje og gass i de to scenariene. 
Som det framgår av tabellen forventer OD at det blir funnet 2-3 ganger så mye gass som olje i 

de to scenariene (I milliard Sm3 gass tilsvarer omtrent 1 million Sm3 olje, målt i 
energienheter). Tabellen viser også at det i Høyt scenario forventes å finne reserver på 

størrelse med 5-6% av gjenværende reserver på norsk sokkel, mot i underkant av 2% i Lavt 

scenario. 

I begge scenariene starter leteaktiviteten i 2017. I Høyt scenario pågår produksjonen i 

perioden 2027-2050, mens i Lavt scenario pågår produksjonen i perioden 2029-2047. Mens 
olje er relativt enkelt å transportere med skip fra området, er det mer utfordrende å finne 
riktig transportløsning for gass. I Høyt scenario skisseres to løsninger, hvorav LNG-an legg 

regnes som mest aktuelt. Det innebærer at gassen fraktes i rør til land, der den kjøles ned til 

LNG og deretter fraktes med LNG-skip. I Lavt scenario blir i stedet gassen omgjort til CNG 
ved feltet, og fraktes deretter med CNG-skip til enten nærmeste gassrør eller gassterminal på 

Vestlandet. 

Tabell 1. Ressursanslag i ODs scenarier Høyt og Lavt. Andel av gjenværende reserver på 
norsk kontinentalsokkel per 3I.12.2016 i parentes. 

Olje (mill. Sm3) Gass (mrd. Sm3) 

Høyt scenario 45 (4,5%) 120 (6,7%) 

Lavt scenario 15 (1,5%) 30 (1,7%) 

Kilde: OD (2012a) og www.nod.no 
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Figur 1. Kart over Barentshavet sørøst og områdene rundt. 
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4. Klimakostnader 

I dette kapitlet vurderer vi hvorvidt klimakostnader er tatt hensyn til i 
Konsekvensutredningen, og diskuterer hvordan slike kostnader burde vært tatt hensyn til. Vi 
tar først for oss CO2-utslipp i Norge som følge av petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst, 

og deretter effekter av slik aktivitet på CO2-utslipp i andre land. 

C02-utslipp i Norge 

• Anslagene for CO2-utslipp i Norge er til dels mangelfulle i Konsekvensutredningen 

• Kostnader ved CO2-utslipp i Norge er ikke inkludert i Konsekvensutredningen 

• CO2-utslipp i Norge har en samfunnsøkonomisk kostnad, og disse kostnadene burde 
derfor vært inkludert i Konsekvensutredningen 

• Vi anslår totale CO2-utslipp for perioden 2027-2050 til ca. 22 millioner tonn i Høyt 
scenario og ca. 4,5 millioner tonn i Lavt scenario. 

• Vi anslår nåverdien av de samfunnsøkonomiske kostnadene ved CO2-utslipp i Norge 

til ca. 11 milliarder kroner i Høyt scenario og ca. 2,3 milliarder kroner i Lavt scenario 
(nåverdi 2017). 

I Konsekvensutredningen (KU) er det gjort delvis rede for utslipp av CO2 fra 

petroleumsvirksomheten (s. 60-61). Opplysningene om CO2-utslipp er likevel til dels 
mangelfulle. I Boks 4.1 er det gjort rede for hvordan vi har anslått de samlede CO2-
utslippene i de to scenariene, basert på underrapportene og annen bakgrunnsinformasjon. 

Vårt anslag er at de totale CO2-utslippene for perioden 2027-2050 er ca. 22 millioner tonn i 
Høyt scenario og ca. 4,5 millioner tonn i Lavt scenario. 

Kostnader knyttet til CO2-utslipp i Norge er ikke tatt med i de økonomiske beregningene, 
hverken i ODs beregninger av kostnader og inntekter,3 eller i Konsekvensutredningen for 

øvrig. Det til tross for at CO2-utslipp på norsk territorium har en klar samfunnsøkonomisk 

kostnad for Norge. Internasjonale klimaavtaler som Paris-avtalen, og avtaler med EU om 
felles gjennomføring for å nå avtalte klimamål, innebærer at CO2-utslipp i Norge må betales 

for, enten direkte via f.eks. kvotekjøp eller indirekte ved at CO2-utslipp fra andre kilder må 

reduseres. I Konsekvensutredningen står det (s. 60): «Petroleumssektoren er del av 

kvotepliktig sektor og utslipp er derfor definert av antall kvoter. Bidragene påvirker således 
ikke mengden utslipp i kvoteområdet.»4 Dette er riktig så sant samlet kvotemengde er helt 

gitt (noe som kan diskuteres), men CO2-utslipp i Norge vil like fullt være en kostnad for 

Norge.5 

3 Bekreftet av Oljedirektoratet via epost. 
4 Dette «kvoteargumentet» er for øvrig inkonsistent med argumentet om at norsk gass bidrar til å redusere 
klimagassutslipp i Europa gjennom å erstatte kullfyrte kraftverk (jf. fotnote 16). 
5 Det er en relativt høy C02-avgift på norsk sokkel, som kommer på toppen av kvoteprisen. En mulig tolkning 
av dette er at norske myndigheter anser den samfunnsøkonomiske kostnaden ved C02-utslipp fra norsk olje- og 
gassproduksjon i dag til å være omtrent lik summen av C02-avgiften og kvoteprisen. 
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Boks 4.1: C02-utslipp i Norge 

Høyt scenario: 

Samlet CO2-utslipp fra petroleumsutvinning i perioden 2027-2050 er ca. 8 millioner 

tonn i Høyt scenario (i henhold til Figur 4.2 s. 60 i KU). I tillegg kommer CO2-utslipp 

fra LNG-anJegget. I KU oppgis dette til 570.000 tonn per år i 2043-2050 (s. 60). Ifølge 

DNVGL, som utarbeidet utslippsdataene, må det være en trykkfeil at det står utslipp fra 

og med 2043, og ikke 2027 da gassproduksjonen starter (i dette scenariet).6 Med jevn 

gassproduksjon i perioden 2027-2050 blir det totalt 13, 7 millioner tonn.7 I tillegg 

kommer noe utslipp fra skipstrafikk. Totale CO2-utslipp over hele perioden i Høyt 

scenario anslås da til ca. 22 millioner tonn. 

Lavt scenario: 

Det er ikke oppgitt CO2-utslipp ved Lavt scenario i KU, annet enn for maks-året hvor 

utslippene er halvparten av hva de er i Høyt scenario (s. 60), men fra DNVGL har vi fått 

tilsendt en lignende figur som Figur 4.2. Ut fra denne figuren er totalutslippene av CO2 i 
perioden 2027-2050 i Lavt scenario ca. 3 millioner tonn. I tillegg kommer utslipp fra 

skipstrafikk, som i hovedsak er knyttet til CNG-frakt. Disse anslås til 55.000 tonn i 

analyseåret innenfor det definerte området ( dvs. Barentshavet sørøst). Gassen skal 

imidlertid fraktes på skip enten til nærmeste gassrør eller til terminal ved Kårstø eller 

Kollsnes for behandling, slik at den relevante økningen i CO2-utslipp må inkludere hele 

distansen fra produksjonsområdet til der gassen leveres. Hvis vi er konservative og 

legger til grunn at gassen fraktes til Aasta Hansteen feltet, som er det nordligste 

gassfeltet forbundet med gassrør, finner vi at totale CO2-utslipp fra skipstrafikk i hele 

perioden er ca. 1,5 millioner tonn.8 Totale CO2-utslipp i Lavt scenario over hele 

perioden anslås da til ca. 4,5 millioner tonn. 

Hvilken CO2-pris som bør anvendes er ikke fullt så opplagt. I Boks 4.2 diskuterer vi dette, og 

konkluderer med å bruke en CO2-pris lik $100 (2015-$) per tonn CO2 i 2030, og at CO2-

prisen stiger med realrenta (4%) i den aktuelle perioden (2027-2050). Basert på dette blir de 

samfunnsøkonomiske kostnadene ved økte CO2-utslipp i Norge, knyttet til 

petroleumsutvinning i Barentshavet sørøst, ca. 11 milliarder kroner i Høyt scenario (nåverdi 

2017). I Lavt scenario blir kostnadene ca. 2,3 milliarder kroner (nåverdi 2017). 

6 Se epost fra DNVGL. 
7 Det står i KU (s. 60) at man har forutsatt et tilsvarende landanlegg som for Snøhvit-feltet, justert i forhold til 
forskjeller i produksjon. Gassproduksjonen i Høyt scenario er omtrent på nivå med produksjonen ved Snøhvit de 
siste årene. Samtidig har årlige CO2-utslipp fra LNG-anlegget på Melkøya vært ca. I mill. tonn CO2 siden 
2010, altså vesentlig høyere enn de antatte 570.000 tonn lagt til grunn i KU. Vi har ikke funnet noen god 
forklaring på dette avviket, som kan tyde på at CO2-utslippene ved LNG-anlegget er underestimert. Dersom 
CO2-utslippene ved LNG-anlegget blir ca. I mill. tonn per år, øker totale CO2-utslipp over perioden med ca. I 0 
mill. tonn, mens CO2-kostnadene øker med ca. 5 mrd . NOK (nåverdi 2017). 
8 Dette er bekreftet i epost fra DNVGL. Dersom gassen i stedet fraktes med CNG-skip helt til Kårstø eller 
Kollsnes, øker disse utslippene med ytterligere 2,5 mill. tonn CO2. 
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Boks 4.2: KJimakostnader i Norge 

For å beregne klimakostnadene knyttet til CO2-utslipp i Norge, må vi finne riktig CO2-

pris (kalkulasjonspris for CO2-utslipp). I 2012 la Hagen-utvalget fram sin rapport 
«Samfunnsøkonomiske analyser» (NOU 2012:16). Utvalget var oppnevnt av 

regjeringen, og i mandatet stod det bl.a. at utvalget skulle foreslå «retningslinjer for 
prissetting av klimagassutslipp i lys av to alternativer; en karbonprisbane som 

gjenspeiler nåværende forventning om framtidig pris i EUs kvotemarked, og en bane 
som støtter opp under 2-gradersmålet som Norge har sluttet seg til». Utvalget anbefalte 
at den såkalte kalkulasjonsprisen for CO2-utslipp «baseres på markedets forventninger 
til framtidige kvotepriser. For årene det ikke noteres priser, bør prisbanen over tid 

nærme seg en antatt togradersbane basert på internasjonalt anerkjente 
modellberegninger» (s. 15). I Finansdepartementets rundskriv fra 2014 («Prinsipper og 

krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv.») står det ingenting om 
CO2-priser, og så vidt vi vet har det ikke kommet noen offentlige anbefalinger fra 
Finansdepartementet om CO2-priser etter Hagen-utvalget sin rapport. I Direktoratet for 
økonomistyring (2014) sin veileder i samfunnsøkonomiske analyser er det heller ikke 
noen konkrete anbefalinger om CO2-priser. I stedet vises det til Hagen-utvalget (NOU 
2012: 16) og tidligere NOU'er. I Statens vegvesen (2014) sin Håndbok V712 
(«Konsekvensanalyser») er det anbefalt å bruke en CO2-pris på 930 kroner (2013-

kroner) per tonn CO2 for utslipp i 2030 (s. 114). 

Petroleumssektoren er en del av EUs kvotesystem, og for utslipp de nærmeste årene 
kunne futurespriser i kvotemarkedet være et mulig utgangspunkt for den 
samfunnsøkonomiske kostnaden av CO2-utslipp, jf. Hagen-utvalget sin anbefaling. 
Utslippene som det her er snakk om starter imidlertid først i 2027 og pågår fram til 
2050. For CO2-utslipp såpass langt fram i tid eksisterer det ikke slike futurespriser. 
Hagen-utvalget sin anbefaling tilsier derfor at tograderspriser er mer relevant å bruke. 

En togradersbane er et scenario for framtidige utslipp av klimagasser i verden som 

medfører at temperaturen på kloden ikke stiger mer enn to grader sammenlignet med 
før-industrielt nivå. Det fins mange beregninger av slike togradersbaner, og CO2-priser 
som er nødvendig for å nå togradersmålet (kalt tograderspriser). FNs Klimapanel (IPCC, 
2014) presenterer en rekke modellanalyser for en rekke scenarioer. I scenarioet «430-

480 ppm», som er konsistent med togradersmålet, er medianprisen i 2030 ca. $90 (2010-

$) per tonn CO2, mens i 2050 er den ca. $220 per tonn CO2 (s. 31 ). 

Det internasjonale energibyrået IEA har de siste årene skissert et såkalt 450 Scenario i 
sin årlige World Energy Outlook (WEO). Dette scenariet har 50% sannsynlighet for å 
unngå temperaturstigning over to grader. I IEA (2015) og IEA (2016) er CO2-prisene i 
2030 og 2040 i bl.a. Europa anslått til hhv. $100 og $140 (2015-$) per tonn CO2 i 450 
Scenario (s. 39).9 

9 Hagen-utvalget refererer til kalkulasjonspriser for CO2-utslipp i Storbritannia (fra 2011) der det skilles mellom 
utslipp i og utenfor kvotesystemet før 2030, men ikke etterpå (s. 137). I 2030 og 2040 er CO2-prisen (i middels 
alternativ) hhv. 74 og 143 f. per ton CO2, dvs. omtrent på linje med togradersprisene til IPCC og IEA. 
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Et mulig motargument mot å bruke tograderspris kan være at sannsynligheten for et 
togradersscenario er begrenset Gf. diskusjonen mot slutten av kapittel 4), som følge av at 
verdens land av ulike politiske grunner ikke oppfyller det langsiktige målet man har blitt 
enige om. Gitt at togradersmålet er optimalt satt, kan tograderspriser like fullt være 
relevant å bruke, siden de også kan tolkes som den globale skyggeprisen 
(marginalkostnaden) av CO2-utslipp. Paris-avtalens reformulering av det langsiktige 
målet i retning av 1,5 grader går i motsatt retning, dvs. tilsier at skyggeprisen på CO2-
utslipp er enda høyere enn tograderspriser. IEA/I RENA (2017) presenterer et scenario 
(«66% 2°C Scenario») med 66% sannsynlighet for å unngå temperaturstigning over to 
grader - der er CO2-prisene i Europa $120 og $1 70 per tonn i hhv. 203 0 og 2040. 10 

Med utgangspunkt i det som er nevnt over legger vi til grunn en CO2-pris på $ I 00 
(2015-$) per tonn CO2 i 2030, og at CO2-prisen stiger med realrenta i den aktuelle 
perioden (2027-2050). Med en realrente på 4% (se nedenfor) er dette rimelig konsistent 
med både IPCC og IEA sine anslag, men lavere enn anslagene i IEA/IRENAs «66% 2°C 
Scenario». 

Basert på dette finner vi da at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved økte CO2-utslipp 
knyttet til utvinning av olje og gass i Barentshavet sørøst, inkl. LNG-anlegget og 
skipstrafikk, er ca. 11 milliarder kroner i Høyt scenario (nåverdi 2017). I Lavt scenario 
er disse kostnadene ca. 2,3 milliarder kroner (nåverdi 2017). 

C02-utslipp i utlandet 

• CO2-utslipp i utlandet er ikke diskutert eller beregnet i Konsekvensutredningen 

• Oljeproduksjon i Barentshavet sørøst medfører med stor sannsynlighet økte CO2-

utslipp i utlandet. 

• Vi anslår klimakostnaden knyttet til CO2-utslipp i utlandet til ca. 20 milliarder kroner 

i Høyt scenario og ca. 7 milliarder kroner i Lavt scenario (nåverdi 2017). 

Norsk olje- og gassproduksjon medfører betydelige CO2-utslipp når oljen og gassen 

forbrennes, enten det skjer i Norge eller utlandet. Den totale mengden CO2-utslipp over hele 

produksjonsperioden kan beregnes til hhv. ca. 370 millioner tonn i Høyt scenario og ca. 100 

millioner tonn i Lavt scenario (heretter kalt «direkte effekt»). 11 Mellom 30% og 40% av dette 

(avhengig av scenario) er knyttet til oljeproduksjonen, mens resten er knyttet til 

gassproduksjonen. Økt norsk olje- og gassproduksjon kan imidlertid fortrenge annen 

produksjon av fossil energi, slik at nettoeffekten på globale utslipp vil være mindre enn den 

direkte effekten. 

Når det gjelder økt norsk gassproduksjon, er det uvisst om dette vil føre til høyere eller lavere 

globale utslipp, jf. diskusjonen i Boks 4.3. Vi velger derfor å se bort fra globale utslipp 

10 fEA (2016) diskuterer også et scenario med 50% sannsynlighet for å unngå mer enn 1,5 grader stigning. Det 
er ikke presentert CO2-priser for dette scenariet, men den globale etterspørselen etter både olje og gass rundt 
2040 faller enda mer enn i «66% 2°C Scenario». 
11 CO2-mengden er en funksjon av den produserte mengden olje og gass. Anslagene forutsetter at oljen og 
gassen blir forbrent, og at CO2-gassen ikke blir fanget og lagret. Det aller meste av oljen og gassen blir brukt til 
energiformål, og dermed forbrent. En del olje og gass blir imidlertid brukt til å lage produkter (f.eks. plast), og 
da blir det dannet CO2 først når produktene evt. forbrennes i for eksempel forbrenningsanlegg. 
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knyttet til gasseksport fra Barentshavet sørøst. Gass konkurrerer med kull, som har høyere 
C02-innhold enn gass, men også med fornybar (C02-fri) energi og energieffektivisering. 

Etter hvert som kullandelen trolig faller og fornybarandelen øker vil situasjonen vris mer og 

mer i retning av konkurranse med fornybar energi. Petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst 

vil hovedsakelig foregå et par tiår fram i tid. Etter vår mening er det ikke mer sannsynlig at 

gasseksport fra denne aktiviteten vil redusere C02-utslipp i utlandet enn at det vil øke 
utslippene. 

Når det gjelder økt norsk oljeproduksjon, er situasjonen annerledes. Norsk oljeeksport fører 

temmelig sikkert til høyere globale utslipp av C02. Økt tilbud av en vare fører i de aller fleste 

tilfeller til lavere pris og økt forbruk. Det er ikke grunn til å tro at oljemarkedet skulle være 

annerledes i det henseendet. På kort sikt reagerer både tilbud og etterspørsel lite på endrede 
priser, men på lengre sikt (som i dette tilfellet) vil både tilbud og etterspørsel reagere på 

prisendringer. I motsetning til gass konkurrerer olje lite med kull. Lavere forbruk av olje vil 

derfor i liten grad medføre økt forbruk av kull. 

Boks 4.3: Effekter på utslipp i utlandet av norsk olje- og gasseksport 

Gass: 

Det er uvisst om økt norsk gassproduksjon vil føre til høyere eller lavere globale utslipp 

(se diskusjonen i Fæhn m.fl., 2013). På den ene siden konkurrerer gass med kull, som 

har høyere CO2-innhold enn gass. På den annen side konkurrerer gass med fornybar 

(CO2-fri) energi og energieffektivisering. Det er grunn til å tro at 
konkurransesituasjonen over tid vil vris i retning av gradvis mer konkurranse med 

fornybar energi. Et annet relevant moment er at norsk gass først og fremst forsyner det 

europeiske markedet. Utslipp fra kraftproduksjon og industri er her underlagt EUs 

kvotemarked, hvor det kan hevdes at samlede utslipp er gitt Gf. sitatet fra 

Konsekvensutredningen referert i starten av kapittel 3). 12 

Olje: 

Det fins få studier av hvordan endret norsk oljeproduksjon vil påvirke globale utslipp av 

CO2. Den eneste nyere studien vi kjenner til er Fæhn m.fl. (2013, 2017). 13 I den studien 

er konklusjonen at nettoeffekten på globale utslipp utgjør om lag en tredel av den direkte 
effekten. Størrelsen på nettoeffekten er noe usikker, men Fæhn m.fl. (2013) konkluderer 

at det er «liten tvil om at klimaeffekten av redusert oljeutvinning er gunstig». Studien tar 

hensyn til at utslippene per produsert enhet er lavere på norsk sokkel enn gjennomsnittet 

i verden, men dette betyr relativt lite siden mindre enn 5% av utslippene over hele 

livssyklusen kommer i forbindelse med produksjonen. 

Det fins få lignende studier av hvordan endret oljeproduksjon i et land påvirker globale 

CO2-utslipp. Ett eksempel er en studie fra U.S. Department of Interior (2016), som 

12 LNG fra Barentshavet er mer fleksibel enn rørgass og kan i større grad transporteres ut av Europa, men 
Snøhvit-gassen selges f.eks. i hovedsak til Europa. Frakt av LNG er dyrere enn frakt av olje. 
13 Mens Fæhn m.tl. (20 I 3) er en norsk rapport om både olje og gass, er Fæhn m.fl. (2017) en artikkel i et 
internasjonalt tidsskrift som kun fokuserer på olje. De bygger imidlertid på samme studie. 
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analyserer effektene av økt framtidig offshore olje- og gassutvinning i USA. De 

fokuserer hovedsakelig på CO2-utslipp i USA, men nevner også effektene på globalt 
oljeforbruk som er viktigste faktor for hvordan globale CO2-utslipp endres (s. 23). 

Resultatet er omtrent det samme som i Fæhn m.fl. Et annet eksempel er Erickson og 
Lazarus (2014), som diskuterer effektene på oljemarkedet og globale utslipp av 
oljeledningen Keystone XL i USA. Deres resultater er også temmelig like de i Fæhn 

m.fl. 

Dersom vi legger til grunn at nettoeffekten på globale utslipp utgjør en tredel av den 
direkte effekten for olje, blir resultatet at petroleumsutvinning i Barentshavet sørøst øker 

globale utslipp med om lag 40 millioner tonn CO2 i Høyt scenario og 13 millioner tonn 
CO2 i Lavt scenario . Disse anslagene er som nevnt usikre - de kan være noe høyere 

eller noe lavere. 

Hvorvidt C02-utslipp i utlandet (som følge av norsk petroleumsproduksjon) skal tas med i en 

samfunnsøkonomisk analyse for Norge kan diskuteres. Det samme gjelder hvilken C02-pris 

som bør brukes. Hovedargumentet mot å ta hensyn til slike utslipp er at Norge ikke har 

formelt ansvar for slike utslipp i henhold til Klimakonvensjonen. Norge må derfor ikke svare 

for utslippene i utlandet som følger av norsk petroleumseksport, og far heller ikke kreditert 

evt utslippsreduksjoner i utlandet som følger av reduse1t norsk oljeproduksjon. Et annet 

motargument kan være at landene som importerer norsk olje har innført klimapolitikk som 

regulerer C02-utslipp på en tilfredsstillende måte. Det er usikkert om dette vil være tilfelle i 
den aktuelle perioden. Landenes målsettinger i Paris-avtalen er for eksempel ikke 

tilstrekkelige til å nå de overordnede målene om maks. 1,5-2 grader oppvarming, og målene 

er til dels fleksible. 14 

Det er imidlertid også flere argumenter for å ta hensyn til utslipp i utlandet. Norske 

myndigheter har generelt vært opptatt av klimagassutslipp i utlandet. Eksempler på dette er 

den storstilte satsningen på redusert avskoging i regnskogen i ulike land (REDD+) og 

overoppfyllelse av Kyotoavtalen gjennom kjøp av ekstra kvoter knyttet til 

utslippsreduksjoner i utviklingsland (COM-kvoter). Norske myndigheter er dessuten opptatt 

av å unngå karbonlekkasje, 15 og argumenterer ofte med at norsk gass skal erstatte bruk av 

kull i EU (og dermed redusere utslipp i utlandet). 16 

I Direktoratet for økonomistyring sin veileder i samfunnsøkonomiske analyser (s. 60) står 

følgende: «I prinsippet skal alt som påvirker ressursbruken eller velferden til noen i 

samfunnet, tas med, men dette begrenses til virkninger for grupper i Norge . I noen tilfeller 

14 Kina og India har for eksempel mål om å redusere utslipp per BNP med hhv. 60-65% og 33-35% i 2030, mens 
USA har et mål om å redusere utslipp med 26-28% (alt sammenlignet med 2005). 
15 Karbonlekkasje betyr at utslipp i utlandet øker som følge av klimapolitikk i hjemlandet. Det kan f.eks. skje 
hvis streng klimaregulering i Norge/Europa fører til at forurensende industri flytter virksomheten sin til andre 
land. Se f.eks. Erna Solbergs tale fra 201 1: http://enern:inoree.nspOIcp.nhosp .no/bloggen-en-groenn-traad
gronntrad/hoevre-tar-utfordringen-article8922-598 .html og Miljøvernminister Solhjellls uttalelse fra 2012: 
http://www.nettavisen.no/na24/nytt-krisetiltak-for-norsk-industri/3469570.html 
16 Se f.eks . Regjeringsadvokatens tilsvar til Oslo Tingrett (s. 30), som siterer rra lnnst. 390S(2011-12) i 
forbindelse med Stortingets behandling av klimaforliket: « .. . norsk gass spiller en viktig rolle i å redusere 
Europas klimagassutslipp gjennom å erstatte kullfyrte kraftverk». 
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kan det være grunn til også å inkludere virkninger for områder eller land utenfor Norge. Dette 

kan for eksempel være relevant ved analyser av globale miljøvirkninger der Norge har 

forpliktet seg gjennom internasjonale avtaler.» Dette kan tolkes som at CO2-utslipp i utlandet 

som følge av norsk petroleumsaktivitet skal regnes med i en samfunnsøkonomisk analyse. 

Utover dette er det vanskelig å finne klare retningslinjer for om utslipp i utlandet som følge 

av norsk aktivitet skal tas hensyn til i samfunnsøkonomiske analyser. 

Gitt at utslipp i utlandet skal regnes med, er tograderspriser mest nærliggende å bruke på 

samme måte som for norske utslipp (for utslipp såpass langt fram i tid). 17 Dersom vi legger til 

grunn den samme CO2-prisen som i avsnittet om utslipp i Norge, dvs. $100 per tonn CO2 i 

2030 og en CO2-pris som stiger med realrenta, blir klimakostnaden knyttet til utslipp i 

utlandet lik hhv. 20 milliarder kroner og 7 milliarder kroner i Høyt og Lavt scenario (nåverdi 

2017). 

17 Jf. diskusjonen i Boks 4.2. 
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5. Feil i de økonomiske vurderingene 

I dette kapitlet tar vi for oss feil og misvisende framstillinger i de økonomiske vurderingene 

som er uttrykt eller lagt til grunn for Konsekvensutredningen. I forrige kapittel poengterte vi 

mangelen på klimakostnader i KU. I kapittel 7 diskuterer vi sysselsettingseffekter, og påpeker 
feil i analysene som presenteres i KU. I dette kapitlet går vi gjennom andre feil og misvisende 

framstillinger. Hovedkonklusjonen i dette kapitlet er som følger: 

• Det er en rekke feil og misvisende framstillinger i Konsekvensutredningen. 

Ingen nåverdiberegning 

• Det er ingen nåverdiberegning i de økonomiske analysene. Inntekter og kostnader er 

ikke diskontert 

• Diskontering av inntekter og kostnader reduserer netto kontantstrøm fra 280 
milliarder kroner til I 09 milliarder kroner i Høyt scenario (nåverdi 2017; 4% 

realrente) 

• Diskontering av inntekter og kostnader reduserer netto kontantstrøm fra 50 milliarder 

kroner til 19 milliarder kroner i Lavt scenario (nåverdi 2017; 4% realrente) 

• Mer realistiske prisforventninger for olje og gass reduserer nåverdien ytterligere til 
hhv. 52 milliarder kroner (Høyt) og 0, 1 milliarder kroner (Lavt) 

Den mest alvorlige feilen i Konsekvensutredningen er trolig mangel på nåverdiberegning i de 

økonomiske analysene. I underlagsrapporten fra Oljedirektoratet (20126) beregnes «brutto 
salgsverdi» og «lete-, investerings- og driftskostnader» i de to scenariene (s. 8). Rapporten 

oppgir samlet brutto salgsverdi og samlede kostnader over hele perioden (2027-2050) i de to 
scenariene. I tillegg oppgis «netto kontantstrøm» som defineres som «brutto salgsverdi minus 
tilhørende kostnader» (s. 10). 

Det oppgis imidlertid ingen nåverdi i rapporten, og det står heller ingenting om diskontering. 

Tallene referert over må derfor forstås som udiskonterte inntekter og kostnader, og dermed 

også udiskontert netto kontantstrøm. 18 

I Konsekvensutredningen (OED, 20 I 3) er tallene fra OD (20126) gjengitt, dvs. både «brutto 
salgsverdi», «totale kostnader» og «netto kontantstrøm» for perioden som helhet (s. 40). 

Heller ikke her er det sagt noe om nåverdi eller diskontering. 

En beregning av totale inntekter og kostnader som ikke tar hensyn til når disse inntreffer gir 

et feil uttrykk for de økonomiske konsekvensene av petroleumsvirksomheten. 

Nåverdiberegning er derfor både essensielt og elementært i enhver økonomisk analyse av 

langsiktige prosjekter. Nåverdiberegning er spesielt viktig i dette tilfellet fordi kostnadene i 
stor grad kommer mange år før inntektene. Dermed blir spesielt inntektene overvurdert når 
man ikke diskonterer. I verste fall kan en positiv udiskontert «netto kontantstrøm» ha negativ 

nåverdi. 

18 Dette bekreftes ved å studere Excel-fil mottatt i epost fra OD, som viser hvordan inntekter og kostnader er 
beregnet. Det bekreftes også i epost fra OD som bl.a. bekrefter at tallene i Excel-filen ikke er diskontert. 
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Et sentralt spørsmål i en nåverdiberegning er hvilken diskonteringsrente som skal benyttes. 

Som det står i mandatet til Hagen-utvalget (NOU 2012: 16 - «Samfunnsøkonomiske 

analyser», s. 10): «Størrelsen på kalkulasjonsrente har vesentlig innvirkning på lønnsomheten 

av langsiktige tiltak.>> Hagen-utvalget anbefaler å bruke en realrente på 4%: «Til bruk i 

samfunnsøkonomisk analyse av et normalt offentlig tiltak ... vil en reell risikojustert 

kalkulasjonsrente på 4 prosent være rimelig» (s. 13). Denne anbefalingen er fulgt opp av 

Finansdepartementet (2014), som i sitt rundskriv om samfunnsøkonomiske analyser anbefaler 

å bruke en risikojustert rente på 4,0 prosent (s. 5). 

I Konsekvensutredningen er «netto kontantstrøm» beregnet til 280 milliarder kroner i Høyt 

scenario og 50 milliarder kroner i Lavt scenario. Ved 4 prosent diskontering blir nåverdien i 

2017 (som er første år med kostnader) hhv. I 09 milliarder kroner og 19 milliarder kroner. 

Utover feilen relatert til manglende diskontering er det også et vesentlig poeng at 

Konsekvensutredningen ble utført i 2012-13, dvs. før det kraftige oljeprisfallet i 2014, og la 

derfor til grunn relativt høye olje- og gasspriser (se nærmere omtale i neste kapittel). 

Lisensvedtaket ble derimot fattet i 2016 da oljeprisen var 45 dollar per fat og 

prisforventningene i markedet betydelig redusert. 

Spørsmålet er hvilket prisnivå som burde ha blitt lagt til grunn på vedtakstidspunktet i 2016. I 
forbindelse med at vi har bedt OD om grunnlagsdokumentasjon for deres rapport fra 2012 

fikk vi oversendt en Excel-fil som OD har brukt for å beregne inntekter og kostnader i de to 

scenariene Høyt og Lavt. Tallene for produksjon og kostnader stemmer overens med 

rapporten deres (Oljedirektoratet, 2012b), mens prisprognosene for olje og gass er justert ned 

(se nærmere omtale i neste kapittel). Vi kjenner ikke bakgrunnen for at det er foretatt 

oppdaterte beregninger og er ikke kjent med at disse tallene fremgår av noen offentlig 

tilgjengelig dokumentasjon. 

I Excel-filen fra OD (med oppdatert prisnivå) er «netto kontantstrøm» beregnet til hhv. 167 

milliarder kroner i Høyt scenario og 21 milliarder kroner i Lavt scenario. Ved 4 prosent 

diskontering blir nåverdien i 2017 hhv. 52 milliarder kroner og 120 millioner kroner. 19 Disse 

beløpene er illustrert i Figur 2, som de to stolpene lengst til høyre under hvert scenario (merk 

at nåverdien i Lavt scenario er så liten at den ikke synes i figuren). Netto kontantstrøm i 

Konsekvensutredningen (s. 40), som tok utgangspunkt i høyere prisprognoser, er vist som 

andre stolpe fra venstre under hvert scenario i Figur 2. 

Dette innebærer at nåverdien av netto kontantstrøm i Høyt scenario, når vi bruker ODs 

anslåtte inntekter og kostnader, er 80% lavere enn det som oppgis som «netto kontantstrøm» i 
Konsekvensutredningen. I Lavt scenario er nåverdien av netto kontantstrøm nær nult.20 

Merk at i disse beregningene er klimakostnadene omtalt i forrige kapittel ikke tatt med, og 

heller ikke andre eksterne effekter av petroleumsaktiviteten. 

19 En marginalt høyere diskonteringsrente (f.eks. 4, I%) ville gjort nåverdien i Lavt scenario negativ. 
20 Forskjellen skyldes dels nåverdiberegningen og dels nedjusterte prisprognoser (se over). 
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Manglende nåverdiberegning er en alvorlig feil som har stor betydning for de økonomiske 

anslagene. 

Figur 2. Brutto salgsverdi oppgitt i KU, netto kontantstrøm oppgitt i KU, netto kontantstrøm 

beregnet i ODs Excel-fil, og vår beregning av nåverdi (i 2017). Milliarder kroner. 

■ Bruttosa lgsverdi {KUi ■ Netto kontantstrom IKU) Netto kcntantstrom (ODs Exce l-nl) Nåverdi {2017) 
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Dobbeltelling av verdiskapingseffekter 

• Det er foretatt dobbeltelling av verdiskapningseffekter i Konsekvensutredningen 

I Konsekvensutredningen er det først vist til de økonomiske beregningene fra OD, og deretter 

til en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB, 2012) som bl.a. har beregnet årlige effekter på 

BNP i de to scenarioene. Både i sammendraget (s. 5) og i delkapittel 3.1 (s. 41) hevdes det at 

verdiskapingen, estimert til hhv. 9,7 milliarder kroner og 3,4 milliarder kroner per år i Høyt 

og Lavt scenario, «kommer i tillegg til salgsinntektene av olje og gass». 

Dette er feil. I SSB-rapportens oppsummerende Tabell 4.2a (s. 7) kommer det tydelig fram at 

en betydelig del av BNP-økningen utgjøres av økt bruttoprodukt i utvinning. Bruttoprodukt i 

utvinning, som i Høyt scenario utgjør 6,3 av totalt 9,7 milliarder kroner per år, omfatter først 

og fremst salgsinntekter av olje og gass.21 Det blir derfor dobbeltelling å karakterisere BNP

økningene på hhv. 9,7 og 3,4 milliarder kroner som «i tillegg til salgsinntektene av olje og 

gass». Økningen i BNP utenom utvinning anslås i Tabell 4.2a å være hhv. 2,3 milliarder 

kroner og 1,0 milliarder kroner i Høyt og Lavt scenario, mens økt produktinnsats i 

utvinningsnæringen utgjør hhv. 1, I og 0,4 milliarder kroner. 

2 1 I en note til tabellen står det: «Endringen i bruttoproduktet (eller verdiskapningen) i utvinningsnæringen er 
salgsverdien av den økte olje- og gassproduksjonen i det aktuelle aktivitetsalternativet fratrukket den 
produktinnsatsen som er forutsatt å medgå direkte i utvinningen.» Dette er også bekreftet av en av forfatterne av 
SSB-rapporten. 
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Det er også verdt å nevne her at modellberegningene til SSB tok utgangspunkt i de samme 

prisprognosene som OD la til grunn i sin rapport. Som forklart over ble disse prognosene 

justert betydelig ned etter oljeprisfallet i 2014, slik at en oppdatert modellberegning med de 

nedjusterte olje- og gasspriser ville også gitt lavere BNP-effekter. 

Feil brutto salgsverdi i Lavt scenario 

• Feil opplysning om nivået på brutto salgsverdi i Lavt scenario 

I rapporten fra OD (2012b) oppgis «brutto salgsverdi» i Lavt scenario t il ca. 270 milliarder 

kroner (s. 8), og det samme tallet er gjengitt i Konsekvensutredningen (s. 5 og s. 40). Dette 

tallet er feil, og skyldes trolig en tilforlatelig feil i Excel-filen til OD. Det korrekte tallet (gitt 

de opprinnelige prisprognosene) er halvparten så høyt, altså ca. 135 milliarder kroner. I 
beregningen av «netto kontantstrøm» er imidlertid det riktige tallet brukt. 

Denne feilen er spesielt uheldig ford i i sammendraget i Konsekvensutredningen omtales kun 

«brutto salgsverdi» i de to scenarioene (det står ingenting om kostnader eller netto 

kontantstrøm), og det gale tallet for Lavt scenario er da referert (s. 5). 

Misvisende opplysninger i sammendraget 

• I sammendraget omtales kun inntekter og ikke kostnader 

Som nevnt over er det i sammendraget i Konsekvensutredningen kun opplyst om «brutto 

salgsverdi» i de to scenarioene. Det står ingenting om kostnader e ller netto kontantstrøm. 

Dette er svært misvisende. Det er opplagt nettoinntektene (nåverdien av disse) som først og 

fremst er av interesse. I sammendraget står det kun følgende om beregningene fra OD (s. 5): 

«Olje- og gassressurser i scenarioene er anslått å ha en bruttoverdi på hhv. 460 milliarder 

kroner i høyt scenario og 270 milliarder kroner i lavt scenario.» Disse beløpene er vist i Figur 

2 som venstre stolpe under hvert scenario. Som nevnt over er nåverdien av nettoinntektene, 

gitt ODs beregninger av kostnader og inntekter (med nedjusterte prisprognoser), hhv. 52 

milliarder kroner og 120 millioner kroner (se høyre stolpe i Figur 2). Som forklart over er det 

nåverdien som er det sentrale beløpet. 
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6. Input til økonomiske vurderinger 

I dette kapitlet ser vi nærmere på viktige input som er lagt til grunn i de økonomiske 

vurderingene. Det gjelder i første rekke priser på olje og gass og kostnadsanslag. Vi 

diskuterer i hvilken grad usikkerhet og risiko er vurdert. Til slutt diskuterer vi betydningen av 

petroleumsskatteregimet, og hvorvidt skatteregimet sikrer at kun samfunnsøkonomisk 

lønnsomme prosjekter blir realisert. 

Priser på olje og gass 

• Prisforventningene i markedet falt betydelig fra da Konsekvensutredningen ble utført 

til tidspunktet for Lisensvedtaket 

• Alternative prisprognoser ble ikke vurdert i Konsekvensutredningen 

• OD har i et internt Excel-arkjustert prisprognosene betydelig ned, uten at dette er 

reflektert i noe offentlig tilgjengelig dokument 

I underlagsrapporten fra Oljedirektoratet (OD, 2012b), som Konsekvensutredningen (OED, 

2013) baserer seg på, er det lagt til grunn en oljepris på nær $120/fat og gasspris på 2, 14 

NOK/Sm3 gjennom mesteparten av perioden (s. 3). Da OD-rapporten og 

Konsekvensutredningen ble lagt fram, var oljeprisen over $100/fat og gassprisen i Europa litt 

over 2 NOK/Sm3. OD skriver at de har lagt til grunn OEDs langsiktige prisprognoser (s. 2). I 

rapporten fra OD og i Konsekvensutredningen er det ikke vurdert effekten av alternative 

prisprognoser. 

Høsten 2014 falt oljeprisen markant, og i 2015 lå prisen på $55/fat. Våren 2016, da 
Lisensvedtaket ble fattet, var prisen $45/fat. Etter nyttår 2017 har prisen ligget rundt $55/fat, 

mens (nominelle) futures-priser fram til 2024 ligger under $60/fat (per I .april 2017). 

Gassprisene i Europa har også falt siden 2014, om enn ikke like mye som oljeprisen. Det er 

med andre ord liten tvil om at prisforventningene i markedet har blitt vesentlig redusert i 
tiden mellom Konsekvensutredningen og tidspunktet for Lisensvedtaket. 

Vi har som nevnt i kapittel 5 mottatt en Excel-fil fra OD som kalkulerer de økonomiske 

inntekter og kostnader ved petroleumsaktivitet i Barentshavet på et senere tidspunkt en 

Konsekvensutredningen, uten at det fremgår i hvilken sammenheng dette er gjort. Prisene på 

olje og gass er her endret sammenlignet med det som lå til grunn for Konsekvensutredningen. 

I Excel-filen er det lagt til grunn en oljepris på $70/fat, dollarkurs lik 6,2 og gasspris på 1,91 

NOK/Sm3.22 

Prisprognosene i Excel-filen (målt i NOK) er omtrent på nivå med prisene første halvår 2016 

da Lisensvedtaket ble fattet (høyere dollarkurs kompenserer for lavere oljepris). Det er 

betydelig usikkerhet omkring olje- og gassprisene såpass langt fram i tid. Mens futures
prisene for olje som nevnt ligger under $60/fat fram til 2024, forventer IBA (2016) en gradvis 

økning i oljeprisen framover. Det samme gjelder for gassprisen, der IEA er mer optimistisk 

enn futures-prisene skulle tilsi. Samtidig er det verdt å huske at prisen for gass ved utskiping 

22 l Excel-filen er oljeprisen oppgitt i NOK, ikke USD, men OD opplyser i epost at oljeprisen som ble lagt til 
grunn var ca. $70/fat, og at dollarkursen var 6,2. OD er usikre på når prisprognosene ble endret i Excel-filen, 
men dollarkursen tyder på siste halvdel av 2014. 
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fra Finnmark vil være lavere enn prisen i Europa (fordi det koster å frakte gassen til 

markedet). Alt i alt kan det argumenteres for at de nedjusterte prisprognosene i Excel-filen til 

OD ikke er urimelige, men usikkerheten er betydelig, noe oljeprisfallet i 20 I 4 var et godt 

eksempel på. Det er derfor påfallende at det ikke ble vurdert effekten av alternative 

prisprognoser Qf. neste avsnitt). 

Usikkerhet og risiko 

• Det er ingen diskusjon av økonomisk usikkerhet/risiko i Konsekvensutredningen 

• Med unntak av to scenarier knyttet til antall olje- og gassfunn, er det ikke vurdert 

alternative forutsetninger i de økonomiske beregningene. 

Som nevnt over er det ikke presentert beregninger basert på alternative prisprognoser. Det 

samme gjelder for produksjonsvolum og kostnader, bortsett fra at det presenteres to 

alternative scenarier knyttet til hvilke funn man gjør, som gir opphav til ulik aktivitet (Høyt 

scenario og Lavt scenario). Det er ingen vurdering av sannsynligheten knyttet til disse to 

scenariene.23 Det er heller ingen diskusjon av økonomisk usikkerhet eller risiko i 

Konsekvensutredningen. Til gjengjeld er det mye diskusjon av risiko knyttet til mulige uhell 

og lokale miljøkonsekvenser. 

Med tanke på at konsekvensutredningen gjelder aktivitet helt fram mot 2050 er det 

overraskende at det ikke er diskutert alternative framtidsscenarier for olje- og gassmarkedet, 

inkludert effekten av framtidig internasjonal klimapolitikk, og hvordan dette kan påvirke olje

og gasspriser på lang sikt. Mohn (2017) diskuterer den potensielle verdien av 

petroleumsressursene i Lofoten/Vesterålen/Senja, og studerer blant annet effekten av at olje
og gassprisene økes eller reduseres med 1/3 sammenlignet med referansetilfellet, og finner at 

effekten på netto nåverdi av en slik prisendring er svært stor. Olje- og gassprisene har 

historisk variert mye over tid, med det kraftige oljeprisfall i 2014 som et ferskt eksempel. Det 

er flere faktorer som trekker i retning av økt prisrisiko framover, spesielt på 

etterspørselssiden. Det gjelder bl.a. framtidig klimapolitikk internasjonalt og konkurransen 

fra fornybar energi. Fossil energi har hatt en svært dominerende rolle i energimarkedet i 

mange tiår. De aller fleste forventer en gradvis overgang fra fossil til fornybar energi 

framover, men det er stor uenighet om hvor fort denne endringen vil skje. 

Det ville også være naturlig å diskutere usikkerhet omkring kostnadene ved produksjon av 

olje og gass i Barentshavet sørøst. Det har vært flere eksempler på betydelige 

kostnadsoverskridelser, blant annet ved de to eneste olje- og gassfeltene i Barentshavet hittil 

(Snøhvit og Goliat), og en diskusjon av usikkerhet omkring kostnadene ville derfor vært 

naturlig. Lorentzen m.fl. (2017) har studert 158 prosjekter på norsk sokkel i perioden I 970-

2013. Noen prosjekter har endt opp med lavere kostnader enn anslått, men de fleste har endt 

med høyere kostnader. Gjennomsnittlig kostnadsoverskridelse over hele perioden er 36%. I 

den siste tiårsperioden (2003-2013) har overskridelsene væ1i noe mindre, men fortsatt 25% i 

gjennomsnitt. En mulig forklaring kan være at det gjøres endringer i prosjektene underveis, 

men Lorentzen m.fl. peker også på optimismeskjevhet og strategisk rapportering som mulige 

årsaker til at realiserte kostnader systematisk er høyere enn anslåtte kostnader (i 

23 Bekreftet av OD i epost. 
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gjennomsnitt). Det er også verdt å påpeke her at fjerningsutgifter ikke er inkludert i 

beregningene. Disse vil normalt være betydelige, og burde vært inkludert. 24 

Investeringer i petroleumsutvinning er langsiktige. Hvis vi for eksempel ser nærmere på ODs 

Lavt scenario, skjer leteaktiviteten i årene 2017-25. Deretter påløpes betydelige 

investeringskostnader i årene 2023-29. Inntektene fra prosjektene kommer først i årene 2029-
2042. Med tanke på den store variasjonen man har sett i olje- og gasspriser historisk, kan de 
faktiske prisene fort bli betydelig høyere eller lavere enn de prisene som legges til grunn når 

investeringene besluttes. Dersom det for eksempel skulle skje et uventet negativt skift i olje

og gasspriser rundt 2030 på linje med det som skjedde i 2014, vil det trolig medføre store 

økonomiske tap, både for selskapene og ikke minst for den norske stat som har ca. 80% av 
kostnadene og inntektene fra aktiviteten. Et lignende scenario er blant annet skissert i 

IBA/IRENA (20 I 7), som undersøker effektene av en brå omlegging av klimapolitikken 

globalt rundt 2025. Dette medfører betydelig lavere olje- og gasspriser enn forventet, og 
IEA/IRENA konkluderer med at scenariet som presenteres kan føre til «stranded assets» av 

globale olje- og gassinvesteringer på 1300 milliarder USD (s. 112). Selv om selskapene må 
forventes å vurdere slik risiko selv, er det rimelig å forvente at norske myndigheter også gjør 

en aktiv vurdering av risiko når staten er såpass tungt inne finansielt som i dette tilfellet. Det 

er ikke gitt at risikobildet for staten er identisk med risikobildet for selskapene. 

I høringen fikk OED kritikk fra Klif, som mente at «det er lagt opp til en unødvendig rask 
utredningsprosess, hvor størsteparten av underlagsutredningene ble startet opp sommeren 

2012, med sluttrapport i høst. Det bør være mulig å sette av bedre tid til å lage et faglig 

gjennomarbeidet grunnlag.» 

Skatteregimet 

• Petroleumsskatteregimet er «investeringsvennlig», og innebærer at samfunns

økonomisk ulønnsomme prosjekter kan være bedriftsøkonomisk lønnsomme. 

• Petroleumskatteregimet kan favorisere investeringer på norsk sokkel fr~mfor 

investeringer på fastlandet. 

Petroleumsskatteregimet er ikke diskutert i Konsekvensutredningen, men er relevant for 

vurderingen omkring åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsaktivitet og for 

Lisensvedtaket. 

Petroleumsskatteregimet er utformet med utgangspunkt i at petroleumsressursene er en 

fonnue som eies av det norske folk. Siden petroleumsutvinning typisk gir opphav til 
ekstraordinære inntekter som følge av tilgang til en begrenset ressurs, er det en betydelig 

særskatt knyttet til petroleumsutvinning. For å unngå at den høye særskatten fører til at 
samfunnsøkonomiske investeringer ikke blir realisert, har man samtidig innført særegne 

fradrag der formålet har vært at (kun) det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt også er 

bedriftsøkonomisk lønnsomt for selskapene (såkalt nøytralt skattesystem). 

24 Det er usikkert hvor store disse vil være, men som illustrasjon kan det nevnes at Statoil (2017), ifølge sin 
årsrapport for 2016 (s. 161), hadde avsetninger til «nedstengnings- og fjemingsforpliktelsern på nesten 11 mrd . 
USD ved årsskiftet. 
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Det har vært noe uenighet om hvor store særfradragene bør være, og størrelsen på fradragene 

har variert noe over tid. Ifølge Finansdepartementet (2016) innebærer dagens fradragsregler i 

petroleumsskatteregimet at det var en skatteutgift på 14,4 milliarder kroner i 20 16 (s. 322).25 I 

2015 var skatteutgiften 16, 7 milliarder kroner. Dette forklares med at «den samlede 

fradragsverdien er høyere enn den ville ha vært i et nøytralt skattesystem». Jo høyere 

fradragene er, jo mer lønnsomt blir det for selskapene å investere. Den betydelige 

skatteutgiften er derfor et uttrykk for at petroleumsskatteregimet gir større stimulans til 

investeringer i petroleumssektoren enn et nøytralt skattesystem ville gjort. Det vil si at 

skatteregimet kan føre til at utbyggingsprosjekter som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme 

(selv uten hensyn til miljøeffekter) blir vurdert som bedriftsøkonomisk lønnsomme for 

selskapene og dermed realisert. 

Finansminister Siv Jensen bekrefter dette i et innlegg i Klassekampen 21/1 2017: 

«Petroleumsskatten er investeringsvennlig, og verdien av investeringsfradragene er høyere 

enn i en helt nøytral petroleumsskatt. Dette har vært tydelig kommunisert under skiftende 

regjeringer siden petroleumsskatteutvalgets utredning i 2000.» Finansdepartementet (2013) 

skrev også at «det vil framleis vere eit investeringsvennleg skatteregime på sokkelen» etter 

endringen som ble gjennomført i 2013 (s. 14). 

Tildeling av lisenser i Barentshavet sørøst kan dermed føre til at selskapene finner det 

lønnsomt å bygge ut olje- og gassfelt som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme (selv om 

miljøkonsekvensene skulle ignoreres i den samfunnsøkonomiske vurderingen). Dette er 

illustrert i Boks 6.1, som også viser at ved Lavt scenario vil aktiviteten være privatøkonomisk 

lønnsomt under petroleumsskatteregimet, men ikke under fastlandsskatteregimet. Olje- og 

gassprisene som skal til for å gjøre et prosjekt privatøkonomisk lønnsomt under 

petroleumsskatteregimet er betydelig lavere enn hva som er tilfellet under 

fastlandsskatteregimet (gitt identiske prosjekter). 

Boks 6.1 Sammenligning av privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

Vårt utgangspunkt er ODs kalkyle for utbygging av Barentshavet sørøst i Lavt scenario. 
De samlede investeringene i dette alternativet har en nåverdi på 44, 1 milliarder i 2017 . 

Inntektene fra salget av olje og gass kommer ikke før i 2029 etter 12 år med lete- og 
etter hvert, produksjons- og transportinvesteringer. Utgiftene til disse investeringene kan 
oljeselskapene umiddelbart trekke fra inntektene de har på andre deler av norsk sokkel. 
Nærmere bestemt kan letekostnader kostnadsføres samme år, mens for andre 
investeringer gjelder det at en sjettedel kan trekkes fra hvert år over 6 år. Videre gis det 
et fradrag i petroleumsskatten på 5,4 prosent av investeringsbeløpet over 4 år.26 Som vist 
av Diderik Lund (2012) kan de gunstige avskrivningsreglene medføre at investeringer i 
petroleumsvirksomhet som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme likevel blir 

2s Ifølge Finansdepartementet (20 I 6) er skatteutgiften «regnet som permanentinntekten av skattefordelen». 
26 Alternativt kan fradragene benyttes for å gi skattefradrag i senere år. I dette tilfellet forrentes de slik at selskaper som ikke 
er i skatteposisjon, ikke skal lide tap i forhold til selskaper som er i skatteposisjon. 
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gjennomført av petroleumsforetakene. Dette gjelder også utbyggingen i Barentshavet 
sørøst som vist i tabellen nedenfor: 

Ta beil 2. Samfunnsøkonomisk overskudd og privatøkonomisk overskudd ved ulike 

skatteregimer, gitt ulike prisanslag. Lavt scenario 

Samfunnsøkonomisk Privatøkonomisk Privatøkonomisk 

overskudd overskudd under overskudd under 

(eks. CO2- og petroleums- fastlands-
opprydd i ngskostnader) skatteregimet skatteregi met 

ODs priser 123 mi ll. 2 895 mill. -1 254 mill. 

0,2 prosent lavere 0 2 868 mill. -1348mill. 
olje- og gasspriser 

26 prosent lavere -13 050 mill. 0 -11 266 mill. 

olje- og gasspriser 

3,2 prosent høyere 1 773 mill. 3 258 mill. 0 
olje- og gasspriser 

Med utgangspunh.1: i ODs forutsetninger om olje- og gasspriser gir en utbygging i tråd 
med Lavt scenario et samfunnsøkonomisk overskudd på 123 millioner kroner (før CO2-
kostnader, oppryddingskostnader og andre ikke-verdsatte effekter er regnet inn). Det 
privatøkonomiske overskuddet er imidlertid vesentlig høyere; 2,9 milliarder kroner.27 

Utbyggingen ville ikke vært gjennomført dersom oljeselskapene sto ovenfor det samme 
skatteregimet som bedrifter på fastlandet da nettonåverdi i dette tilfellet er - 1,3 

milliarder.28 Dersom olje- og gassprisene faller marginalt, dvs. med 0,2 prosent, er ikke 
lenger aktiviteten i Lavt scenario samfunnsøkonomisk lønnsomt. Som tallene viser er det 

likevel fortsatt privatøkonomisk lønnsomt. Som nest nederste rad i tabellen viser, må 
olje- og gassprisene fall e med hele 26 prosent før den privatøkonomiske lønnsomheten 

blir null. 

Skatteregimet favoriserer også investeringer på norsk sokkel framfor investeringer på 
fastlandet. I kolonnen helt til høyre ser vi at olje- og gassprisene må stige med 3,2 
prosent før Barentshavet sørøst blir privatøkonomisk lønnsomt med det regulære 
skatteregimet. Det er altså et betydelig intervall for olje- og gasspriser hvor Lavt 

scenario er privatøkonomisk lønnsomt gitt petroleumskatteregimet, men ulønnsomt gitt 

det ordinære skatteregimet på fastlandet. 

Ti lslutt, valg av diskonteringsrente for private investeringer på sokkelen har vært mye 
omdiskutert, se Lund (2012). Vi har derfor gjort en sensitivitetstest av dette. Hvis vi 

holder oss til ODs olje- og gasspriser, men øker den nominelle diskonteringsrenta fra 

27 Vi legger til grunn en inflasjon på 2 prosent, og en realrente på 4 prosent. Det gir en nominell diskonteringsrente på 6, I 

prosent. Vi antar også at oljeselskapene lånefinansierer investeringene til samme rente, men ikke mer enn 50 prosent av 

investeringenes ti l enhver tid bokførte skattemessige verdi slik regelen tillater. 
28 Vi bruker en saldoavskrivning på I 0 prosent. En økning ti I 20 prosent forandrer ikke fortegnet på nettonåverdien under 
fastlandsskatteregimet. Videre antar vi også her at lånefinansieringen utgjør 50 prosent av investeringenes til enhver tid 
bokførte skattemessige verdi. 
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6, I% til I 0% Gf. fotnote 27), vil Lavt scenario gå i null med petroleumsskatteregimet, 
mens underskuddet under skatteregimet på fastlandet blir -6,9 milliarder. Med andre ord 
favoriserer det norske skatteregimet petroleumsinvesteringer også med høyere 

diskonteringsrenter. 
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7. Om sysselsettingseffektene av petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst 

I dette kapitlet diskuteres sysselsettingseffekter av petroleumsvirksomhet i Barentshavet 

sørøst, både i Norge som helhet og i Finnmark spesielt. V i diskuterer også i hvilken grad 

sysselsettingseffekter bør vektlegges. 

• Tallen for sysselsettingseffekten av tiltaket synes overdrevne. Dette gjelder spesielt 

underlagsrapporten fra Poyry. 

• De regionale sysselsettingseffektene virker å være brutto tall dvs. det er ikke tatt 

hensyn til at en stor del av dem som får jobb i forbindelse med en utbygning i 

Barentshavet sørøst ville ha hatt en annen jobb dersom utbyggingen ikke hadde 

skjedd. 

• Gjengivelsene i Konsekvensutredningen av SSBs rapport om sysselsettingseffekter er 
unøyaktig, og gir inntrykk av større sysselsettingseffekter enn det underlagsrapporten 

finner. 

Sysselsettingseffektene av petroleumsvirksomhet Barentshavet sørøst er omtalt i 

konsekvensutredningen fra side 4 1 til side 4 7. OED baserer seg på to rapporter; Poyry (2012) 
har studert de regionale sysselsettingseffektene, og SSBs forskningsavdeling har analysert de 

nasjonale sysselsettingseffektene (SSB, 2012). De to rapportene kommer til ganske ulike 
resultater. Begge rapportene tar utgangspunkt i Oljedirektoratets to scenarioer Lavt og Høyt. 

Brutto og netto sysselsettingseffekter 

Det er viktig å skille mellom brutto og netto sysselsettingseffekter av et tiltak. Med brutto 

sysselsettingseffekter mener man alle årsverk som på en eller annen måte blir initiert av 
leting, utbygging og produksjon fra Barentshavet sørøst. Ikke alle disse årsverkene er 

addisjonale, dvs. en betydelig andel av dem som utfører disse årsverkene ville ha hatt andre 

lønnede oppgaver selv om det ikke ble noe petroleumsvirksomhet Barentshavet sørøst. 

Slik vi leser Konsekvensutredningen er man ute etter å omtale antall addisjonale årsverk eller 

nettoeffekten på sysselsettingen av petroleumsvirksomhet Barentshavet sørøst. Vi mistenker 

midlertid Poyrys tall for å være bruttotall. Poyry finner vesentlig høyere sysselsettingseffekter 
enn SSB, noe som underbygger dette. I boks 7. l forklarer vi metodene til SSB og Poyry. Kort 

sagt kan man si at Poyry ser ut til å anta at all aktivitet som utløses av Barentshavet sørøst 

utbyggingen er ny aktivitet. Med andre ord at alle som jobber med utbyggingen ikke ville ha 

vært i arbeid uten utbyggingen, og at alle varer og tjenester som blir kjøpt til utbyggingen 

ikke ville ha vært levert til andre aktiviteter uten utbyggingen. Dette står i sterk kontrast med 

hva som er vanlig å anta innenfor økonomifaget. 

Sammenblandingen av brutto- og nettotall for sysselsetting gjentas enda en gang når Poyry til 

slutt ser på sysselsettingseffekten i kommunene. Igjen ser de kun på hvor mange ekstra 
sysselsatte de antar at kommunene ønsker å ansette pga. økte inntekter og bosetting. Så vidt 

vi kan forstå tar de ikke høyde for at mange av disse ansatte vil komme fra privat sektor, og at 

privat sektor ikke nødvendigvis vil erstatte disse personene med nyansettelser. 
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Boks 7 .1 Metoder for å beregne sysselsettingseffekter 

SSB og Poyry bruker ulike metoder. SSBs metode baserer seg på en makroøkonomisk 

modell hvor oljeinvesteringer inngår som en variabel. Oljeinvesteringene blir bestemt 

direkte av modellbrukeren, og man kan derfor sammenligne utfallene for norsk økonomi 

med og uten ekstrainvesteringene som utbyggingen i Barentshavet sørøst medfører. 

Modellen baserer seg på SSBs statistikk om norsk økonomi, og nettverket av leveranser 

mellom ulike sektorer og næringer er eksplisitt modellert. Dermed får man med hvordan 

en investering i en sektor øker aktivitetene i alle ledd i verdikjedene frem til 

sluttproduktet som er økt olje- og gassproduksjon. Et av funnene er at økningen i 

sysselsettingen for Norge som helhet er betydelig mindre enn den direkte 

sysselsettingseffekten av utbyggingen i Barentshavet Sør-øst. Det skyldes at personer 

som får arbeid i forbindelse med leting, utbygging og produksjon i Barentshavet sørøst, 

ville ha hatt en annen jobb dersom utbyggingen ikke hadde skjedd. Når utbyggingen 

likevel gir en svak nettotilvekst i sysselsettingen skyldes det at arbeidsledigheten på kort 

sikt blir noe mindre, og at antall personer som i dag står helt utenfor arbeidsstyrken blir 

noe færre. 

Poyrys metode er å kombinere to modeller; en egenutviklet etterspørselsmodell og en 

makroøkonomisk modell ved NTNU. Poyrys etterspørselsmodell søker også å beregne 

den totale etterspørselseffekten av en investering, for så vidt på samme måte som SSBs 

modell, men modellen dekker ikke hele økonomien. Så vidt vi kan sltjønne kan Poyry 

derfor ikke vite i hvilken grad et firma som leverer til Barentshavet sørøst utbyggingen 

ville ha levert til et annet prosjekt dersom det ikke hadde fantes noen etterspørsel fra 

Barentshavet sørøst. Økt etterspørsel fra Barentshavet sørøst utbyggingen vil lede til 

høyere priser i markedene for leverandørtjenester, noe som vil føre til lavere etterspørsel 

fra andre aktører. Så lenge Povrys etterspørselsmodell ikke inkluderer slike effekter, vil 

Poyry komme frem til en bruttoeffekt på etterspørselen. 

Poyry kombinerer i neste trinn sin kryssløpsmodell med den makroøkonomiske 

modellen NAM (fra NTNU). Dette gjøres for å få fram effektene på BNP i Norge som 

helhet hvor det også tas hensyn til såkalte makroøkonomiske multiplikatoreffekter, dvs. 

økt samlet etterspørsel gir økt aktivitet som igjen gir økte inntekter som igjen øker 

etterspørselen osv. NAM er en vesentlig enklere modell enn SSBs modell, og Poyry 

antar derfor at den samlede etterspørselseffekten de finner vha. sin etterspørselsmodell 

er identisk med en tilsvarende økning i offentlige utgifter. Dette gir etter vår mening et 

sterkt overdrevet resultat for sysselsettingseffekten. Det er netto, ikke brutto, 

etterspørselseffekten av Barentshavet sørøst som skulle vært matet inn i NAM som en 

økning i offentlige utgifter. Som allerede beskrevet vil nettoeffekten være langt mer 

moderat da leveransene til Barentshavet sørøst vil måtte fortrenge andre leveranser til 

norsk økonomi (slik som i SSBs modell). Til slutt fordeles effektene på BNP i Norge 

ned på fylker utfra Poyrys kryssløpsmodell hvor leveransene er spesifisert på fylkesnivå. 

Det samme gjøres med sysselsetting. 
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Unøyaktig gjengivelse av sysselsettingstall 

OEDs omtale av SSBs analyse er etter vår mening unøyaktig. Resultatene fra SSBs analyse 

presenteres i Tabell 3.6 i Konsekvensutredningen (side 46) på flg. måte: 

Tabell 3. Sysselsettingseffekter for de to scenarioene for petroleumsaktivitet. SSBs beregning 

slik de er presentert i KU. 

Sum 2017-2045 Gjennomsnitt per år 

Lav aktivitet Høy aktivitet Lav aktivitet Høy aktivitet 

Totale effekter 

Sysselsatte 15500 35800 500 1200 

Arbeidsledige -2800 -6700 -100 -200 

Kilde: Tabell 3-6 i KU. 

I kolonne 2 og 3 har OD slått sammen tallene for hve11 enkelt år slik at det i tabellen fremstår 

som det blir 35800 flere sysselsatte og 6700 færre arbeidsledige totalt på grunn av tiltaket. 

Etter vår mening gir dette et galt inntrykk. Økningen i antall sysselsatt i et år er økningen i 

forhold til antall sysselsatte uten tiltaket i samme år. Det samme gjelder antall arbeidsledige. 

Anta at for året 2023 oppstår det 2800 flere arbeidsplasser som følge av Barentshavet sørøst. 

Dersom vi for neste år også finner at sysselsettingen har økt med 2800, betyr ikke det at det 

har oppstått ytterligere 2800 arbeidsplasser i tillegg til de 2800 som oppsto året før. Det betyr 

derimot at det fo1tsatt er 2800 flere sysselsatte. En riktigere betegnelse på tallene i kolonne 2 
og 3 hadde vært «total effekt på antall årsverk». 

SSB presenterer tallene sine på følgende måte, og skiller mellom lete-, utbygging- og 

produksjonsfase: 

Tabell 4. SSBs beregning av sysselsettingseffekter. 

År høy (lav) Høy aktivitet Lav aktivitet 

aktivitet 

Letefase 2017-2022 400 200 

Utbyggingsfase 2023-2031 (29) 2800 1600 

Produksjonsfase 2032(30)-2045 600 200 

Kilde: Tabel l 4.2b og 4.2c i SSB (2012). 

Etter vår mening viser tallene til SSB at en eventuell utbygging i Barentshavet sørøst vil ha 

en svært liten effekt på sysselsettingen i Norge da den totale sysselsetting i Norge i 2016 var 

på over 2,6 millioner personer. 

Videre finner SSB følgende endringer i arbeidsledigheten: 
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Tabell 5. SSBs beregning av endringer i antall arbeidsledige. 

År høy (lav) Høy aktivitet Lav aktivitet 

aktivitet 

Letefase 2017-2022 -100 -1 00 

Utbyggingsfase 2023-2031 (29) -1000 -600 

Produksjonsfase 2032(30)-2045 +200 +100 

Kilde: Tabell 4.2b og 4.2c i SSB (2012). 

Vi ser at arbeidsledigheten øker igjen etter 2032. Utfra SSBs tall blir det maksimum 2800 

flere sysselsatte per år, og det kun for perioden 2023 til 2031. Deretter faller antallet ekstra 

jobber, noe som betyr at noen mister jobben igjen. 

Også SSBs tall kan være i høyeste laget 

Vi har en mindre innvending mot SSBs analyse. SSB antar at alt annet enn utbyggingen i 

Barentshavet sørøst ligger fast i de to hovedkjøringene som er gjort. Men dersom 

Barentshavet sørøst bygges ut, virker det rimelig å anta at dette har effekter på andre deler av 

norsk sokkel. F.eks. kan man tenke seg at Barentshavet sørøst fortrenger marginale 

haleproduksjonsprosjekter på eksisterende norske felt. Det er vanskelig for SSB å ta med 

slike effekter i sin modell så lenge petroleumsinvesteringene bestemmes av modellbrukeren. 

Uansett kan det tenkes at SSB sysselsettingstall kan være noe høye selv om de er meget 

moderate i utgangspunktet. Denne kritikken gjelder også Povrys analyse som heller ikke tar 

hensyn til at etterspørselen fra andre deler av norsk sokkel kan bli redusert. 

Videre er oljemarkedet globalt og gassmarkedet regionalt. Det er vanlig å anta at redusert 

norsk petroleumsproduksjon delvis vil fo11renges av utenlandsk produksjon (se Fæhn m.fl., 

2016). Det følger dermed at dersom Barentshavet sørøst bygges ut, så vil noen færre olje- og 

gassfelt bygges ut i utlandet. Disse utbyggingene kunne tenkes å ha etterspurt tjenester fra 

norsk leverandørindustri som i stor grad allerede i dag baserer seg på ekspo11. Lavere eksport 

vil bety lavere sysselsetting i SSBs modell. Slike effekter er hverken med i SSBs analyse eller 

i Poyrys analyse. 

Det er også verdt å merke seg at begge de makroøkonomiske modellene som brukes er 

Keynsianske modeller hvor all økning i samlet etterspørsel gir økt sysselsetting. Som SSB

rapporten nevner, kan myndighetene med andre ord få til akkurat samme nettoøkningen i 

sysselsettingen som ved en utbygging i Barentshavet sørøst ved hjelp av tradisjonell 

finanspolitikk. Dersom myndighetene har et mål for sysselsettingen og senker sin bruk av 

etterspørselsstimulerende politikk i tråd med innfasingen av Barentshavet sørøst, vil tiltaket 

ikke påvirke samlet sysselsetting i det hele tatt. 

Andre momenter 

Det er ikke vanlig å fremstille sysselsetningseffekter som en positiv ringvirkning av et 

offentlig tiltak i en samfunnsøkonomisk analyse. Sysselsettingseffektene vil tvert imot være 

en del av kostnadene til prosjektet, og vil alt annet like gjøre prosjektet mindre lønnsomt jo 

større de er. I den siste veilederen for lønnsomhetsanalyser i offentlig sektor fra Direktoratet 

for Økonomistyring (2014) er ikke sysselsettingseffekter omtalt i det hele tatt. I tidligere 
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veiledere heter det imidlertid at prinsippet om at sysselsetting utgjør en kostnad for prosjektet 
kan fravikes dersom tiltaket er rettet spesielt mot arbeidsledige eller dersom tiltaket er rettet 

mot avgrensede geografiske områder med særlig høy arbeidsledighet (Finansdepartementet, 

NOU 1998:16). Utbygging i Barentshavet sørøst kan ikke sies å være spesielt rettet mot 

arbeidsledige. Videre har ikke arbeidsledigheten i Finnmark vært spesielt stor sammenlignet 
med arbeidsledigheten i resten av landet. I 2015 var den i Finnmark 3,4%, mens den for 

landet som helhet var på 3,0% ifølge NA Y.29 Aust-Agder, Vest-Agder og Oslo hadde en 

høyere arbeidsledighet. For desember 2016 var arbeidsledigheten i Finnmark nede på 3,0%, 
men hele seks fylker hadde høyere arbeidsledighet. Det tilsier at sysselsettingseffektene i 

konsekvensanalysen skal betraktes som rent deskriptive, og ikke tillegges en positiv verdi 
som veier for eller mot at prosjektet skal gjennomføres. 

Når det gjelder andre ringvirkningseffekter, peker Poyry på økt bosetting og økt aktivitet i 
boligmarkedet i Finnmark. Disse effektene følger av økt sysselsetting, og vil derfor så vidt vi 

kan forstå, være mindre enn skissert i Poyrys rapport siden sysselsettingseffektene etter vår 

mening er overdrevne. 

29 https: //www.nav.no/no/N AV +og+samfunn/Statistikk/ Arbeidssokere+og+sti 11 i nger+-+statisti kk/Helt+led i !!e 
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8. Ikke verdsatte effekter 

I dette kapitlet diskuterer vi kort andre miljøeffekter enn klimagassutslipp av 

petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst, basert på omtalen i Konsekvensutredningen. 

• Petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst bør forventes å gi et signifikant 

samfunnsøkonomisk overskudd for å forsvare ikke-verdsatte negative miljøeffekter. 

Konsekvensutredningen finner at miljøeffektene ved reguler drift er små. Det vil være utslipp 
til luft og vann, men ifølge Konsekvensutredningen tilsier kunnskapene på feltet at effekten 

av disse på naturmiljøet er ubetydelig. Dette stiller seg annerledes ved akutte utslipp. Da kan 
miljøkonsekvensene for sjøfugl og andre dyr bli betydelige, spesielt hvis utslippene når 

iskanten eller land før de fanges opp. Akutte utslipp kan også påvirke fiskebestandene i 

Barentshavet negativt. I en nytte-kostnadsanalyse skal slike effekter veies opp mot det 

monetært verdsatte samfunnsøkonomiske overskuddet av prosjektet. 

Det finnes norske studier som søker å verdsette de negative konsekvensene av akutte 
oljeutslipp. F.eks. Lindhjem, Magnussen ogNavrud (2014) finner en gjennomsnittlig 

betalingsvillighet for befolkningen mot å unngå oljeutslipp som når kysten på I 000-2400 
kroner per husstand per år i 10 år. I 20 I 6 var det i overkant av 2.300.000 husstander i Norge. 
Den samlede betalingsviljen for å unngå et oljeutslipp kan altså beløpe seg til et sted mellom 

20 og 46 milliarder (i nåverdi). Selv om sannsynlighetene for et akutt utslipp vurderes som 
lav i Konsekvensutredningen, er det derfor vår mening at petroleumsaktivitet i Barentshavet 

sørøst må forventes å gi et samfunnsøkonomisk overskudd på signifikant nasjonalt nivå for å 
forsvare de ikke-verdsatte negative miljøeffektene. 
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9. Oppsummering 

I dette kapitlet vil vi utarbeide en kortfattet sammenstilling av sentrale samfunnsøkonomiske 

gevinster og kostnader for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Sammenstillingen 

bygger på det vi har diskutert i de foregående kapitlene, og er ellers basert på de samme 

forutsetningene som i Konsekvensutredningen. Til slutt vil vi diskutere hvorvidt 

Konsekvensutredningen med underrapporter fremstår som et økonomisk sett forsvarlig 

grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og åpningen av 23. konsesjonsrunde. 

Som nevnt i kapittel 5 medfører diskontering av inntekter og kostnader at netto kontantstrøm 

reduseres fra 280 milliarder kroner til I 09 milliarder kroner i Høyt scenario, og fra 50 

milliarder kroner til 19 milliarder kroner i Lavt scenario (nåverdi 2017). Videre at mer 

realistiske prisforventninger for olje og gass reduserer nåverdien ytterligere til hhv. 52 

milliarder kroner (Høyt) og 0, 1 milliarder kroner (Lavt), se Tabell 6. Dette er før kostnader 

ved CO2-utslipp er tatt hensyn til. Når vi trekker fra kostnadene ved CO2-utslipp i Norge, 

blir nåverdien hhv. 41 milliarder kroner og-2 milliarder kroner. Dersom vi i tillegg trekker 

fra anslåtte kostnader ved CO2-utslipp i utlandet, blir nåverdien hhv. 21 milliarder kroner og 

-9 milliarder kroner. De sistnevnte anslagene er usikre og kan være høyere eller lavere. 

Anslagene inkluderer ikke andre eksterne effekter. Disse er omtalt i Konsekvensutredningen, 

men det er ingen prissetting av disse effektene. 

Tabell 6. Nåverdi (i 2017) av petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst før og etter CO2-

kostnader er inkludert. Milliarder kroner 

Høyt scenario Lavt scenario 

Nåverdi før C02-kostnader 52 0,1 
Kostnader ved CO2-utslipp i Norge -11 -2,3 

Nåverdi inkl. C02-utslipp i Norge 41 -2,2 
Kostnader ved CO2-utslipp i utlandet -20 -7 

Nåverdi inkl. C02-utslipp i Norge og utlandet 21 -9,2 

Beregningene fra Oljedirektoratet kombinert med kostnader ved CO2-utslipp tyder på at 

petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst vil ha begrenset eller negativ samfunnsøkonomisk 

verdi. I Lavt scenario er den samfunnsøkonomiske verdien negativ selv om man ser bort fra 

økte utslipp i utlandet og bare tar hensyn til en liten del av kostnadene ved CO2-utslipp i 

Norge. I Høyt scenario er den samfunnsøkonomiske verdien positiv før man tar hensyn til 

andre eksterne kostnader enn CO2-utslipp. I begge tilfellene er anslagene beheftet med 

betydelig usikkerhet. 

Med tanke på det «investeringsvennlige» petroleumsskatteregimet kan Lisensvedtaket 

medføre at selskapene finner det bedriftsøkonomisk lønnsomt å investere selv om den 

samfunnsøkonomiske verdien er negativ. I tillegg til at skatteregimet er mer 

investeringsvennlig enn skatteregimet for fastlandsøkonomien, kan man heller ikke forvente 

at selskapene tar hensyn til eksterne kostnader knyttet til aktiviteten sin. Kostnader ved egne 

CO2-utslipp vil trolig være internalisert, men ikke nødvendigvis kostnader ved CO2-utslipp i 
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utlandet. Det avhenger av hvordan det globale klimaregimet utvikler seg. Andre eksterne 

kostnader knyttet til utslipp, risiko for uhell og fiskeressurser er også så vidt vi kan forstå 

ufullstendig internalisert. 

Etter vår mening er Konsekvensutredningen med underrapporter ikke et tilstrekkelig 

gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og for åpningen av 23. konsesjonsrunde. 

Vi begrunner dette standpunktet i tre forhold: 

I. Det er mange, til dels alvorlige, feil og mangler i utredningen. Blant annet er det ikke 

foretatt en nåverdianalyse, kostnader ved C02 utslipp fra aktiviteten er ikke 

hensyntatt og sysselsettingseffekter er overdrevne. Alle feil og mangler vi har funnet 

trekker i retning av for høye gevinster eller for lave kostnader. 

Il. Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst innebærer en rekke ikke-verdsatte 

miljøvirkninger som private oljeselskaper ikke vil ta hensyn til i tilstrekkelig grad. 
Dette gjelder blant annet miljøeffekten av ukontrollerte utslipp, og klimaeffekten av at 

petroleumsforbruket globalt med stor sannsynlighet vil øke. 

Ill. Petroleumsskatteregimet er utformet slik at investeringer som ikke er 

samfunnsøkonomisk lønnsomme likevel vil kunne bli gjennomført av private aktører. 

Videre favoriserer petroleumsskatteregimet investeringer på norsk sokkel til dels 
betydelig fremfor investeringer på fastlandet. 

Dette innebærer at det etter vår mening bør gjennomføres en fullstendig nytte
kostnadsanalyse for å avdekke hvorvidt petroleumsvirksomheten kan forventes å være 

samfunnsøkonomisk lønnsom. En slik analyse bør blant annet inneholde en vurdering av 

fremtidige klimagasskostnader, olje- og gassprisrisiko, risiko for kostnadsoverskridelser, og 

en vurdering av sannsynligheter for Høyt og Lavt scenario mm. Videre bør nytte
kostnadsanalysen gi en mer fullstendig gjennomgang av andre effekter slik som kostnadene 

ved eventuelle uhell og endrede utslipp i andre land som følge av norsk 

petroleumsvirksomhet. Det bør også vurderes hvordan man kan forhindre at 

samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjektet realiseres i områder som åpnes for 

petroleumsaktivitet. 
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Notat
Fra: Klimaavdelingen, Miljødirektoratet 
Til: Klimaavdelingen, KLD 
Dato: 9. juni 2017 

Innspill til besvarelse av spørsmål fra regjeringsadvokaten

Viktigste virkemidler/tiltak

Oversikt over de viktigste tiltak/virkemidler for å redusere nasjonale utslipp
Utslippsreduksjoner i millioner tonn CO2 ekvivalenter og inkluderer alle med effekt på > 0,3
millioner tonn CO2 ekv
Kilde: Norges 6. National Communication og 2. Biennial Report. I tillegg er det lagt til året
virkemiddelet/tiltaket ble innført

Tiltak/virkemiddel År innført 2000 2010 2020 2030
CO2 avgift og kvotesystem offshore sektor 1991/2008 3 5 7 7

CO2 avgift for andre sektorer enn offshore
1991
2010? 0,8 0,85 1.05 1.15 1.05 1.15

Kvotesystem for andre sektorer enn offshore 2005 0 0.3 0 0.3 0 0.3
HFK avgift og refusjonsordning HFK 2003/2004 0,6 0,7 0,5

Enova
2001

0,6 0,6 1,5 1,5
Differensiert CO2 avgift ved registrering av nye
biler

2009
0,05 0,5 1

Avgiftsunntak (fritak for merverdiavgift og 
engangavgift, lavere årsavgift) for elbiler og
hybrider +
EU standard

2008

0.4 0.6 0,6
Innblanding av biodrivstoff, x % 2009 0,4 0,62 0,69
Reduserte PFK utslipp fra
aluminiumsproduksjon (bl.a. gjennom frivillig
avtale)

2009 2012
0.5 2.7 1.8 4.1 1.8 4.3 1.9 4.3

Avtale om reduserte SF6 utslipp fra
magnesiumproduksjon

1985
1,4

Reduserte N2O utslipp fra
mineralgjødselproduksjon (bl.a. gjennom avtale
med industrien og teknologiutvikling)

2009 2012
0,6 2,2 2,3 2,3

Oppsamling av deponigass 1998 0,4 0,3 0,3 0,2
Forbud mot deponering av våtorganisk avfall 2009 0,1 0,3 0,5
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Største norske utslippskilder

Utslipp av klimagasser består av karbondioksid (CO2; ca 80 prosent i Norge), metan (CH4),
lystgass (N2O) og ulike fluorholdige gasser (HFK, PFK, SF6).

Kilde
Utslipp, mill. t CO2
ekvivalenter 2016

Andel,
prosent

1 Olje og gassutvinning 14.9 28
2 Industri og bergverk 11.7 22
3 Energiforsyning 1.7 3
4 Oppvarming i andre næringer og
husholdninger 1.2 2
5 Veitrafikk 9.9 19
6 Luftfart, sjøfart, fiske,
motorredskaper m.m. 6.5 12
7 Jordbruk 4.6 9
9 Andre kilder 3.0 6
SUM 53.4

De viktigste utslippskildene i Norge er olje og gassutvinning, industri, veitrafikk og
annen transport.

Utslipp fra olje og gassutvinning har økt med drøyt 83 prosent siden 1990.

Utslipp av klimagasser i fordelt på kilde i 2016 
Tota lt 53,4 millioner tonn C02-ekviva lenter 

• Olje og gass 
Industri 

• Veitrafikk 
• Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper mm. 

Jordbruk 
• Energiforsyning 

Bygg 
Andre kilder 

ralbyrå (SSB) Lisens: Norsk Lisens for Offentlige Data (NLODJ 
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Utslippene fra olje og gassvirksomheten økte med 2,5 prosent fra 2014 til 2015, mens
industrien hadde en økning i samme størrelsesorden. Utslippene fra veitrafikk var på ca.
10 millioner tonn CO2 ekvivalenter, som er en liten oppgang på 0,3 prosent.

Industri var lenge den største kilden til utslipp i Norge, men utslippene har gått ned med
nær 40 prosent siden 1990 og industri er nå forbigått av olje og gassutvinning.
Utslippene fra transport har økt, med omtrent 33 prosent for veitrafikk og 15 prosent for
annen transport. CO2 er den dominerende klimagassen i alle disse sektorene.

For jordbruk og kategorien "annet" er andre gasser viktigere. Utslippene fra jordbruk
domineres av metan og lystgass, og har gått ned med ca. 5 prosent siden 1990.

"Annet" kategorien omfatter særlig metan fra avfallsdeponier, som har gått betydelig
ned, og fluorholdige gasser som brukes blant annet i kjøleanlegg, som har økt siden
1990.

Største norske punktutslipp

Utgangspunktet for listen under er de 20 største kvotepliktige utslippene i 2016.
For landanleggene dekker dette kvotepliktige utslipp av CO2, PFK og N2O. Tallene for
Yara Porsgrunn inkluderer i tillegg ikke kvotepoliktige utslipp av N2O fra
fullgjødselproduksjonen. Tallene for olje/gassfelt inkluderer kun CO2 fra forbrenning og
fakling.

Disse 20 utslippene utgjorde 29 prosent av de norske klimagassutslippene i 2016.

20 største punktutslippene i Norge i 2016 (millioner tonn CO2 ekvivalenter)

Anlegg 2016
Statoil ASA avd. raffineri Mongstad 1.4
Oseberg 1.2
Yara Porsgrunn 1.1
Gassco Kårstø 1.1
Hammerfest LNG 1.1
Åsgard 1.1
Ekofisk 0.9
Gullfaks 0.9
Statfjord 0.8
Sleipner 0.8
Norcem Brevik 0.7
Troll 0.7
Hydro Aluminium Sunndal 0.6
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Mongstad Heat and Power Plant AS 0.5
Snorre 0.5
Noretyl AS 0.4
Alcoa aluminium Mosjøen 0.4
Hydro Aluminium Årdal Metallverk 0.4
Heidrun 0.4
Norne 0.3
Kilde: Miljødirektoratet

Norske utslipp i forhold til globale utslipp og karbonbudsjett

Globale utslipp av menneskeskapte klimagasser var ca. 54 milliarder tonn CO2

ekvivalenter i 2012, som er det siste året der det finnes fullstendige data1. Dette året var
Norges utslipp total på 53,8 millioner tonn, som utgjorde 0,1 prosent av de globale
utslippene.

Tilsvarende for CO2 alene: Globale utslipp i 2015 var ca. 40 milliarder tonn. Norges
utslipp var 44,7 millioner tonn, også dette 0,1 prosent av de globale utslippene.

For å ha en 66 prosent sjanse for å begrense oppvarmingen til 2°C må de totale
framtidige CO2 utslippene begrenses til rundt 800 milliarder tonn2. Det er stor usikkerhet
knyttet til estimater av karbonbudsjetter for et 1,5°C mål, men i arbeidet som er gjort
finner en at for å ha en 50 66 prosent sjanse for å begrense oppvarmingen til 1,5°C, er
det gjenstående karbonbudsjettet rundt 150 milliarder tonn3.

                                                           
1 Kilde: Miljøstatus, http://www.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/
2 2 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report, tab. 2.2. Justert for historiske utslipp i årene 2011-2016. 
Karbonbudsjettet for å begrense oppvarmingen til 2C med 66 % sannsynlighet er 450 – 1050 milliarder tonn CO2 basert 
på de enkle klimamodellene eller 800 basert på de komplekse modellene. De enkle klimamodellene gjengir best 
usikkerheten i klimasystemet, mens de komplekse modellene viser til usikkerheten i forskjellige utslippsbaner.
3 3 Peters, 16.03.2017 i KLIMA (Cicero
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Norge og Kina fornyer samarbeidet 
om klima og miljø
Nyhet | Dato: 27.06.2017 | Klima- og miljødepartementet

(http://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/)

Norge og Kina har undertegnet en avtale om fornyet samarbeid 
på viktige miljøområder som forurensing, farlig avfall og 
naturmangfold. 

Norge vil også fortsette samarbeidet med Kina om å etablere et nasjonalt system 
for kvotehandel.

– Kinas klima- og miljøutvikling de siste årene har vært imponerende. Fra å være 
verdens fabrikkområde med store miljøutfordringer, produserer de nå klima- og 
miljøløsninger med stor betydning for verden, sier klima- og miljøminister Vidar 
Helgesen.

Vidar Helgesen signerte avtalen sammen med påtroppende miljøvernminister i 
Kina, Li Ganjie.

– Den nye miljøavtalen slår at fast at Norge vil fortsette det viktige samarbeidet 
med Kina om å redusere klimagassutslipp og minske forurensing, sier Vidar 
Helgesen.

Konkrete eksempler på samarbeidet er å redusere klimagassutslipp fra 
sementproduksjon og minske forurensingen fra kvikksølv.

Regjeringen.no

Page 1 of 3Norge og Kina fornyer samarbeidet om klima og miljø - regjeringen.no
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Klima Klima og miljø Naturmangfold Forurensning

Det er første gang på åtte år at en norsk klima- og miljøminister besøker Kina. 
Målet med reisen er å gjenoppta og vitalisere det norske klima- og 
miljøsamarbeidet med Kina.

– Jeg har til initiativ til å starte nye samarbeidsprosjekter med Kina, blant annet 
om plastforsøpling som er et verdens største miljøproblemer.  Vi vil også utveksle 
erfaringer med Kina om politikk for å fremme elbiler og grønn skipsfart, sier 
Helgesen.

Norge ønsker også å samarbeide med Kina om å redusere forurensing av sot 
som både gir helseskader og bidrar til global oppvarming.

Året 2013 var et vendepunkt for Kina. Siden har trenden vært en stabilisering eller 
reduksjon i kullforbruket, og CO2-utslippene har flatet ut. Mange tror at CO2-
utslippene i Kina kan nå toppen og begynne å falle tidligere enn 2030, slik Kina 
har forpliktet seg til i Parisavtalen.

– Kina spiller en svært viktig rolle internasjonalt i miljø- og klimapolitikken. De har 
fått en enda viktigere rolle etter USAs beslutning om å trekke seg ut av Paris-
avtalen, sier Helgesen.

Klima- og miljødepartementet

TEMA
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Ansvarlig for Klima- og miljødepartementets sider:

Ansvarlig redaktør: Jon Berg
Nettredaktør: Silje Vang

Tlf: 22 24 90 90 
E-post: postmottak@kld.dep.no

Ansatte i KLD: Depkatalog

Organisasjonsnummer: 972417882
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REGJERINGSADVOKATEN 

1 YTTERLIGERE DOKUMENTASJON FOR INNHOLDET I NORSK KLIMAPOLITIKK 

Som bebudet i planmøtet 15. mai d.å. ønsker staten å legge frem noe mer dokumentasjon i 
saken, først og fremst knyttet til innholdet i norsk klimapolitikk. Formålet er først og fremstå 
anskueliggjøre de tiltak regjeringen treffer, som er med på å tilfredsstille de krav som følger av 
grl. § 112. 

Den nylig utarbeidede klimameldingen gir en oversikt over eksisterende politikk, og over 
Parisavtalen og EUs klimaregelverk med betydning for Norge. Som bevis fremlegges: 

Bilag 1: Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030- norsk omstilling i 
europeisk samarbeid 

Det er vedtatt en ny klimalov som går ut på å lovfeste Norges klimamål for 2030 og 2050. Som 
bevis fremlegges: 

Bilag 2: 

Bilag 3: 

Bilag 4: 

Prop. 77 L {2016-2017) Lov om klimamål (klimaloven) 

lnnst. 329 L (2016-2017) innstilling om klimaloven 

Stortingsdebatten om klimaloven, 2.6.2017, sak 4, samt voteringsoversikt 

I perspektivmeldingene beskriver og analyserer regjerningen de langsiktige utfordringene for det 
norske samfunnet og verdenssamfunnet, bl. a. knyttet til klimautfordringer. Som bevis 
fremlegges: 

Bilag 5: 

Bilag 6: 

Bilag 7~ 

BIlag 8: 

Meld. St . 12 (2012- 2013) Perspektivmeldingen 2013, pkt. 4.3 og kap. 6 

lnnst. 262 S (2012-2013) Innstilling fra finanskomiteen om 
Perspektivmeldingen 2013, s. 11-25 og 36-39 

Meld. St. 29 (2016-2017) Perspektivmeldingen 2017, kap. 4 og 5 

lnnst. 358 S (2016-2017) Innstilling fra finanskomit een om 
Perspektivmeldingen 2017 

I klimaforliket som ble inngått av Stortinget i 2008, har Norske politikere vedtatt mål for 
klimapolitikken og t iltak for hvordan vi skal nå målene. Som ytterligere bevis i denne anledning 
fremlegges: 

Bilag 9: Avtale om klimameldingen inngått av Ap, Sp, SV, KrF, H og V 

Vi har bedt Miljødirektoratet utarbeide en tabelloversikt over de viktigste norske klimatiltakene 
og deres effekt på utslipp av klimagasser. Som bevis fremlegges: 

Bilag 10: Notat fra Miljødirektoratet 

Hva gjelder det internasjonale aspektet ved norsk klimapolitikk kan vi vise til 
utviklingsmeldingen. Som bevis fremlegges: 

Bilag 11: Meld. St. 24 (2016-2017) Utviklingsmeldingen, pkt. 3.4.4 (s. 37-42), pkt. 
5.4.4 og 5.4.5 (s. 68-71) 

Side 2 av 5 
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REGJERINGSADVOKATEN 

Hva gjelder forholdet mellom petroleumspolitikk og klimapolitikk er det av interesse at det 
internasjonale energiforbundet (IEA) nylig har utgitt to rapporter. Den første slår fast at fortsatt 
og økt norsk petroleumsutvinning er nødvendig for å tilfredsstille verdens energibehov. Den 
andre drøfter hva som skal til for at målene i Parisavtalen skal nås. Som bevis fremlegges: 

Bilag 12: 

Bilag 13: 

Utdrag av rapporten "Energy Policies of IEA Countries - Norway 2017 
Review" 

Sammendrag av rapporten "Energy Technology Perspectives 2017" 

I et "policy note" fra Cicero v/Bård Lahn drøftes redusert oljeutvinning som klimatiltak. Notatet 
illustrerer kompleksiteten i de spørsmål politikerne må ta stilling til hva gjelder den videre 
utviklingen av hhv. norsk petroleumspolitikk og klimapolitikk. Som bevis fremlegges: 

Bilag 14: Policy note 2017:01, Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og 
politiske perspektiver, 15.3.2017 

For å Illustrere den løpende Stortingsdebatten om klimaspørsmål fremlegges: 

Bilag 15: 

Bilag 16: 

Bilag 17: 

Utskrift av initiativdebatt om oppfølging av Parisavtalen, sak nr. 11 for 
15. mai 2017 

lnnst. 258 S (2016-2017), innstilling etter dok. 8-forslag om utfasing av 
norsk petroleumsproduksjon 

Utskrift av debatt etter dok. 8-forslag om utfasing av norsk 
petroleumsproduksjon, sak nr. 4 for 25. april 2017 

Videre fremlegges som eksempel på norsk internasjonal klimapolitikk: 

Bilag 18: Utskrift av nyhetssak fra regjeringen.no om at Norge og Kina har 
undertegnet en avtale om fornyet samarbeid på viktige miljøområder som 
forurensing, farlig avfall og naturmangfold 

2 AD SAKSØKERS PROSESSKRIV AV 6. JUNI 

I sitt prosesskriv av 6. juni d.å. tar saksøkerne forbehold om at en halv rettsdag kan bli for knapt 
til replikk og duplikk. Staten fastholder at en halv dag t il replikk og duplikk bør være tilstrekkelig, 
men har ellers ingen merknader. 

3 AD SAKSØKES PROSESSKRIV AV 7. JUNI 

I prosesskrivet av 7. juni d.å. har saksøkerne videreutviklet sine anførsler knyttet til de 
samfunnsøkonomiske sidene ved lisensvedtaket og ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet 
mer generelt, og det er fremlagt en rapport innhentet fra Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker 
med tittelen «Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst - om klima, økonomi og 
sysselsetting». 
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Dette er et viktig tema, men det er, etter statens syn, ikke rettslig relevant for saken. 
Økonomiske vurderinger av et gitt tiltaks lønnsomhet eller manglende lønnsomhet er ikke en del 
av det rettslige vurderingstemaet etter grunnloven § 112, og det er heller ikke noen 
rettskildemessig dekning for å innfortolke dette, verken i ordlyd, forarbeidere eller andre kilder. 
Reelle hensyn taler også med tyngde imot- som denne saken godt illustrerer. Spørsmålet om 
fremtidig lønnsomhet i norsk petroleumssektor (generelt og i de enkelte aktuelle leteområdene) 
er en meget omfattende, komplisert og til tider kontroversiell problemstilling, som ikke bare 
reiser vanskelige økonomiske spørsmål, men også spørsmål om politiske avveininger og 
prioriteringer. Det foregår en løpende diskusjon om dette på mange plan. Men dette er en 
politisk og faglig debatt - som egner seg dårlig for rettsliggjøring på den måten saksøkerne 
legger opp til. Hvilke områder og felt som skal utvikles er spørsmål som må avgjøres ved politiske 
beslutninger basert på beste faglige innsikt - ikke i rettsapparatet. 

På denne bakgrunn vil staten ikke gå inn i noen nærmere diskusjon av de samfunnsøkonomiske 
aspektene som saksøkerne tar opp, eller som er drøftet i rapporten fra Rosendahl og Greaker. 

Staten vil nøye seg med å vise til at den vurderingen av økonomiske forhold saksøkerne bruker 
som grunnlag for sin kritikk er utarbeidet som ledd i konsekvensutredningen i forbindelse med 
åpningen av Barentshavet sørøst, ikke i forbindelse med lisensvedtaket etter 
23. konsesjonsrunde, som i hovedsak tildelte lisenser i Barentshavet sør. I lnnst. 495 S (2012-
2013) ga Stortinget sin tilslutning til å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. Det 
fremgår av innstillingen at Komiteen konstaterer at regjeringen har gjennomført en 
konsekvensutredning etter petroleumsloven (s.6). Videre fremgår det at Komiteens flertall, alle 
unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, var av den oppfatning at departementet hadde 
utført en grundig og lovmessig håndtering av åpningsprosessen (s. 6). 

Vurderingen av inntekter fra petroleumsvirksomhet er lagt frem som bilag 18 del 2 til 
stevningen. At det ved åpningen av nye områder for petroleumsvirksomhet skal gjøres en 
helhetlig vurdering der også økonomiske forhold skal tas i betraktning følger av petroleumsloven 
§ 3-1. Vurderingen av økonomiske forhold som ble foretatt i forbindelse med åpningen av 
Barentshavet sørøst t ilfredsstiller de krav som følger av denne bestemmelsen. Allerede av at en 
slik vurdering gjøres ved åpningen av et område når man altså ikke har noe klart bilde av hva 
som finnes av petroleum i området, følger det at en slik vurdering ikke kan ha som mål å gi et 
nøyaktig ollde av om en eventuell fremtidig utvinning av petroleumsprodukter vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsom. Dette er også eksplisitt sagt i vurderingen på side 7 der det heter: 

«Kvantifisering av de økonomiske verdiene av mulige petroleumsressurser i Barentshavet 
sørøst og dermed mulige inntekter til staten er derfor forbundet med stor usikkerhet. 

OD har likevel basert på de to scenarioene og de tekniske og økonomiske forutsetningene 
som er lagt til grunn, foretatt en helt overordnet vurdering av muligheter for statens 
inntekter.» 

Vi nevner også at noe av poenget med å åpne områder og også senere tildele 
utvinningstillatelser er å finne ut hvor mye petroleum som eventuelt finnes i et område. 

Noe tilsvarende krav til å vurdere økonomiske forhold gjelder ikke ved tildeling av 
utvinningstillatelser, jf. petroleumsloven § 3-3. Noe slikt krav kan altså heller ikke utledes av 
grunnloven § 112. 
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Når det gjelder vurdering av fremtidige inntekter fra petroleumsvirksomheten minner vi også om 
at dette er noe som vurderes årlig i forbindelse med nasjonal- og statsbudsjettet. OED samler inn 
data fra operatørene på norsk sokkel og Oljedirektoratet om produksjons-, inntekts- og 
kostnadstall i løpende verdier. Makrotall sendes til Finansdepartementet, som bruker dette inn i 
sin modell for norsk økonomi. Tallene er offentlig tilgjengelige på statsbudsjettets hjemmesider. 

Som bevis fremlegges: 

Bilag 19: 

Bilag 20: 

Meld. St. 1 {2014-2015) Nasjonalbudsjettet 2015, pkt. 1, 2.4, 2.5, 3 . 7 og 
5.5, samt s. 132 

Meld. St. 1 (2015-2016) Nasjonalbudsjettet 2016, pkt. 1, 2.4, 3.6 og 3.7 

Denne typen vurderinger gjøres også i forbindelse med perspektivmeldingene. 

***** 

Ett eksemplar av prosesskrivet sendes retten. Et eksemplar sendes hhv. advokat Hambro og 
advokat Feinberg. 

Oslo, 30. juni 2017 
REGJERINGSADVOKATEN ~ 

~~~ .-=, 

c____ / :::;~rik Sejersted 
..______, Regjeringsadvokat 

Side 5 av 5 

6199



Advokat Mads Andenæs
Advokatfirmaet Galtung, 
Daas gate 16 b,
0259 Oslo 

Oslo, 11. juli 2017.

ERKLÆRING OM PARTSHJELP
TIL

OSLO TINGRETT

16-166674TVI-OTIR/06 Gyldighet av vedtak om utvinningstillatelse i 23. 
konsesjonsrunde

Saksøkere

Saksøker 1: Foreningen Greenpeace Norden
Box 15164, 104 65 Stockholm

Prosessfullmektig: Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo

Saksøker 2: Natur og Ungdom
Torggata 34, 0183 Oslo

Prosessfullmektig: Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo

Partshjelper
Besteforeldrenes klimaaksjon
Postboks 10, 5648 Fusa

Prosessfullmektig: Advokat Mads Andenæs 
Advokatfirmaet Galtung, Daas gate 16 b, 0259 Oslo
mads.andenas@jus.uio.no, mobil: 46624550

Saksøkt
Staten ved Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Prosessfullmektig: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
Postboks 8012 Dep, 0030 Oslo

Rettslige medhjelpere: Advokat Anders F. Wilhelmsen
Advokatfullmektig Ane Sydnes Egeland

***
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Besteforeldrenes klimaaksjon melder partshjelp for saksøkerne, jf. tvisteloven § 15-7 b).

Om Besteforeldrenes klimaaksjon 

Besteforeldrenes klimaaksjon er en tverrpolitisk organisasjon som vil motvirke 
menneskeskapt global oppvarming, http://www.besteforeldreaksjonen.no/. BKA ser 
global oppvarming som en etisk utfordring og som et spørsmål om rettferdighet mellom 
generasjonene og solidaritet i verden.

Besteforeldrenes klimaaksjon vil bruke sin generasjons erfaringer til kritisk ettertanke. 
Alvoret ved klimaproblemene gjør det nødvendig med gjennomgripende endringer i 
samfunn og levemåte. En politikk som forutsetter materiell forbruksvekst i rike land, er 
uansvarlig.

Besteforeldrenes klimaaksjon vil bruke kritiske innspill og ulike former for aksjonering 
for å øke presset på politikere, samfunnsaktører og allmennheten til nødvendig handling. 
Det trengs en offensiv bruk av politiske, økonomiske og juridiske virkemidler. 
Grunnloven § 112 (miljøparagrafen) er en rettesnor for Besteforeldrenes klimaaksjon i
dette arbeidet. Å motarbeide gjennomføringen av de vedtak søksmålet gjelder på linje med 
saksøkerne, er en naturlig del av oppgavene.

Foreningen ble stiftet 28. april 2012. Vedtektene for foreningen ble vedtatt på årsmøtet 
Trondheim 25. september 2016. Formålsbestemmelsen er gjengitt nedenfor, og den fulle 
teksten er tilgjengelig på http://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-
content/uploads/2016/10/Vedtekter-vedtatt-25.-september-2016-DEF.pdf.

Partsevne etter tvisteloven §§ 1-2 og § 17-7 (1) b)

Saken ligger innenfor det naturlige formål og virkeområde for Besteforeldrenes 
klimaaksjon oppfyller kravene til partsevne etter tvisteloven. Den har siden stiftelsen i 
2012 vært organisert som en forening med vedtekter, medlemmer, lokallag og 
foreningsorganer som styre, råd og årsmøte, og den har egne midler.

Styret representerer virksomheten utad.

Søksmålskompetanse etter tvisteloven §§ 1-2 og § 17-7 (1) b)

Vedtektenes § 2 Formål lyder: 

«Besteforeldrenes klimaaksjon er et landsdekkende tverrpolitisk nettverk som ser den 
globale oppvarmingen som en etisk utfordring og et spørsmål om rettferdighet mellom 
generasjonene. Det krever at vi både hjemme og ute reduserer avhengigheten av olje, 
gass og kull og legger om til redusert og mer klima- og miljøvennlig energibruk. BKA 
mener Norges viktigste bidrag til en internasjonal avtale om utslippsreduksjon er å gå 
foran som eksempel på at rike land både kan og må redusere mest.»

Vedtektene viser at søksmålsgjenstanden ligger innenfor formål og naturlige virkeområde 
for Besteforeldrenes klimaaksjon. Formål og virksomhet står i sentral sammenheng med 
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resultatet som søkes oppnådd ved søksmålet. Besteforeldrenes klimaaksjon er en naturlig 
representant for de interesser som søkes ivaretatt gjennom søksmålet.

Anførsler - hovedforhandlingen

Besteforeldrenes klimaaksjon slutter seg til de anførsler som er gjort gjeldende av 
saksøkerne. Parthjelperen vil etter samråd med partene prosedere enkelte anførsler som er 
gjort gjeldende. Det er avsatt bare syv rettsdager til gjennomføringen som er svært snaut 
for et så omfattende sakskompleks. Jeg ber derfor om at det settes av en ekstra dag.

Ketil Lund vil være Besteforeldrenes klimaaksjons partshjelperrepresentant. Han vil etter 
partsforklaringene gi en kortfattet fremstilling av begrunnelsen for partshjelpen.

Jeg vil nedlegge samme påstand for hovedkravet (påstandens punkt 1) som saksøkeren om 
at tildelingen av utvinningslisenser i 23. konsesjonsrunde er ugyldig.

Med vennlig hilsen,

Mads Andenæs
Advokat
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REGJERINGSADVOKATEN 

Rettslige medhjelpere: Advokat Anders F. Wilhelmsen, Regjeringsadvokaten 
Advokatfullmektig Ane Syd nes Egeland, Regjeringsadvokaten 

***** 

Vi viser til erklæring om partshjelp fra Besteforeldrenes klimaaksjon av 11. juli d.å., og rettens 
brev med frist for uttalelse til d.d. 

Staten vil ikke protestere mot at Besteforeldrenes klimaaksjon opptrer som partshjelper i saken. 

Staten vil imidlertid motsette seg ønsket fra partshjelperen om at det settes av mer tid til 
hovedforhandlingen. Lengden på forhandlingene er som kjent resultat av en grundig prosess. og 
drøfting mellom sakens parter og retten, og staten er ikke enig i at den samlede t idsrammen er 
snau, snarere tvert imot, gitt det rettslig relevante vurderingstemaet i saken. Partshjelperen 
bringer heller ikke noen nytt til saken, men skal etter eget utsagn "prosedere enkelte anførsler 
som er gjort gjeldende". Dette vil naturlig måtte skje i samarbeid med saksøkerne, innenfor de 
rammer som er satt av til deres innlegg, og staten kan ikke se at det medfører behov for 
ytterligere tid til hovedforhandlingen som helhet. 

***** 

Ett eksemplar av prosesskrivet sendes retten. Ett eksemplar sendes hver av sakens øvrige 
prosessfu 11 me ktiger. 

Oslo, 15. august 2017 
REGJERINGSADVOKATEN 

Fredrik Sejersted 
Regjeringsadvokat 
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Advokat Cathrine Hambro 
Wahl-Larsen Advokatfirma AS 
Fridtjof Nansens plass 5 
  
0160 OSLO 
  
 
 
 

Deres referanse 

 

Vår referanse 

 

Dato 

  16-166674TVI-OTIR/06 18.08.2017 

 
Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet 
 
Besteforeldrenes klimaaksjon har i prosesskriv av 11.7.2017 under henvisning til tvisteloven 
§ 15-7 første ledd bokstav b erklært partshjelp til fordel for saksøkerne. I prosesskrivet er det 
bedt om at det settes av åtte dager til hovedforhandlingen. Partene er gitt frist til 15.8.2017 for 
uttalelse.  
 
Ingen av partene har motsatt seg at partshjelp utøves. Det legges således til grunn at vilkårene 
for dette er oppfylt, jf. Høyesteretts ankeutvalgs beslutning av 4.2.2013 (HR-2013-265-U). 
Etter dette besluttes at partshjelp tillates. 
 
Når gjelder spørsmålet om å utvide hovedforhandlingen med en dag, har partshjelperen uttalt at 
syv rettsdager til gjennomføringen er svært snaut for et så omfattende sakskompleks. Det fremgår 
videre av erklæringen at partshjelperen slutter seg til de anførsler saksøkerne har gjort gjeldende 
og tar sikte på å prosedere enkelte av dem. Det er også redegjort for at det skal gis forklaring 
under hovedforhandlingen fra representant for partshjelperen. Partshjelperen har ikke fremlagt 
noen nye bevis eller varslet vitneførsel. 
 
Saksøkerne har i prosesskriv av 15.8.2017 uttalt at partshjelperklæringen innebærer at det må 
reserveres noe mer tid, f.eks. slik at det settes av ytterligere en dag. Saksøkte har i prosesskriv av 
samme dato motsatt seg en utvidelse. 
 
Retten bemerker at den avsatte tid er et resultat av drøftinger mellom partene og retten, hvor 
tidsavsettingen har skjedd basert på en forholdsvis detaljert planlegging. Slik retten ser det 
foranlediger ikke det som er fremkommet av partshjelperens prosesskriv at det bør avsettes 
ytterligere tid. Anmodningen om utvidelse tas derfor ikke til følge.  

Likelydende brev er sendt til alle prosessfullmektigene. 
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27.9.2017 Åpning av Barentshavet sørøst er basert på korrekte tall - Oljedirektoratet 

+ 

\ill: 
~ OLJ E □ IR El< TO R AT ET 

Åpning av Barentshavet sørøst er basert på korrekte tall 
tl;'..(11).201 7 Det er stor oppmerksomhet rundt tallgrunnlaget for åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. 

Beregningene i Konsekvensutredningen og i Stortingsmeldingen er basert på korrekte tall fra Oljedirektoratet. 

Bruttotallet (salgsverdien av antatte ressurser) for lavt scenario som er oppgitt i teksten i Konsekvensutredning.for Barentshavet 
sørøst, er imidlertid feil. Det beklager vi . Dette har ingen konsekvenser for de øvrige beregningene i rapporten. Bruttotallet er ikke 
brukt i disse beregningene, her er nettotall (korrekt bruttotall fratrukket kostnader) benyttet. 

Feilen er presentert i teksten til konsekvensutredningen, men ikke i Stortingsmeldingen (melding til Stortinget nr 36 (2012-2013) 
nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet). 

En viktig del av en konsekvensutredning er ~ belyse de samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomheten pa regionalt og 
lokalt nivA. 

I forbindelse med konsekvensutredningen fikk OD i oppdrag å gi brutto- og nettotall for to scenarioer for utviklingen i Barentshavet 
sørøst. 

Disse er udiskontert for å gi riktig grunnlag til de øvrige beregningene, som for eksempel utredningene av nasjonale og regionale 
verdiskapings- og sysselsettingsvirkninger som ble gjort av henholdsvis Statistisk sentralbyrå og Poyri. 

, OLJEORDLISTE 

ABONNER PÅ NYHET ER 

Få siste nytt fra Oljedirektoratet tilsendt på e-post. 

Resultat av leteboring 
Boretillatelser 
Produksjonstall 
Andre nyheter 
Faktasider og faktakart - teknisk informasjon 

L 

ordliste 
petroleum 

str.ir•ara.1 PIJD 

http://www. npd .no/no/Nyheter/Nyheter/201 7 / Apning-a v-Barentsha vet-sarost-er-basert-pa-korrekte-ta li/ 1/1 

6207



CICERO Page 1 of7 

Bila 1D_ 

PCICERO EN 

o~•B~~ for k1Jæ~~knln~ROSJEKTER 

I 
PUBLIKASJONER SØK 

ANSATTE 

KLIMAFINANS LOKALE LØSNINGER 

INTERNASJONAL KLIMAPOLITIKK 

MAT OG SKOG 

FOTO: SHIROKAZAN 

ENERGI 

ARKTIS 

KINA 

Ny studie gir håp om 
å holde 

http://www.cicero.uio.no/no/posts/nyheter/ny-studie-gir-haap-om-aa-holde-oppvarmin... 23 .10.2017 
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oppvarmingen under 
1,5 grader 
NYHETER - Nytt fra CICERO 

Key scientists 

Jan S. Fuglestvedt 
RESEARCH DIRECTOR/SPECIAL ADVISOR 

AV: CHRISTIAN BJØRNÆS 

Publisert 18.09.2017 

Ragnhild Bieltvedt Skeie 
SENIOR RESEARCHER 

Å oppfylle Paris-avtalens hovedmål om å 
begrense økningen i den globale 
gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader er 
mulig, men vil kreve kraftige 

Page 2 of7 

httn· //www cfoero_ 11io_no/no/nosts/nvheter/nv-studie-l!ir-haan-om-aa-holde-onovannin... 23 .10.2017 
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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 

http://www.cicero.uio.no/no/posts/nyheter/ny-studie-gir-haap-om-aa-holde-oppvarmin... 23 .10.2017 
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dagens utslipp, vil vi trolig overholde Paris-målet om å begrense 
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 

httn://www.cicero.uio.no/no/oosts/nvheter/nv-studie-2:ir-haao-om-aa-holde-ooovarmin... 23 .10.201 7 
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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 too 

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 du 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 DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT 

Hver uke sender vi ut et redaksjonelt nyhetsbrev med informasjon fra 
CICERO 

Din e-postaddresse 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 
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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, Joerl 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 llmltlng warmlng to 1.5 °C Is compatible wlth current emlsslon pledges and 
warmlng of about 0.9 •c from the mid-nlneteenth century to the present decade. We show that limiting cumulatlve post-2015 
CO2 emlsslons to about 200 GtC would limit post-2015 warmlng to less than 0,6 •c In 66% of Earth system model members 
of the CMIPS ensemble wlth no mltlgation of other cllmate drivers, lncreaslng to 240 GtC wlth ambltlous non•CO2 mltlgatlon. 
We comblne a simple cllmate-carbon-cycle model wlth estlmated ranges for key cllmate system propertles from the IPCC 
Flfth Assessment Report. Assumlna emlsslons peak and decllne to below current levels by 2030, and contlnue thereafter 
on a much steeper decllne, whlch would be hlstorlcally unprecedented but conslstent wlth a standard ambltlous mltlgation 
scenario (RCP2.6), results In a llkely ranae of peak wannlng of 1.2-2.0 •c above the mld-nlneteenth century. lf C02 emlsslons 
are contlnuously adjusted over time to limit 2100 warmlng to 1.5 °C, wlth ambltlous non-C02 mltlgatlon, net future cumulatlve 
C02 emlsslons are unlikely to prove less than 250 GtC and unllkely greater than 540 GtC. Hence, llmltlng warnilng to 1.5 •c Is 
not yet a geophysical lmposslblllty, but Is llkely to requlre dellvery on strenathened pledges for 2030 followed by challenglngly 
deep and rapid mltlgatlon. Strenphenlng near-term emlsslons reductions would hedge against a high climate response or 
subsequent reductlon rates proving economlcally, technlcally or polltlcally unfeaslble. 

T
he aim of Paris Agreement ls 'holding the increase In global 
avcrage temperature to well below 2 •c above pre-industrlal 
levels and pursuing efforls 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 
decade1

• Combined with the effects of El Nifto and other sources 
of natural variability, total warming exceeded 1 •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 ambitton' scenario of ref. 6 
results in CO1 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 CO2 (refs 7-10 ): the IPCC Fifth Assessment 
Report (IPCC-AR5) found that cumulative CO2 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 

5th Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) 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 commitments 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 CO2 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 scenarlos for ambitious climate goals 
The black cross on Fig. la shows an estimate of human-induced 
warming, which excludes the impact of natural fluctuations such as 
El Niiio, in2015 (0.93 ± 0.13"C relative to 1861-80; 5-95 percentile 
range) and pre-2015 cumulative carbon emissions (545 ± 75 GtC 
since 1870; 1 s.d.). Although both quantities are individually 
consistent with the CMIP5 ensemble, in the mean CMIP5 response 
(coloured lines) cumulative emissions do not reach 545 GtC until 
after 2020, by which time the CMIP5 ensemble-mean human
induced warming is over 0.3 •c warmer than the central estimate 
for human-induced wanning to 2015. In estimating the outstanding 

1College of Engineering, Mathematical and Physical Sciences, University of Exeter, Exeter EX4 4QF, UK. 2Environmental Change Institute, University of 
Oxford, South Parks Road, Oxford OXl 3QY, UK. 3Center for International Climate and Environmental Research-Oslo (CICERO), PO Box 1129, Blindern, 
0318 Oslo, Norway. 4 Energy Program, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), 2361 Laxenburg, Austria. 5Institute for Atmospheric 
and Climate Science, ETH Zurich, Universitåtstrasse 16, 8006 Zurich, Switzerland. 6 Institute for Sustainable Resources, University College London, London 
WClH ONN, UK. 7Concordia University, Montreal, Quebec H3G 1MB, 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. 10Department of Physics, 
University of Oxford, Oxford OXl 3PJ, UK. •e-mail: richard.millar@ouce.ox.ac.uk 
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a Cumulative total anthropogenic CO2 emissions from 1870 (GtCO2) b Cumulative total anthropogenic CO2 emissions from 2015 (GtCO2) 
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Figure 11 Warmlng as a function of cumu!ative 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 for 1, 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 a, and less 

than 0.6 °( 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 excceded 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 reiative to l!!SU-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 does 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 
beyonrl th~ cnrr~nt ,.lrcaile, a rimsihle 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 funne 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 choke of pre-industrial reference 
pcriod which temperatures are defined relative to18

), budgets 
corresponding to a range of levels of fu ture warming should also be 
considered-see Table 1 and the Supplementary Information. 

TEBs are useful because peak CO2 -induced warming is a 
function (shown by the grey plume in Fig. l) of cumulative 
CO2 emissions and approximately independent of emission path, 
although threshold behaviour, such as sudden carbon release from 
thawing permafrost, might complicate this relationship 19

• This does 
not apply to non-CO2 forcing, which is relatively more important for 
ambitious mitigation scenarios. The rapid warming from the 2000s 

to the 2030s in CMIP5 arises partly from strong increases in net 
non-CO2 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-CO2 forcing will be observed 
if future reductions in aerosol emissions occur because present-day 
effective non-CO2 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
CO2 forcing across the rest of the century remains doser to the 
2010-2019 average than in the RCP8.5 scenario. This allows more 
CO2-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 CO2 

emission reductions beein in 2010. such that both emissions and 
forcing are already inc~nsistent 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 prcsent-day climate forcing. This 
scenario, hereafter referred to as RCP2.6-2017, assumes the same 
proportional rates of change ofboth CO2 and other anthropogenic 
forcing components as in the standard RCP2.6 scenario from 
2010, hut 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 3.00 W m-2

) under RCP2.6. The grey lines 
represent emissions pathways from the IPCC 430-480 ppm scenario 
category23

•
24 hut 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 model 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 up take. It allows a global feedback 
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Table 11 Future cumulative budgets (GtC) from January 2015 
for percentiles of the distribution of RCPS.5 simulations of 
CMIPS models and varlous levels of future warming above the 
modelled 2010-2019 average. 

Warming above Percentlles of CMIPS 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 CMIP5 models that have greater cumulative 
emisslons lor the given leve I or warming. 

between temperature and carbon uptake from the atmosphere, but 
no direct link with net deforestation. It also treats all forcing agents 
equally, in the sense that a single set of dimate 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 mo del 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 evidencc and, importantly, do 
not depend directly on the anomalously cool temperatures ohserved 
around 2010. Non·CO2 fordng and the transient dimate response 
(TCR) co-vary within ARS ranges to consistently reproduce 
present-day extemally forced warming (Methods), and as in 
Fig. 1 b, 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 l.24-2.03 •c 
(1.12-1.99°C for 2100 warming) given a 2015 externally forced 
warming of 0.92 •c. The IPCC-AR5 did not propose a 'best
estimate' value of the TCR, hut using a central value of 1.6 • C 
(the median of a log-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 1.47 •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 prohahility 
sextiles of the distribution of responses to RCP2.6-2017 for a log
normal distribution for the TCR (see Supplementary Methods 
for alternative distrihutions). Under RCP2.6-2017, peak warming 
is likely below 2 •c, and well helow 2 •c by ·the end of the 
century. However, such a scenario cannot exdude a non-negligible 
probability of peak warming significantly in excess of 2 •c, 
particularly given the possibility of nonlinear dimate 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-ARS 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 CO2 and 
temperature-induced feedbacks on carbon uptake, as observed 
in Earth system models29

• This simple model reproduces the 
response ofESMs to ambitious mitigation scenarios (Supplementary 
Information) induding, with hest-estimate parameters, near
constant temperatures following a cessation of CO2 emissions. The 
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Table 21 Future cumulatlve budgets (GtC) from January 2015 
for percentiles of the distribution of RCP2.6 simulations of 
CMIPS models and varlous levels of future warming above the 
modelled 2010-2019 average. 

Warmlng above Percentlles of CMIPS 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 ol CMIPS medels !hat have greater cumulatlve 
emissions for the given lever ot warming. lf an insufficient number of models warm above a 
particular threshold lo calculate a given percentlle of the total mode! distrlbution !hen a value 
of NA Is given. 

temperature response of the UVic Earth System Climate Mode! 
(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 carhon-cyde-dimate model 
with equivalent dimate response parameters (thin green line, see 
Methods}. Carhon-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 CO2 

and non-CO2 mitigation, it currently Hes near the lower limit of 
2100 anthropogenic forcing available in the literature•·15

, as shown 
by the grey lines in Fig. 2. We have not assumed any additional 
non-CO2 mitigation heyond RCP2.6, but uncertainties in mitigation 
technologies and demand reduction measures decades into the 
future mean that non-CO2 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 dimate state and current 
uncertainty in the dimate response, and assuming mitigation 
efforts are perfectly adapted over time to achieve a warming in 
2100 of 1.5 °C for a range of possihle realizations of the dimate 
response2-33

• Figure 3a shows a distribution of future temperature 
trajectories, for different dimate responses, that are all consistent 
with ohserved attributable warming in 2015 and a smooth transition 
to 1.5 °C in 2100. The limits of the green plume show temperature 
trajectories associated with IPCC-AR5 likely ranges for the TCR and 
equilibrium dimate sensitivity (ECS), with hands delineating the 
central four sextiles of the distribution. These temperatures initially 
follow the responses to the RCP2.6-2017 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 fora range of possible dimate 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 CO2 emission 
pathways (Fig. 3b) are derived, similar to the temperature-tracking 
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Flpre 21 Emlsslons, forclng and temperature response associated wlth varlous mltlgatlon scenarlos. a, Solid lines show median diagnosed emlssions, 
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 CO2 concentrations on the 
right-hand axis) fo r RCPB.5 (red), RCP2.6 (dark blue), RCP2.6-2017 (da rk green) and delayed IPCC-WG3 430-480 ppm (grey) scenarios. Dotted lines 
show non-CO2 forcing. c, Solid lines show median temperature response, wilh green shading showing the central four probability sextiles of response to 
RCP2.6-2017 radiative forcing. Black bar shows the likely r1mge 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 model with identical climate response parameters (thin green), both driven by the diagnosed RCP2.6-2017 emissions scenario, are shown in c. 
These two lines correspond to the left-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. i 0. T'nis implicitly assumes that information 
on the emerging climate 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-lnduced warming, which are much hetter constrained than 
long-term projections of, for example, ECS. 

Green hands 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 assumotion mav 
be pessimistic, hut uncertainty in these feedbacks m~y also b~ 
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 climate 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 GtCO2-

all carbon budgets given to two significant figures) from 2015 to 
2100, including ~lOGtC of net negative emissions in the final 
decades. Compared to this, higher cumulative CO2 emissions 
budgets are associated with lower climate responses and vice versa 
(hence the ordering of the coloured hands in 3a,b). Assuming 
completely successful adaptive CO2 mitigation to achieve a warming 
of 1.5 •c in 2100 (allowing for mid-century tempera ture overshoots, 
assuming non-CO2 forcing following RCP2.6-2017, and imposing 
no restrictions on the rate of net carbon dimtide removal), the 
cwnulative carbon budget from 2015 to 2100 is unlikely ( <33% 
probability) to be less than 250 GtC (920 GtCO2), 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) 
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even under such an ideaiized perfectly responsive mitigation poiicy. 
The relationship between CO2-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-CO2 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 
regimel4. 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 dimate response 
risks infeasible subsequent reductions should that hope prove ill 
founded. Conversely, the risk of 'over-ambitious' mitigation is low: 
the darkest green plume 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-AR5 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!ikelyrange ofl.3-2.5 •cand an ECSlikelyrange 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 •cand 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 Tempemure traJectories and associated emlsslons consistent with 1.5 °C warmlng In 2100 fora range of climate responses under an adaptive 
mltlgation regime.•• The thick green line shows median response to RCP2.6-2017 scenario as in Fig. 2c, green plume shows temperature trajeclories 
corresponding initially to the central four sextil es of the response to RCP2.6-2017, then 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 climate 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 identic1I climate response parameters to UVic ESCM and identicat 
carbon-cycle parameters to the standard RCP2.6-2017 scenario In Fig. la. These two Hnes correspond to the lefl-hand axis only. b, Diagnosed emissions 
consistent with temperature trajectories In • and the corresponding response percentile. Brown and black bars shows NDC emlssion 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 reductlons. 

Considerable uncertaintles are associated with the NDCs them
selves13·38. Modelling indicates that the NDCs could be consistent 
with global fossil-fuel and land-use change CO2 emissions in 2030 
only slightly above 2015 values6.13 (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 (including all conditional 
elements), with plausible values for Chinese emissions in 2030, 
and RCP2.6-2017 mitigatlon 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 
stcengthening 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 commitment 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 estlmate and if emissions can be rapidly 
reduced after 2030. The RCP2.6-2017 scenario involves a smooth 
transitlon to slightly negative net CO2 emissions after 2080, which 
may require challenging ra tes of deployrnent of CO2 removal ( CDR). 
Figure 3b shows that returning warming to 1.5 °C in 2100 undera 
higher climate 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 ofCO2-equivalent (CO2e) 
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 CO2 itself that are compatible with these pledges 
without additional asswnptions, .because CO2e pledges could be 
attained through varying combinations of long-lived and short
lived forcer mitigation39-

41
• Separate reporting of long-lived and 
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short-lived greenhouse gases in national pledges would help clarify 
their long-tenn implications4u2

• 

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 existing 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-1 in 
the 2030s and 2040s-or 4-6% per year sustained for multiple 
decades. lf applied to gross CO2 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 Union1

\ 

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 deployrnent 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 dates 
may strongly influence peak and 2100 warming. The purple 
dashed lines in Fig. 2 illustrate this point with a simple scenario 
in which CO2 emissions reduce linearly (at 0.17 GtC yr-1 yr-1

, 

about 0.6 GtCO2 yr-1 yr-1
) from 2020 to achieve approximately 

the same Warming as RCP2.6-2017 in 2100. Under this scenario, 
maximum ra tes 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 !east in part, by unprecedented levels of deht-fuelled investment 
in carbon-intensive industries and capita! 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 did. This could allow for the 
required strengthening of the NDCs in the 2020 review towards an 
RCP2.6-2017 trajectory or beyond, more readily con~istent with a 
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 
dimate 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 dimate response. Our analysls 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 signiflcant 
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 unprecedented~ ra tes after 2030. 

Methods 
Methods, including statements of data availability and any 
associated accession codes and references, are available in the 
online vcrsion of this paper. 
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Methods 
We refer to 'climate response' as a specified combination of the TCR and ECS 
lhroughout this paper. Our median estimate cllmate response (TCR = 1.6 'C, ECS 
= 2.6 'C) is defined as the median oflog-normal distributions consistent with 
IPCC-AR5 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 distribulion (TCR: 1.3-1.9 'C; ECS: 2.0-3.3 'C). The median TCR 
ofthis log-normal distribution is significantly lower than In the IPCC-ARS ESM 
ensemble bul is more consislent with observed warming lo date than many 
ensemble members (see Supplemenlary Methods), indicative of the multiple lines 
of evidence used lo derive the IPCC-ARS uncertainty ranges. Although JPCC-ARS 
did not explicitly support a specific distribution, there is some theoretical 
justification50 fora log-normal distribution fora scaling parameter like the TCR. 
Reconciling the IPCC-ARS best estimate of attrlbutable warming trend over 
1951-2010 with the best-estimate effective radiative forcing requires a 
best-estimate TCR near to I .6 "C under the simple climale mode! used here, 
consistent with a log-normal distribution. As a sensltivlty study, we also assume a 
Gausslan distribulion for the TCR (see Supplementary Methods) that raises the 
2015 attributable warming to 1.0 'C hut only marginally affects the remaining 
carbon budget fora 1.5 'C warmlng above pre-lndustrial (the likely below budget is 
reduced to 240 GtC). 

The ECS distribution used here ls derived directly from IPCC-ARS likelv 
bounds that drew on multiple lines of evldence, so o~r conclusions are not directly 
affected by uncertainties In the efficacy of ocean heat uptalte thai affect purely 
observational constralnts on ECS". We are not here arguinll for the revlsion of 
uncertalnty utimates on any climale reaponse parameters, although any ,uch 
revision would of course affect our concluslons. The implications of an increased 
lower bound on the climate response are shown In Supplementa.ry Fig. 18. 

Reproducing present-day temperatures with dlfferlng values for both the TCR 
and ECS requlres these parameters to co-vary with present-day nei anthropogenlc 
radlative forclng". In the best-estlmate forcing case (Fig. 2b), past and future 
effectlve radiatlve forcing components are lndividually 1caled (multlplicatlvely) to 
match the respective best-eslimate values for each component in 2011 as given in 
IPCC-ARS". Figures 2 and 3 scale past and future anthropogenlc aerosol effecttve 
radiative forcing (the most uncertain forclng component11

), along with accountlng 
for combined uncertainty in the non-CU, etfeclive radiatlve torcing components 
thai were assessed to have Gaus,ian-distributed uncertainty In IPCC-ARS (draws 
from this distribution are antl-correlated with TCR). The aerosol radiattve forcing 
scaling factor is chosen to give externe.lly forced warming above 1861-1880 equal 
to that under the median climate response (thai is, 0.92 'C In 2015) for all draws 
from the climale response distribution. In all cases shown the scaled 2011 aerosol 
fordng is within lPCC-ARS assessed uncertalnty bounds. A ,ummary of cUmate 
system propertles used Is given In Supplementary Table I: In only one case (the 
TCRE value lmplied by the lowest, 17th, percentile) are thcse outslde the ARS 
'likely' ranges, and this parameter comblnatlon Is used only in the figures, not our 
headline conclusions. 

Temperature anomalies are computed using a two-timescale lmpulse-response 
model from refs 28,29, in which surface temperatures adjust to an imposed 
r~uli~tiv~ fnr,c!.!_"1~ 1.t71th_ ~ fut ;md !i:lm~ timPcr::111~ r'11.!~rt~ri7in~ !h_~ !!!'t!.__lrP nfhP::11t 

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 requlres • total anthropogenic forcing of 
3.54 wm-2 in 2011, slightly greater than the upper bound of the JPCC-ARS 
confidence interval (3.33 W m-'). 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 
lnterpolatlon of the CO,-induced warming is applied over the perlod 2017 to 21)7 
between the response fora specific climate response parameter ,et to RCP2.6-2017 
and the total warming under the RCP2.6-2017 median climate response (which 
meets the goal of 1.5 'C in 2100). Non-CO, warmlng remains as originally 
simulated under the climate response parameter sel for RCP2.6-2017, and only 
CO,-induced warming is adapted to force the total warming to asymptote lowards 
the median response of RCP2.6-2017, corresponding toa scenario In which only 
CO, policy responds to the emerging signal. 

CO, emissions in Figs 2a and 3b are derived using the simple carbon-cycle 
impulse-response formulation in re( 28, modifled to make alrbome fraction a 
linear function ofboth warmlng and cumulative carbon uptake by terrestrial and 

ocean sinks". Emissions in all figures are smoothed wilh a Gaussian filler wilh a 
standard deviation of two years: note thai our use of an acausal filter implies thai 
emlssions are continuously adjusted to projected human-induced warrning over 
this timescale in addition to warming to date. Cumulative emissions (Fig. 3c) are 
more robust than cmission ratcs in any given year, since rates depend on the 
mcthod 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 thai this scaling factor 
range corresponds to the 5th-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 thai from the TCR distribution. This correlation between the 
TCR and carbon-cycle feedback dlstribution is chosen to maximize the range of 
carbon budgels calculaled from Fig. 3. For each carbon-cycle feedback strength, 
total alrbome fraction is adjusted (via the r0 parameter in ref. 29) to reproduce 
observed CO, emissions in 2014; and leads toa range ofhistorical cumulative CO, 
emisslons of 467-598 GtC (l 7th-83rd percentUe of distribution), with a median 
estimale of 542 GtC, under carbon-cycle-only uncertainty. 

Figures 2c and 3a show a version of the simple carbon-cycle-clirnate mo del 
(thin green lines) with thermal dimate response parameters as represented in the 
tNic Earth System Oimate Mode! (verslon 2.9; TCR = 1.9 'C and ECS = 
3.5 °C)'1J> 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, tNic ESCM and the 
tNic 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 medfan climate response and carbon-cyde parameters (dark green line in 
Fig. 2a) and RCPl.6-2017 non-CO, ndiative forcing scaled as discu,sed previously, 
fora 1.9 'C TCR. In Fig. 3a, tNic ESCM and the UVic ESCM-emulation simple 
carbon-cycle-climate mode) version are driven by diagnosed emissions 
corresponding to an lnterpolated temperature pathway at a 1.9 'C TCR, consistenl 
with the method described prevlously. 

We add an estimate of the 2030 land-use emissions in RCP2.6-2017 (2023 in 
RCP2.6), as derived from the MAGICC model53 (http: //www.pik-potsdam.de/ 
~ mmalte/rcps), to the fossil-fuel and industry emissions consistent with the NDCs 
trom rel. 12 for the brown bars In FiBs 2 and 3. 

In analysis of the CMIPS ensemble budBets given in Tables 1 and 2, budgels 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 RCP8.5 integratlons, 
linearly interpolating between adjacent rank-ordered ensemble members. In 
Table 2, where insuf6cient models cross a particular future warming threshold lo 
calculate a partlcular percentilc of the total mo del distribution at that threshold, no 
value Is reported. For the grey (l%yr-1 C01 lncrease) plume in Fig. 1, cumulative 
emlssions 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 of398 ppm (Fig. lb). Scenarios thai peak and 
decline emissions were excluded from the red plume in Fig. lb. 

Code availability. Code will be avaUable on request to the corresponding author. 

Data availability. RCP forcing data used In this study are available at 
http://www.pik-potsdam.de/~ mmalle/rcps. 
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Verden l<an ha bedre tid enn frylctet på 
å stanse l<lin1aendringene. 

andagbleen 
ny forsknings
artikkel 
publisert i 
Nature 
Geoscience. 

Den har gitt verdens klimafor
skere bakoversveis. Er konldu
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 klima.målene 
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. 

Artikkelen 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. 

På innsiden 

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 
taking». 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 opphø1e 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,S-gradersmålet. Rapporten skal 
være klar 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 politikken sin på at de nå 
har fått en de år på seg, 
risikerer de en å ha 
forspilt mull til å klare 
klimamilene karbonbud-
sjettet likev 
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 fr eles langt bakpå. 
Omstilling går for sakte. De 
riktige tilt e, først og fremst 
høye nok a er på utslipp som 
skader · t, er stort sett ikke 
på plass. Det er altså ikke slik at 
politikere, oljeselskaper og andre 
nå kan slappe av. En del av 
konldusjonen i den nye artikke
len er at det er fysisk mulig å 
klare 1,5 gradersmålet, men det 
krever at landene skjerper 
klimaforpliktelsene sine for 2030 
og årene etter. 

Om det stemmer at verden har 
litt bedre tid, er det godt nytt. 
Verden har nemlig brukt opp 
altfor mye av tiden allerede. 

Kjetil B. Alstadhelm er politisk 
redaktør i Dagens Næringsliv 
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Postboks 8012 Dep., 0030 Oslo 
 

Rettslige medhjelpere: Advokat Anders F. Wilhelmsen, Regjeringsadvokaten 
Advokatfullmektig Ane Sydnes Egeland, Regjeringsadvokaten 
 
*** 
 
 

1. Supplerende bevisførsel 
 
Sakens dokumenter suppleres herved med følgende fra saksøkers side:  
 
Bilag 1: Utskrift av IEAs hjemmeside – IEAs formål 
Bilag 2: Oversikt over fakling på norske felt og terminaler 2000-2016, mottatt fra 

Oljedirektoratet 
 
Excellfilen i vedlegg 2 er mottatt direkte fra Oljedirektoratet. Den grafiske fremstillingen er i 
dokumentet lagt til basert på de tallene som fremkom i filen.  
 
Prosjektet Global Carbon Project arbeider bl. a med løpende oppdatering av klodens 
karbonbudsjett. Global Carbon Projects materiale sier noe om hvordan verden ligger an med 
hensyn til utslippskutt. Deler av presentasjonen av deres «Global Carbon Budget 2016» 
vedlegges: 
 
Bilag 3: Om Global Carbon Budget (fra www.globalcarbonproject.org) 
Bilag 4: Global Carbon Budget 2016.  
 
Videre varsles følgende vitne: 
 
Vitne: Bjørn Samset, forskningsleder, CICERO Senter for klimaforskning 
 
Samset vil forklare seg om hva karbonbudsjetter er og hvilken informasjon som kan hentes 
fra disse.  
 
 
Som nevnt i stevningen er «klimasøksmål» initiert mange steder i verden. FN ved UN 
Environment Programme (UNEP) utgav i mai 2017 en rapport som gir en oversikt over en del 
slike søksmål:  
 
Bilag 5: UN Environment Programme «The status of climate change litigation – a 

global overview», mai 2017.  
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De enkeltvedtakene hver lisens (PL) utgjør, er ikke tidligere fremlagt i saken. Hittil er kun 
fremlagt den kongelige resolusjon som gir en oppramsing av de konkrete enkeltvedtak 
(stevningen bilag 6) og arbeidsplanen som gir en oversikt over de enkelte oljeselskapenes 
arbeidsforpliktelser knyttet til hvert enkeltvedtak (stevningen bilag 7). Her fremlegges 
utvinningstillatelsen nr. 609 C tildelt Lundin Norway AS, DEA Norge AS og Idemitsu Norge AS, 
med unntak av de sidene som er sladdet ut av Olje- og energidepartementet da Greenpeace 
begjærte innsyn etter offentlighetsloven:  
 
Bilag 6: Utvinningstillatelse nr. 609 C for petroleumsvirksomhet 
 
Bilag 7 : Utvinningstillatelse nr. 859 for petroleumsvirksomhet 
 
Gjennomgang av øvrige enkeltvedtak omfattet av kongelig resolusjon den 10. juni 2016 viser 
at disse i hovedsak har likt innhold, selv om subjektet under hvert vedtak, den geografiske 
beliggenhet for tillatelsen og relatert arbeidsforpliktelser er forskjellig.  
 
Etter at petroleumsselskapene har fattet vedtak om å igangsette petroleumsproduksjon 
basert på utvinningstillatelsene, igangsettes prosessen med PUD og PAD. Prosessen er omtalt 
i et av de mange underlagene for Makt- og demokratiutredning (NOU 2003:19): 
 
Bilag 8: Utdrag fra Maktutredningens rapport nr. 56. 
 

2. Provokasjoner og manglende besvarelse av provokasjoner 
 
Vi hitsetter fra vårt prosesskriv av 7. juni 2017: 
 
«I Konsekvensutredningen er det underrapporten «Inntekter fra petroleumsvirksomhet på 
nasjonalt nivå», som er det sentrale dokumentet der det foretas økonomiske vurderinger 
(bilag 18 til stevningen). For å få ytterligere klarhet i den økonomiske saksbehandlings-
prosessen som er gjennomført i forkant av Lisensvedtaket ber vi staten opplyse hvilke ansatte 
hos Oljedirektoratet som har hatt ansvar for å utarbeide denne underrapporten. Vi antar at 
det minst er en saksansvarlig og en saksbehandler som har behandlet rapporten, og vi ber 
om å få opplyst navnet på alle som bidro til å utarbeide rapporten, med en beskrivelse av 
hvilke roller disse hadde. Tilsvarende ber vi staten opplyse hvilke personer som hadde 
arbeidet med å følge opp de økonomiske vurderingene som ble foretatt i 
Konsekvensutredningen hos Olje- og energidepartementet.» (Kursivert her.) 
 
Denne provokasjonen er ikke besvart og gjentas. Vi ber om at den besvares snarlig, slik at vi 
kan vurdere behovet for ytterligere bevisførsel på dette punkt. Provokasjonen er knyttet 
direkte til saksøkernes anførsel om saksbehandlingsfeil. Siktemålet er å få belyst prosessen. 
Bestemmelser om bevisfritak er ikke anvendelige.  
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Rapporten fra Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker (bilag 1 til prosesskriv av 7. juni 2017) 
har vært omtalt i pressen, hvilket foranlediget følgende uttalelse på Oljedirektoratets 
hjemmeside: 
 
Bilag 9: Meddelelse fra Oljedirektoratet datert 8. september 2017. 
 
Det fremgår at OD fikk i oppdrag å gi brutto- og nettotall for to scenarier (altså ikke-
diskonterte tall.) Oppdragsbeskrivelsen OD ble gitt provoseres fremlagt. Heller ikke i dette 
tilfellet er bevisfritaksregler anvendelige.  
 
Staten har heller ikke besvart vårt uttrykkelige spørsmål (prosesskriv av 24. mars 2017, punkt 
4, gjentatt i prosesskriv av 7. juni 2017) om staten anser kravene til samfunnsøkonomisk 
analyse i R-109/2005 (erstattet av R-109/14) oppfylt gjennom den økonomiske 
saksbehandlingen som er foretatt. Spørsmålet må besvares av staten. 
 
Ettersom hovedforhandlingen nærmer seg bes det om at staten gis en kort frist for å 
etterkomme de utestående provokasjonene. 
 
 

***** 
 

Prosesskrivet er lastet opp i aktørportal Lovisa. Prosesskrivet er også sendt på e-post til de 
tre advokatene hos Regjeringsadvokaten. 
 
 
 
Oslo, 4. oktober 2017      Oslo, 4. oktober 2017 
WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS    ADVOKATFIRMA GLITTERTIND AS  
 
 
Cathrine Hambro      Emanuel Feinberg 
Advokat       Advokat 
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REGJERINGSADVOKATEN 

Det vises til epost fra retten av 26. september 2017, der partene gis frist til 10. oktober til å 
uttale seg om søknaden fra filmfotograf og dokumentarist Anna Myking om å filme 
forhandlingene fra tingretten, fortrinnsvis med to kameraer og «en annen visualitet enn en 
tradisjonell nyhetssending)). 

Den kommende rettssaken har betydelig offentlig intE:resse, som en prinsipiell sak om viktige 
samfunnsspørsmål og forholdet til grunnloven. Fra statens side vil vi derfor bidra til åpenhet og 
offentlighet, så langt det kan skje uten å komme i konflikt med andre tungtveiende hensyn. 

I denne forbindelse er det særlig viktig å sikre at interessen fra media ikke går utover en korrekt 
og mest mulig uforstyrret gjennomføring av hovedforhandlingen. Det er allerede stor pågang i 
saken. Det er laget et eget dokumentarprogram bare om utarbeidelsen av stevningen, det er høy 
aktivitet på internett og sosiale medier, det er gitt en rekke uttalelser t il media, og det kan 
forventes økt trykk fremover mot og under hovedforhandlingene, både fra nasjonale og 
internasjonale medier og organisasjoner. 

Etter statens syn er det viktig at tingretten og partene håndterer dette på en måte som gjør at 
medietrykket samlet sett ikke når et nivå og får en karakter som forstyrrer rettsforhandlingene. 

Dette er bakteppet som søknaden fra Myking må vurderes ut fra. 

Rettslig sett er utgangspunktet at regulering av fotografering og filmopptak mv under rettsmøter 
i sivile saker må skje med utgangspunkt i domstolloven § 133 første ledd. Bestemmelsen er en 
generell regel som bestemmer at «[r]ettens leder vaaker over, at forhandlingen foregaar med 
orden og værdighet. Han kan tilrettevise enhver, som forstyrrer forhandlingen, ( ... )». Det er 
antatt at bestemmelsen gir retten hjemmel for å nekte lydbåndopptak, fotografering og filming i 
den grad det virker forstyrrende på forhandlingene, jf. Schei m.fl. «Tvisteloven 
kommentarutgave» (2. utgave 2013) side 476 med videre henvisninger til Justisdepartementets 
rundskriv G 134-81 punkt 6 og NOU 1988:2 side 42-49. Dette ble også slått fast av Høyesteretts 
ankeutvalg i sak HR-2016-1769-U, som viste til at§ 133 er gitt for å sikre at administrator skal 
«kunne legge til rette for at forhandlingene blir gjennomført på en forsvarlig og verdig måte, og 
sikre at aktørene i saken får den nødvendige ro og konsentrasjon til å utføre de oppgaver som er 
tildelt dem» (pkt 14). 

I den pågående høringsrunden om ny domstollov er det i den utredningen som er utarbeidet 
foreslått følgende formulering i utkastet til ny lov§ 16-6 (2): «Rettens tillatelse [til opptak] kan 
gis når det ikke kan antas å ha uheldig virkning for behandlingen av saken og heffer ikke andre 
hensyn taler avgjørende imot. Før tillatelse gis, skal partene ha anledning til å uttale seg.» 
Formuleringen er bygget på rapport fra arbeidsgruppen som Domstolsadministrasjonen 
oppAevnte i 2009 for å vurdere delrevisjon av reglene om offentlighet i rettspleien. Av den 
nevnte utredningen side 108 følger det at de reglene som foreslås er antatt å videreføre dagens 
regler, med noen endringer som har til formål å klarlegge gjeldende rett. 

Fra statens side skal tilføyes at TV er et særlig sterkt medium, og at løpende fjernsynsopptak 
derfor på en annen måte enn vanlig tilstedeværelse fra pressen eller lydbåndopptak kan få en 
uheldig innvirkning på forhandlingene. Hva gjelder prosessfullmektigene, kan det hevdes at de 
som profesjonelle aktører må kunne forventes å forholde seg til dette. Hva gjelder parter og 
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vitner, er det etter statens syn større risiko for at løpende fjernsynsopptak vil kunne forstyrre 
deres ro og konsentrasjon, eller på annet vis påvirke deres opptreden og uttalelser. 

På denne bakgrunn vil staten ikke motsette seg at retten gir tillatelse til fjernsynsopptak fra 
prosessfullmektigenes innlegg, dersom retten selv etter en samlet vurdering kommer til at det 
lar seg gjennomføre uten at det forstyrrer forhandlingene. Staten vil imidlertid klart fraråde at 
det gis tillatelse til filming av parts- og vitneforklaringene. 

Hva gjelder antall kameraer det søkes om, og ønsket om «en annen visualitet enn en tradisjonell 
nyhet ssending», antas det at Oslo t ingrett har erfaring med det fjernsynstekniske, og vil kunne 
legge t il rette for en hensiktsmessig løsning. Det viktigste hensynet må være at kameraene ikke 
på noen måte forstyrrer forhandlingene. Det innebærer blant annet at de ikke må inn i sonen 
mellom aktørene i retten, og at de ikke må vinkles slik at de kan fange opp aktørenes notater, 
eller vise dem fra uheldige perspektiv. Staten er nok generelt skeptisk til ønsket om «en annen 
visualitet», og mener at det som er best forenlig med hensynet til orden og verdighet i retten vil 
være at eventuelle kameraer er fast montert bak i salen, på vanlig måte. 

Det foreligger så langt en henvendelse om fjernsynsopptak, fra dokumentarist Anna Myking. Det 
er mulig det ikke kommer flere. Men dersom det skulle skje, vil hensynet til likebehandling tale 
for at de gis tilgang på samme måte. Samtidig vil det være uheldig og unødig forstyrrende med 
et antall konkurrerende kameraer i salen. Etter statens syn vil det mest hensiktsmessige derfor 
være at det foretas ett felles opptak, som de medier som ønsker det gis tilgang til. Dette er gjort 
i andre saker staten kjenner til. Hvordan det praktisk og teknisk best kan ordnes, antar staten at 
tingretten selv står nærmest til å vurdere. En mulighet kan være at den som gis tillatelse 
på legges å dele med andre. En annen mulighet er at retten selv tar opptakene, og deler dem 
med Myking og andre interesserte. 

* * * * * 

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

Oslo, 10. oktober 2017 
REGJERINGSADVOKATEN 

~-~ ~-------=~ 
Fre:,ik Sejersted 
regjeringsadvokat 
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STORTINGET 

Rep1·esentantf orslag 27 S 
(2017-2018) 

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 sokkel 

Til Stortinget 

Bakgrunn 
Forslagsstiller viser til at Olje- og energideparte

mentet i juni kunngjorde utlysning av 24. konsesjons
runde. Runden omfatter 102 blokker, eller deler av 
blokker. Disse fordeler seg på 93 blokker 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 

Berilrtiget 

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 blokke
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 utvikle 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 ikke dele ut 
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nye letetillatelser derimot, er den mest skånsomme og 
politisk rasjonelle måten å trappe ned investeringsnivå
et på sokkelen. En rekke felt på norsk sokkel 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 klodens klima 
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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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/Saker-og-publikasj oner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar... 23 .10.201 7 
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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. 

Staten har mottatt store inntekter fra næringen. Siden år 2000 har statens netto kontantstrøm fra 

petroleumsvirksomheten vært 4 800 milliarder kroner (løpende 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 
• '\ • - - - .I - .I - - - -- -- - _ _! - , _ _._ - -- - - -- - -- - ,_._ - ..li - - -- -- 1 -- -- -- _ _._ - -- - ,_ - _.1,. __ - ...] _ -------, ___ ! ...l - , _ --- - - .,e ___ !~ , __ , _ ---

t:U.;J VJ.:>t:l i:H .:>LUlt: vru.:>Jt:l\.Lt:l c,t:Ut:lt:ll Ullt: V1'1'lt:Vt:l .:>LUlt: l\.U.:>LUi:ll.J..:>UVIC:l.:>1\..llUIC:l.:>Ca Uc, lUl.:>Ull\.t;l.:>Ca, 

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. 

httn<: · //urww stortim:ret. no/no/Saker-o!!-nublikasioner/Snorsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar... 23 .10.201 7 
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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 feites 

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 
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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 provokasjonene, 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 ugyidig. 

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 

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 tilsvaret s. 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. 

Skal 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 24 rapporter som ble innhentet i 2012 (bilag 18-2 til stevningen}. 

(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/or 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. 

-r-!I -'-.&..&.- -1--1.&.!IL..J .. -- _,a. 1-----•--·---··.&.--.-I-: ____ LI- ___ _..._ -.2. -- ---L-.&..a.--.-1- L...,._: _______ _._ ---' 
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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}. 

l=nr rløt fiørrlø ør c;t~tøn , 1ønia i rløn kritikkøn c;nm c;~kc;/1\kørnø (n!i an innl~a ~v r~nnnrtøn fr~ 
- -- ---- -"-- --- -- ------- ------u - ----- --- ---------- - --- • ~=·· ...... r ··....., , ··---- , .-- o · ..,.... ..... -0 - T • ~rr- · --·· · · ~ 

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 awelnlnger 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 til 
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 bestiiiingen, 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. 

Bilag 1: 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 
R::irPntc;h::ivPt SOlro\c;t i ?n1 ~ Sv::irPt n;'i rlPt c;no\rc;m;'ilpt Pr i::i 
- - • -- •• - ~ •• - • - - - r"" • .- ~ - - - ~ - ~ - ~ - ~ - - - , - - - - - - ■- .- • - • - - - - ~ -

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. 

Side 6 av 10 

6241



REGJERINGSADVOKATEN 

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. Noen full dokumentasjon av dette er ikke mulig 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 petroieumssubsidier». Herunder bie 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. 

Bilag 2: lnnst. 233 S (2015-2016) 

Bilag 3: 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. 

Bilag 4: 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 5: 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: 

Bilag 6: lnnst. 455 S (2016-2017). 

Bilag 7: Stortingets vedtak 907,908,909,910 og 911 av 14. 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 
overfor, 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 letetillatelser på norsk sokkel. 

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 
som saksøkerne særlig har bygget på, er forskernes antagelse at «budsjettet» for å holde 
oppvarmingen under 1,5°C var på omtrent 250 milliarder tonn CO2 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: Mliler m.fi., Emission budgets and pathways consistent with llmiting warmlng 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 
c-1,._r_ 1\1 ........ ~ .. - r1r~nn. ""n n '"'ln-t-, 
.;)l\t::lt::, n,yu lid \..1\..1:f\U, .L0.:7.LV.L/. 

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 
REGJERINGSADVOKATEN 

Side 10 av 10 
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Postboks 8012 Dep., 0030 Oslo 
 

Rettslige medhjelpere: Advokat Anders F. Wilhelmsen, Regjeringsadvokaten 
Advokatfullmektig Ane Sydnes Egeland, Regjeringsadvokaten 
 
 
 

 
Det vises til statens prosesskriv av 23. oktober 2017, mottatt 24. oktober 2017. Som svar på 
saksøkernes provokasjoner har staten fremlagt en e-post fra Olje- og energidepartementet til 
Oljedirektoratet datert 17. september 2012. Av e-posten fremgår følgende:   
 

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.» (vår 
understrekning) 
  

Det fremgår av sammenhengen at den «helt overordnete oversikten» var den vurderingen 
som skulle ligge til grunn for konsekvensutredningen for BSØ. Videre fremgår det at OD 
skulle fremlegge en mer «konkret innspill» ved årsskiftet 2012/2013, etter at 
konsekvensutredningen var sendt på høring. 
 
I den grad det ble utarbeidet ytterligere dokumenter («mer konkret innspill»), er slike 
dokumenter omfattet av allerede fremsatte provokasjoner, og må fremlegges snarest. I den 
grad det ikke ble utarbeidet ytterligere dokumenter, bes det opplyst hvorfor planene om å 
lage «mer konkret[e]» grunnlag ble skrinlagt.  
 
 

***** 
 

Prosesskrivet er lastet opp i aktørportal Lovisa. Prosesskrivet er også sendt på e-post til de 
tre advokatene hos Regjeringsadvokaten. 
 
 
 
Oslo, 25. oktober 2017     Oslo, 25. oktober 2017 
WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS    ADVOKATFIRMA GLITTERTIND AS  
 
 
Cathrine Hambro      Emanuel Feinberg 
Advokat       Advokat 
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Advokat Cathrine Hambro 
Wahl-Larsen Advokatfirma AS 
Fridtjof Nansens plass 5 
  
0160 OSLO 
  
 
 
 

Deres referanse 

 

Vår referanse 

 

Dato 

  16-166674TVI-OTIR/06 26.10.2017 

 
Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet 
 
Film- og lydopptak 
Det vises til tidligere korrespondanse vedr. anmodning fra Anna Myking om film- og 
lydopptak under hovedforhandlingen. Det har i tillegg kommet to ytterligere anmodninger, en 
fra Foreningen Grunnloven § 112 og en fra Radio Wolfgang. De to sistnevnte vedlegges. 
 
Hovedforhandlingen er berammet på sal 250. Dette gir mulighet for at film- og lydopptak kan 
gjøres i et annet rom enn i salen.  
 
Rettens foreløpige syn mht. anmodningene er: 

- Det kan gjøres lydopptak av hele forhandlingen. Opptak skal ikke skje i pauser. 
- Filmopptak kan gjøres under deler av forhandlingen, dvs. av de profesjonelle 

aktørenes innlegg. Tillatelsen tenkes gitt på slike vilkår: 
 Opptak skal bare gjøres av den aktør som til enhver tid har ordet.  
 Notater og innholdet i dokumenter skal ikke fanges opp på film. 

- Opptak skal ikke gjøres i salen, men fra rom stilt til disposisjon for dette formålet. 
Opptakene skal gjøres tilgjengelig kostnadsfritt for partene/partshjelperen dersom de 
ønsker det. 

  
Saksforberedende møte 
Det søkes berammet ytterligere et saksforberedende møte. Det legges opp til at det holdes på 
sal 250. Kommentarer til opplegget vedr. film- og lydopptak kan da gis, herunder også til 
anmodningen om direktesending og om å ta stillbilder. I tillegg tas det på møtet sikte å 
behandle evt. gjenstående spørsmål knyttet til saksforberedelsen og gjennomføringen av 
hovedforhandlingen.  
       
Likelydende brev er sendt prosessfullmektigene. 
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Abelseth, Hugo 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Folstad, Petter på vegne av Oslo tingrett (postmottak) 
onsdag 27. september 2017 14.12 
Oslo tingrett_presse 
VS: Media access - Oslo District Court 

Fra: Cormac McAuliffe [mailto:cm@radiowolfgang.com] 
Sendt: onsdag 27. september 2017 14.09 
Til: Oslo tingrett (postmottak) <Oslo.tingrett.ekspedisjon@domstol.no> 
Emne: Media access - Oslo District Court 

Dear Sir/Madam, 

I hope this email finds you well. 

I'm Cormac McAuliffe from Radio Wolfgang in London (https://www.radiowolfgang.com/). 
We are producing a documentary series on the upcoming court case which is scheduled to 
take place in the Oslo District Court from Tuesday November 14th until Wednesday 
November 22nd. The plaintiffs for the case are Foreningen Greenpeace Norden and Natur 
og Ungdom, and the defendant is The Government of Norway represented by the Ministry 
of Petroleum and Energy. The case number is 16-166674TVI-OTIR/06. 

We would like for two of our journalists to be able to be able to attend the first two 
days of the court case in the Oslo District Court (14th and 15th of November). Their 
names are Ivor Manley and Natalia Rodriguez. Is there a particular procedure 
for approving media requests, or is this email sufficient? 

We would also like to record audio from within the court room. The audio recordings 
would not be broadcast live but would be included in the documentary series which 
would be released after all the court proceedings have ended. What is the policy of 
the Oslo District Court for recording sound within the court room? 

If you have any questions at all please do let me know. Many thanks for your help with 
this. 

Best wishes, 
Cormac 

WOLFGANG 

Cormac McAuliffe 
Assistant Producer 

Radio Wolfgang 
Cranmer House 
3 Cranmer Road, 
London, SW9 6EJ 

+44 77 6096 4565 
+44 20 8986 6681 
www.radiowolfgang.com 
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Oslo tingrett 

C.J.Hambros plass 4 

saks nr. 16-16667 4TVI-OTIR/06 

rv CP~IPiUC.Pf 

Oslo, 23.10.2017 

Søknad om tillatelse til å direktesende levende bilder og lyd, samt å ta stillbilder. 

Foreningen Grunnloven § 112 søker med dette tillatelse til å direktesende levende bilder og 

lyd ut fra rettssalen, samt tillatelse til åta stillbilder under rettssaken hvor Natur og Ungdom 
og Greenpeace, med partshjelp fra Besteforeldrenes klimaaksjon, møter staten over tvisten 

om forvaltningsvedtaket som åpnet 23. konsesjonsrunde. Rettssaken er berammet 14.-22. 

november i Oslo tingrett, sal 127. 

Foreningen Grunnloven§ 112 er en bred forening, bestående av Natur og Ungdom, 
Greenpeace Norge og Besteforeldrenes klimaaksjon, samt Spire, Concerned Students 
Norway, Forfatternes klimaaksjon § 112 og Concerned Artists Norway 

Saken, hvor saksøkerne anlegger at norske borgeres rett til et sunt miljø er truet av statens 

forvaltningsvedtak om å tildele 23. konsesjonsrunde, er av allmenn interesse. Det 
gjenspeiles i den allerede brede medieoppmerksomheten saken har skapt, og det folkelige 

engasjementet vi ser på grasrotnivå blant foreningens medlemmer. Under rettssaken vil flere 

info-arrangementer om rettssaken avholdes, både i Oslo og andre steder. 

For ytterligere å tilgjengeliggjøre rettssaken for den norske befolkning ønsker koalisjonen å 

direktesende rettssaken, samt å ta stillbilder fra rettsforhandlingene. På den måten kan vi 

bidra til å spre kunnskap og forståelse om saken, som kan sies å være historisk ettersom det 

er første gang Grunnloven§ 112 prøves for retten, til norske borgere. 

Rent praktisk vil vi, om vi får innvilget tillatelse til å direktesende hele eller deler av 
rettssaken, sikre at gjennomføringen av dette gjøres uten å forstyrre rettens gang. For å 

oppfylle dette ser vi for oss et fastmontert kamera bakerst i rettssalen. Direkteoverføringen vi 
søker om vil innebære video- og lydopptak. Vi vil overføre dette via foreningsmedlemmenes 

kanaler i sosiale medier, og på den måte tilgjengeliggjøre rettssaken for allmennheten. 

Om vi får innvilget tillatelse til å ta stillbilder under hele eller deler av rettssaken vil vi også 

sikre at dette gjøres uten å forstyrre rettens gang. Her er vi åpne for dialog med dommeren 
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om hvordan fotografering bør gjennomføres for å forstyrre minst mulig. Om vi ikke får 
innvilget søknaden om tillatelse til å ta stillbilder ønsker vi å søke om tillatelse til å bringe inn 
en skisse-tegner. 

Mette Newth 

Styreleder i Foreningen Grunnloven § 112 
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REGJERINGSADVOKATEN 

Side 2 av 2

Vi viser til saksøkernes prosesskriv av 25. oktober d.å.

De mer konkrete innspillene Oljedirektoratet var bedt om ble presentert i to rapporter i februar
2013, med analyser av ressursgrunnlaget med tilhørende usikkerhet for Barentshavet sørøst og
norsk havområde ved Jan Mayen. Disse er offentlig tilgjengelige, men fremlegges for ordens
skyld:

Bilag 1: Kartlegging og ressursberegning, Barentshavet sørøst, finnes på
http://www.npd.no/no/Nyheter/Nyheter/2013/Nye ressurstall for
Barentshavet sorost og Jan Mayen/

Bilag 2: Kartlegging og ressursberegning, Jan Mayen, finnes på
https://www.regjeringen.no/contentassets/ba20e3609dde46a29bb734477
b6e0a20/y_0122b_hele.pdf

*****
Prosesskrivet sendes i aktørportalen.

Oslo, 27. oktober 2017
REGJERINGSADVOKATEN

Advokat Anders F. Wilhelmsen
for Fredrik Sejersted
Regjeringsadvokat
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Oslo, 30. oktober 2017 

 

Sak: 16-166674TVI-OTIR/06 

Saksøker: Föreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom 

Partshjelper: Besteforeldrenes klimaaksjon 

Saksøkt: Staten ved Olje- og energidepartementet 

 

Det vises til rettsbok fra planleggingsmøte avholdt 15. mai 2017 underpunkt 3. Nedenfor følger 
partenes felles omforente fremstilling av deler av faktum i saken, jf. tvisteloven § 9-9 (3) og (4).  

Redegjørelsen nedenfor dekker de deler av faktum som partene er enige om at er relevante ved den 
rettslige vurderingen av saken. Det er i første rekke den prosessen som ledet frem til vedtaket om 
tildeling av 23. konsesjonsrunde den 10. juni 2016, herunder også de forutgående prosessene med 
åpning av Barentshavet sør (BS) i 1989 og Barentshavet sørøst (BSØ) i 2013. Videre er det en 
kortfattet fremstilling av hovedtrekkene i det internasjonale klimasamarbeidet som Norge deltar i, 
herunder Parisavtalen av 2015 og deltagelsen i EUs kvotesystem.  

Utover dette er det som påpekt i prosesskriftene og under planleggingsmøtet delte meninger mellom 
partene om hva som er de relevante faktiske forhold ved en rettslig vurdering av vedtakets gyldighet 
etter grl. § 112 og de andre reglene som er anført. Denne uenigheten gjør at det er vanskelig for 
partene å utforme en felles fremstilling av forhold som kun den ene eller den annen part mener er av 
rettslig relevans. Partene vil derfor mene at det er mest hensiktsmessig at hver av partene på vanlig 
måte under hovedforhandlingen selv fremstiller de deler av faktum som man vil anføre som 
relevante.  

 

Omforent systematisk redegjørelse for enkelte faktiske forhold i saken:    

 RRAMMENE FOR NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET OG 23. KONSESJONSRUNDE 

1.1 Innledning 

Den 10. juni 2016 fattet regjeringen ved kongelig resolusjon vedtak om tildeling av 
utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde i medhold av petroleumslovens § 3-3. Saken gjelder 
gyldigheten av dette vedtaket.  

Det ble tildelt 10 utvinningstillatelser for til sammen 40 blokker eller delblokker. 
Utvinningstillatelsene kalles «Production License», forkortet «PL». De ti utvinningstillatelsene heter 
henholdsvis PL 609C, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858 og 859. Utvinningstillatelsene angir 
presist hvor petroleumsutvinning kan skje. Syv av utvinningstillatelsene (14 blokker) er lokalisert i 
Barentshavet Sør og tre av utvinningstillatelsene (26 blokker) er lokalisert i Barentshavet Sørøst. Alle 
blokkene er lokalisert nord for Norge mellom 71° 30' og 74° 30' nordlig breddegrad, samt 20° 40' 
østlig breddegrad, til delelinjen mot Den russiske føderasjon. 
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1.2 Åpning av havområder for petroleumsvirksomhet 

Forut for vedtak om tildeling av utvinningstillatelser skjer en såkalt «åpning» av havområder for 
petroleumsvirksomhet, jf. petroleumsloven § 3-1. Bestemmelsen stiller krav til at det skal foretas en 
avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området. Til bruk i denne 
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».  Åpningsprosessen innebærer i praksis at Olje- og 
energidepartementet gjennomfører en konsekvensutredning for det området på kontinentalsokkelen 
som planlegges åpnet, jf. forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet 
(petroleumsforskriften) kap. 2. Virkninger for miljø og natur er blant de konsekvensene som skal 
utredes.  

Åpning av nytt område for petroleumsvirksomhet forelegges for Stortinget, jf. 
petroleumsforskriften § 6d.  I saksfremlegget skal det gjøres rede for hvordan virkningene av åpning 
av nytt område for petroleumsvirksomhet og innkomne høringsuttalelser er vurdert, samt hvilken 
betydning disse er tillagt. Stortinget fatter beslutning om åpning av et område for 
petroleumsvirksomhet på basis av den fremlagte konsekvensutredningen.  

Barentshavet Sør (BS) ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1989. Konsekvensutredningen ble lagt 
frem for Stortinget ved St. meld nr. 40 (1988–1989) som fikk sin tilslutning fra Stortinget ved 
behandlingen av Innst. S. nr. 216 (1988–1989). Det er senere tildelt en rekke utvinningstillatelser i 
Barentshavet Sør og det er to felt i produksjon; Snøhvit og Goliat. I tillegg er det gjort flere funn, bl.a.  
«Johan Castberg», «Wisting" og "Alta/Gohta».  

Barentshavet Sørøst (BSØ) ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 2013. Bakgrunnen var 
overenskomsten med Den russiske føderasjon fra 2010 om maritim avgrensning og samarbeid i 
Barentshavet og Polhavet (delelinjeavtalen). Overenskomsten innebar bl. a. at havområdet øst for 
det allerede åpnede Barentshavet Sør ble tilgjengelig for norsk petroleumsvirksomhet. 
Konsekvensutredningen ble presentert for Stortinget ved St. Meld nr. 36 (2012–2013) og 
tilleggsmeldingen til denne, St. Meld 41 (2012–2013), og Stortinget ga sin tilslutning ved 
behandlingen av Innst. 433 S (2010–2011).  

Åpningen av Barentshavet Sørøst for petroleumsvirksomhet er første åpning av et nytt område på 19 
år. Det er første åpning av nytt areal i Barentshavet på 24 år. 

1.3 Utvinningstillatelse og faktisk utvinning av petroleum 

Saken gjelder som nevnt gyldigheten av vedtak om tildeling av utvinningstillatelser i Barentshavet Sør 
og Barentshavet Sørøst. 

En utvinningstillatelse gir rettighetshaver enerett til undersøkelse, leting etter og utvinning av 
petroleum innenfor det geografiske området som tillatelsen omfatter. Rettighetshaver blir eier av 
petroleumen som utvinnes. Tillatelsen regulerer videre rettigheter og plikter som rettighetshaverne 
til en utvinningstillatelse har overfor staten. Utvinningstillatelsen utfyller bestemmelsene i 
lovgivningen og stiller detaljerte vilkår for virksomheten.  

Dersom det under en utvinningstillatelse gjøres drivverdige funn, innledes prosessen mot faktisk 
utnytting av det konkrete funnet. Denne prosessen reguleres av petroleumsloven kap. 4 og 
petroleumsforskriften kap. 4. Rettighetshaver må blant annet få godkjent en plan for utbygging og 
drift, basert på en konsekvensutredning, før utbygging og drift kan iverksettes, jf. petroleumsloven § 
4-2.  

6256



3 
 

Norsk petroleumsvirksomhet må skje i tråd med det som fastsettes i forvaltningsplanen for det 
havområdet der virksomheten skal foregå. Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for 
verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester, og samtidig 
opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Den gjeldende 
planen for Barentshavet finnes i Meld. St. 10 (2010–2011).  

1.4 Nærmere om 23. konsesjonsrunde 

Den 23. konsesjonsrunde ble startet i august 2013. Daværende regjering inviterte selskapene på 
norsk sokkel til å nominere områder de ønsket å inkludere i 23. konsesjonsrunde. Fristen for å 
nominere områder gikk ut i januar 2014. Gjennom nominasjonsprosessen fremmet oljeselskapene 
sitt syn på hvilke blokker de anså mest geologisk interessante. 40 selskaper sendte inn forslag til 
blokker de ønsket å inkludere i 23. konsesjonsrunde. Nominasjonene omfattet 160 blokker, hvorav 
140 blokker i Barentshavet og 20 blokker i Norskehavet. 86 blokker ble nominert av to eller flere 
selskaper. 

I februar 2014 ble forslag til blokker som skulle inngå i 23. konsesjonsrunde sendt på høring. I 23. 
konsesjonsrunde ble det foreslått å utlyse totalt 61 blokker fordelt på 7 blokker i Norskehavet, 34 
blokker i Barentshavet Sørøst og 20 blokker i resten av Barentshavet Sør. For det nylig åpnede 
området i Barentshavet Sørøst ble det kun bedt om innspill knyttet til om det hadde tilkommet ny, 
vesentlig informasjon etter at Stortinget behandlet Meld. St.36 (2012–2013) og Meld. St. 41 (2012–
2013). For øvrige områder ble det kun bedt om innspill knyttet til om det hadde tilkommet ny, 
vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt, jf. Meld. St. 28 (2010–
2011). Etter utløpet av høringsfristen vurderte Olje- og energidepartementet de innkomne uttalelser. 
Det ble utarbeidet et forslag til regjeringen til hvilke områder som burde inngå i utlysningen på hvilke 
vilkår, sammen med vurdering av høringsuttalelsene. I januar 2015 ble 23. konsesjonsrunde utlyst. 
Runden omfattet 57 blokker eller deler av blokker. Disse fordelte seg på 34 blokker i Barentshavet 
sørøst, 20 blokker Barentshavet Sør og 3 blokker i Norskehavet. 

Ved søknadsfristens utløp i desember 2015 hadde 26 selskaper levert søknader til departementet om 
å få tildelt nytt areal. Etter søknadsfristen ble søknadene behandlet på vanlig måte og vurdert av 
Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Arbeids- og sosialdepartementet og Olje- og 
energidepartementet. Forhandlingsmøtene med selskapene ble avholdt i mars 2016, og deretter tok 
regjeringen stilling til hvilke selskaper som skulle få tilbud om andeler og operatørskap med vilkår og 
arbeidsprogram. Tilbudet ble sendt ut i mai 2016. Deretter ble lete- og utvinningstillatelsene tildelt 
10. juni 2016.  

 IINTERNASJONALT  KLIMASAMARBEID 

Norge har deltatt i det internasjonale klimasamarbeidet siden dette første gang ble satt på 
dagsordenen. Det overordnede folkerettslige rammeverket er FNs rammekonvensjon om 
klimaendringer (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) som ble vedtatt i Rio de 
Janeiro i 1992. Norge ratifiserte denne avtalen 11. juni 1993, jf. St.prp.nr. 36 (1992–93). 
Kyotoprotokollen er en avtale under Klimakonvensjonen, vedtatt i 1997 og ratifisert av Norge i 2002 
ved Stortingets behandling av St. prp. Nr. 49 (2001–2002). Avtalen innebærer tallfestede 
utslippsforpliktelser for Norge og andre industriland. Kyotoprotokollens system åpner for at 
utslippsforpliktelsene kan oppfylles ved fleksible gjennomføringsmekanismer og samarbeid mellom 
land som supplement til nasjonale tiltak. 

2 
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Kyotoprotokollen trådte i kraft i 2005. Første forpliktelsesperiode var fra 2008 til 2012 og ble gjort 
opp i 2015.  Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode, vedtatt på Klimakonvensjonens partsmøte 
i Doha i 2012, gjelder for perioden 2013 til 2020. Doha-endringene har ennå ikke trådt i kraft, jf. 
artiklene 20 og 21 i Kyotoprotokollen, men Norge følger i tråd med Wien-konvensjonen likevel 
avtalen. 

Norge har for perioden frem til 2020 forpliktet seg til et utslippsnivå som tilsier at utslippene i 2020 
skal være redusert med 30 prosent sammenliknet med Norges utslippsnivå i 1990. Målet var del av 
klimaforliket på Stortinget i 2012, jf. Innst. 390 S (2011–2012), som igjen bygger på klimaforliket fra 
2008.  

Parisavtalen ble fremforhandlet i Paris i desember 2015 og er den sist vedtatte protokoll til FNs 
klimakonvensjon. Det er meningen at Parisavtalens regulering skal ta over når Kyotoprotokollens 
andre forpliktelsesperioden løper ut i 2020. Et formål med avtalen og dens mekanismer er å holde 
økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 °C sammenliknet med førindustrielt 
nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C over førindustrielt nivå, jf. artikkel 2. De 
statene som har signert og ratifisert Parisavtalen er forpliktet til å fastsette og kommunisere 
nasjonalt bestemte bidrag («nationally determined contributions»), jf. artikkel 4 nr. 2 første setning. 
De nasjonale bidragene skal meldes inn eller oppdateres hvert femte år, jf. artikkel 4 nr. 9. Hver 
oppdatering skal bygge på det forrige, suksessive bidrag, jf. artikkel 4 nr.2 og innebære et økende 
ambisjonsnivå, jf. artikkel 4 nr. 3. Videre er statene forpliktet til å framskaffe nødvendig informasjon 
vedrørende de nasjonale bidragene, jf. artikkel 4 nr. 8, gjøre opp regnskap med hensyn til de 
nasjonale bidragene, jf. artikkel 4 nr. 13, og rapportere under en egen mekanisme for 
gjennomsiktighet, jf. artikkel 13. 
 
Norge ratifiserte Parisavtalen den 20. juni 2016 på bakgrunn av Prop. 115 S (2015–2016) og Innst. 
407 S (2015–2016). Parisavtalen trådte i kraft 4. november 2016. Norge har meldt inn til FN en 
betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990, jf. Meld. 
St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU og lnnst. 211 (2014–
2015). 
 
FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ble nedsatt av Den 
meteorologiske verdensorganisasjonen (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. Formålet er å gi 
verdens land et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle 
effekter for mennesker, miljø og samfunn. I 1989 besluttet generalforsamlingen i FN å gi IPCC i 
oppgave å utarbeide en rapport som beskrev bl. a klimastatus. Dette ble senere fulgt opp av første 
partskonferanse under Klimakonvensjonen (Conference of the Parties, COP). I dag er det fast praksis 
at partskonferansene mottar IPCCs rapporter. IPCC kom i 2013–2014 med sin femte hovedrapport. 
Hovedrapporten består av tre underrapporter fra tre arbeidsgrupper («The Physical Science Basis», 
«Impacts, Adaptation, and Vulnerability» og «Mitigation of Climate Change») og en oppsummering 
av funnene i disse («Synthesis Report»).  
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RETTSBOK  
 
Den 30. oktober 2017 kl. 1030 ble planleggingsmøte holdt i Oslo tingrett,   
 
Saksnr.: 16-166674TVI-OTIR/06 

 
Dommer:  Tingrettsdommer Hugo Abelseth 

 
Saken gjelder: Prøving av forvaltningsvedtak 
 
 
 
 
 
Saksøkere: 
Natur og Ungdom 

Advokat Emanuel Feinberg 

Föreningen Greenpeace Norden 
 
Partshjelper: 
Besteforeldrenes klimaaksjon 
 

Advokat Cathrine Hambro 
 
 
Ketil Lund 
 

mot 

Saksøkt: 
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energidepartementet 

Advokat Anders Flaatin Wilhelmsen,  
Advokat Ane Sydnes Egeland,  
Advokat Fredrik Sejersted 
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Møteform og møtedeltakere  
Møtet ble holdt i retten.  
 
Foruten saksforberedende dommer deltok: 
Fra saksøkersiden: Prosessfullmektigene. 
Fra partshjelperen: Ketil Lund. 
Fra saksøktesiden: Prosessfullmektigen og rettslige medhjelpere. 
 
Videre behandling av saken 
Partene ble gitt anledning til å uttale seg om plan for den videre behandlingen av saken.  
- Gjenstående saksforberedelse. Saksøkernes prosessfullmektiger opplyste at saksøkerne 

tar sikte på å legge frem enkelte ytterligere bevis og enkelte hjelpedokumenter.   
- Avsluttet saksforberedelse, sluttinnlegg, tidsplan og utdrag. 

Dommeren minnet om at saksforberedelsen avsluttes 31.10.2017. Dommeren besluttet 
at det skal inngis sluttinnlegg og forslag til tidsplan innen 6.11.2017. 
Prosessfullmektigene opplyste at elektronisk utdrag er under utarbeidelse og vil bli 
innsendt med det første.  

- Tvisteloven § 9-9 (2), redegjørelse for sakens faktiske side. Prosessfullmektigene 
opplyste at en omforent systematisk redegjørelse av deler av sakens faktiske side vil bli 
innsendt med det første.  

- Lyd- og bildeopptak under hovedforhandlingen. De tilstedeværende fikk anledning til å 
kommenterer rettens brev av 26.10.2017. Det ble gitt tilslutning til opplegget skissert i 
brevet, dog med noen forbehold. Saksøkernes prosessfullmektiger fremholdt således at 
det var få betenkeligheter med å tillate filmopptak under partsforklaringene. 
Representanten for partshjelperen gjorde gjeldende det samme mht. vitneforklaringene. 
Det fremkom ikke innvendinger til at det foretas direktesending. Mht. ønsket om 
stillbilder ble det gitt uttrykk for at det er akseptabelt hvis det begrenses i tid og sted. 
Dommeren opplyste at det vil bli truffet en avgjørelse mht. opplegget med det første. 

 
Avslutning 
Dommeren erklærte møtet for avsluttet, og opplyste at rettsboken vil bli sendt/gjort 
tilgjengelig i aktørportalen. 
 
Rettsmøtet varte fra kl. 10.30 til kl. 11.00. 
 
 

Retten hevet 
 

Hugo Abelseth 
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Advokatfirmaet Glittertind AS 
Org.nr. 916 284 055 

Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo 
Postboks 1383, 0114 Oslo 

post@glittertind.no 
www.glittertind.no 

 

 Oslo, 31. oktober 2017 
Sak nr.: 10102-501 

 

 

PPROSESSKRIV

TIL 

OSLO TINGRETT 

 
Sak nr.: 16-166674TVI-OTIR/06 

  

Saksøker  nr 1:: Foreningen Greenpeace Norden 
BOX 15164, 104 65 Stockholm, Stockholms län 
 

Saksøker nr 2: Natur og Ungdom 
Torggata 34.0183 OSLO 

  

Partshjelper  
 

Besteforeldrenes klimaaksjon 
Postboks 20, 5648 Fusa 
v/Ketil Lund 
c/o Advokatfirmaet Lund & Co 
Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo 
 

Prosessfullmektiger for ssaksøker 1 
og 2 og partshjelperen: 

Advokat Cathrine Hambro 
Wahl-Larsen Advokatfirma AS 
Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo 
 

 Advokat Emanuel Feinberg 
Advokatfirmaet Glittertind AS 
Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo 
 

Saksøkt: Staten ved Olje- og energidepartementet 
Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo 

  

Prosessfullmektig:
  
Rettslig medhjelpere: 

Regjeringsadvokaten  
v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted 
Advokat Anders F. Wilhelmsen, Regjeringsadvokaten 
Advokat Ane Syndes Egeland, Regjeringsadvokaten 
Postboks 8012 Dep, 0030 Oslo 
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GUTTERTI ND 

6261



 Side 2 av 4 

11 INNLEDNING 

Vi viser til planmøte avholdt 30. oktober 2017 der vi varslet at vi saksøkerne ville fremlegge noe 
supplerende dokumentasjon 
 
Vi varslet også at vi ville fremlegge noen hjelpedokumenter til støtte for presentasjonen. 
 
For øvrig har vi noen kommentarer til representasjonsforholdene på saksøkersiden.  
 

2 SUPPLERENDE DOKUMENTASJON 

• I statens prosesskriv av 23. november 2017 ble det fremlagt en e-post til OD vedrørende 
vurdering av statens inntekter fra petroleumsaktivitet. Her uttrykkes det at det er 
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. Denne rapporten fremlegges til sammenligning.  

 
Bilag 1: Økonomisk vurdering av uoppdagede petroleumsressurser i havområdene 

utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (2010)». 
 
 
• I forbindelse med saksøkernes anførsler relatert til Norges ansvar for Lisensvedtakets 

klimamessige skadevirkninger er det relevant å vurdere forskjellige beregningsmåter for 
hvordan ansvaret for utslippsreduksjoner frem til 2030 bør fordeles. I forbindelse med 
forhandlingene om Parisavtalen ba SVs Stortingsgruppe en gruppe forskere om å utarbeide 
en rapport som tok for seg disse problemstillingene. Denne rapporten fremlegges.  

 
Bilag 2: Norges klimaansvar 2030 av Kallbekken mfl., udatert 2014. 

 
 
• Ved vurderingen av statens gjeldende klimatiltak har staten blant annet fremhevet EUs 

kvotesystem. I den sammen fremlegges en redaksjonell artikkel vedrørende dette systemet 
publisert på Bloomberg.com 20. februar 2017 
 
Bilag 3: Artikkel fra Bloomberg.com av 20. februar 2017 

 
 

Saksøkerne er interesseorganisasjoner og slike organisasjoners viktige rolle i miljøsaker er 
blant annet kommet til uttrykk i Aarhus-konvensjonen om Miljøinformasjon. Det er 
imidlertid et bakteppe for saken at svært mange enkeltindivider har uttrykt støtte til 
søksmålet og de interesser som søksmålet forfølger. Per 31. oktober 2017 har 401 036 
erklært støtte til søksmålet. Navnelisten er tilgjengelig på 
https://www.savethearctic.org/en/peoplevsarcticoil/witness-statement/ og den 19. 
november vil en video med folks støtteerklæringer bli lagt ut på siden. 
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• UNEP har i dag utgitt en ny rapport vedrørende behovet for utslippsreduksjoner i relasjon 
til målet om redusert global oppvarming og forskjellige nasjoner klimatiltak/klimamål. 
Denne fremlegges også. 

 
BBilag 4: The Emissions Gap Report 2017 – A UN Environment Synthesis Report 

(offentliggjort 31.10.2017) 
 

3 HJELPEDOKUMENTER

Saksøkerne har utarbeidet enkelte statistikk- og hjelpedokumenter til støtte for saksøkernes innlegg. 
Disse fremlegges i det følgende.  
 

Bilag 5: Hjelpedokumenter saksøker 
 
Dokumentene formodes å være selvforklarende.  
 
For øvrig har saksøker også utarbeidet enkelte kart som også søker å lette saksøkers fremstilling. 
 

Bilag 6: Kart fremlagt av saksøker 
 
Referansene til grunnlagsdataen som er bruk til kartene fremgår av kartene. 
 
Utover disse hjelpedokumentene har to av de sakkyndige vitnene, Eystein Jansen og Bjørn Samset, 
planlagt å fremlegge støtteark til sine forklaringer.  
 
Jansens støtteark er i stor grad allerede utarbeidet. Selv om det fortsatt vil kunne komme endringer 
frem mot presentasjonen, legges de likevel frem i sin nåværende form.  
 

Bilag 7: Foreløpig støtteark til Eystein Jansens forklaring 
 
For Samsets del er ikke støttearkene klare til utsendelse ennå. Vi vedlegger likevel en oversikt over 
temaene han skal forklare seg om og en oppstilling over underlagsdokumentasjonen han vil referere 
til. Noe av underlagsdokumentasjonen ligger allerede i saken. Vi ser ikke behov for å fremlegge 
dokumentasjonen for øvrig, men vi oversender gjerne til staten hvis det skulle være ønskelig 
 

Bilag 8: Foreløpig oversikt vedrørende Bjørn Samsets forklaring 
  

4 REPRESENTASJONSFORHOLD PÅ SAKSØKSERSIDEN 

I tråd med vårt engasjement for de to saksøkende parter ber vi om rettens tillatelse til begge å opptre 
som prosessfullmektig for begge parter, jf. tvisteloven § 3-1 (2).  
 
For øvrig gjentar vi at vi har overtatt som prosessfullmektiger også for partshjelperen.  
 

* * * 
Dette prosesskriv er lastet opp i Aktørportalen og sendt direkte til Regjeringsadvokaten per e-post.  
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Wahl-Larsen Advokatfirma AS    Advokatfirmaet Glittertind AS 
    
 
Cathrine Hambro     Emanuel Feinberg  
    
advokat       advokat 
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Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer 
Postboks 8023 Dep., 0030 Oslo 22 03 52 00 Trine Langfjell Kibsgaard   974714647 
     
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post 
Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4 22 03 53 53 22 03 52 06 Kl.0845-1545 (1500) http://domstol.no/oslo tingrett 
    oslo.tingrett.eksp@domstol.no 
 

Dok 121 

 

 Anna Myking 
  
  
  
  
 
 
 

Deres referanse 

 

Vår referanse 

 

Dato 

  16-166674TVI-OTIR/06 31.10.2017 
Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet 
 
Det vises til søknad om å gjøre film- og lydopptak under hovedforhandlingen i ovennevnte 
sak.  
 
Lydopptak 
Det gis tillatelse til å gjøre lydopptak under hele forhandlingen. Opptak skal ikke gjøres i 
pauser. 
 
Filmopptak 
Det gis tillatelse til å gjøre opptak på følgende vilkår: 
 

 Opptak kan gjøres av innlegg fra de profesjonelle aktørene (dommeren og 
prosessfullmektigene). Det kan også gjøres opptak av forklaringer fra 
partsrepresentanter og representant for partshjelperen.  

 Opptak skal bare gjøres av den aktør som til enhver tid har ordet.  
 Notater og innholdet i dokumenter skal ikke fanges opp på film. 

 
Fellesvilkår for lyd- og filmopptak 
Opptakene skal ikke gjøres i rettssalen, men fra rom stilt til disposisjon for dette formålet.  
Opptakene skal gjøres tilgjengelig kostnadsfritt for partene/partshjelperen dersom de 
fremsetter ønske om det.  
 
Koordinering 
Det gjøres oppmerksom på at også andre har søkt om å gjøre film- og lydopptak. Det må 
derfor skje en koordinering. I den forbindelse ber vi om at det tas kontakt med 
kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra (e-post: markus.isetra@domstol.no, telefonnummer: 
22035232) i god tid før hovedforhandlingens oppstart.  
 
Kopi av dette brevet er sendt partene og partshjelperen.  
 
Oslo tingrett 
 
 
Hugo Abelseth 
tingrettsdommer 
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OSLO TINGRETT 

 
 
 

Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer 
Postboks 8023 Dep., 0030 Oslo 22 03 52 00 Trine Langfjell Kibsgaard   974714647 
     
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post 
Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4 22 03 53 53 22 03 52 06 Kl.0845-1545 (1500) http://domstol.no/oslo tingrett 
    oslo.tingrett.eksp@domstol.no 
 

Dok 129 

 

Advokat Cathrine Hambro 
Wahl-Larsen Advokatfirma AS 
Fridtjof Nansens plass 5 
  
0160 OSLO 
  
 
 
 

Deres referanse 

 

Vår referanse 

 

Dato 

  16-166674TVI-OTIR/06 01.11.2017 

 
Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet 
 
Det vises til prosesskriv av 31.10.2017 hvor det bes om rettens tillatelse etter tvisteloven § 3-1 
annet ledd annet punktum til at både advokat Hambro og advokat Feinberg kan opptre som 
prosessfullmektig for begge parter. For øvrig gjentas, som fremholdt i rettsmøtet 30.11.2017, 
at de nevnte advokater har overtatt som prosessfullmektiger også for partshjelperen. 
 
Etter tvisteloven § 3-1 første ledd kan en part la seg representere av prosessfullmektig. Av  
§ 3-1 annet ledd første punktum fremgår at en part bare kan ha én prosessfullmektig av 
gangen, men retten kan etter annet ledd annet punktum tillate at en part har flere 
prosessfullmektiger når det foreligger særlige grunner. Etter rettens oppfatning kommer disse 
reglene også til anvendelse for partshjelpere. Det er således også nødvendig med rettens 
tillatelse dersom både advokat Hambro og advokat Feinberg skal være prosessfullmektig for 
partshjelperen.    
 
Slik retten ser det er saken av en art som kan nødvendiggjøre behov for mer enn én 
prosessfullmektig. Partene innbyrdes har ikke motstridende interesser, ei heller i forhold til 
partshjelperen. Det legges til grunn at opplegget det søkes om ikke medfører økte kostnader.   
 
Retten gir tillatelse til at advokat Hambro og advokat Feinberg begge kan opptre som 
prosessfullmektig for begge parter og for partshjelperen. Retten minner om den klargjøring 
som må gjøres etter tvisteloven § 3-1 annet ledd tredje punktum.   
  
Likelydende brev er sendt saksøkerne og partshjelperen ved prosessfullmektigene. 

Oslo tingrett 

Hugo Abelseth 
tingrettsdommer 

Kopi: Saksøktes prosessfullmektig 
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Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer 
Postboks 8023 Dep., 0030 Oslo 22 03 52 00 Trine Langfjell Kibsgaard   974714647 
     
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post 
Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4 22 03 53 53 22 03 52 06 Kl.0845-1545 (1500) http://domstol.no/oslo tingrett 
    oslo.tingrett.eksp@domstol.no 
 

Dok 131 

 

Foreningen Grunnloven § 112 
C/o Mette C. Newth, Paal Bergs vei 74  
  
 

Deres referanse 

 

Vår referanse 

 

Dato 

  16-166674TVI-OTIR/06 02.11.2017 

 
Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet 

 
Det vises til søknad av 23.10.2017 om å gjøre film- og lydopptak samt å ta stillbilder under 
hovedforhandlingen i ovennevnte sak.  
 
Lydopptak 
Det gis tillatelse til å gjøre lydopptak under hele forhandlingen. Opptak skal ikke gjøres i 
pauser. 
 
Filmopptak 
Det gis tillatelse til å gjøre opptak på følgende vilkår: 
 

 Opptak kan gjøres av innlegg fra de profesjonelle aktørene (dommeren og 
prosessfullmektigene). Det kan også gjøres opptak av forklaringer fra 
partsrepresentanter og representant for partshjelperen.  

 Opptak skal bare gjøres av den aktør som til enhver tid har ordet.  
 Notater og innholdet i dokumenter skal ikke fanges opp på film. 

 
Fellesvilkår for lyd- og filmopptak 
Opptakene skal ikke gjøres i rettssalen, men fra rom stilt til disposisjon for dette formålet.  
Opptakene skal gjøres tilgjengelig kostnadsfritt for partene/partshjelperen dersom de 
fremsetter ønske om det.  
 
Stillbilder 
Det gis tillatelse til å ta stillbilder i rettssalen fra anvist sted. Tillatelsen er gitt på samme 
vilkår som for filmopptak og er begrenset til de første 5 minuttene av den enkelte aktørs 
innlegg/forklaring. I den utstrekning andre fremsetter anmodning om å få ta stillbilder, 
forutsettes at det kun er én fotograf til stede av gangen. Hvorvidt kostnadene skal deles ved 
tilgjengeliggjøring for andre medier og partene/partshjelpen, er det opp til de aktuelle medier 
å avtale. 
 
Direktesending 
Det gis tillatelse til å foreta direktesending av de film- og lydopptak som gjøres.  
 
Koordinering 
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Det gjøres oppmerksom på at også andre har søkt om å gjøre film- og lydopptak. Det må 
derfor skje en koordinering. I den forbindelse ber vi om at det tas kontakt med 
kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra (e-post: markus.isetra@domstol.no, telefonnummer: 
22035232) i god tid før hovedforhandlingens oppstart.  
 
Kopi av dette brevet er sendt partene og partshjelperen.  
 
Oslo tingrett 
 
 
Hugo Abelseth 
tingrettsdommer 
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Anna Myking
Medieoperatørene AS / www.mop.no

Oslo Tingrett 
v. Hugo Abelseth
Tingrettsdommer

Deres referanse Dato:
16-166674TVI-OTIR/06 02.11. 2017

Natur og Ungdom m.fl - Staten ved Olje- og energidepartementet

BEGJÆRING OM DELVIS OMGJØRING AV VILKÅR FOR TILLATELSE FOR FILMOPPTAK

Viser til brev av 31.10. med svar på vår søknad om filmopptak. Vi takker for tillatelse til å gjøre 
lydopptak under hele forhandlingen og videoopptak under de beskrevne vilkår. Vi ønsker likevel å 
fremlegge et ønske om å løse opp rammene noe i punkt 2. Punkt 1 og 3 er uproblematisk.

Punkt to: Opptak skal bare gjøres av den aktør som til enhver tid har ordet.
For at disse opptakene skal kunne brukes i en dokumentar, trengs det lyttebilder. 
Denne filmen trenger avsnitt der sekvenser fra rettsaken framgår i sin helhet, dvs at det ikke bare 
blir klippet inn enkeltbilder, men at man tenker seg at argumenter som konfronterer hverandre 
direkte blir klippet opp mot hverandre. For å få dette til å fungere trenger man lyttebilder, og da 
spesielt fra de som er direkte involvert ( partene, prosessorfullmektige, dommere og eventuelle 
vitner / eksperter). 

Vi har ikke interesse av å bruke opptak som fremstiller aktører åpenbart ufordelaktig ved at de 
foretar seg noe som ikke har relevans til saken. For oss er det interessant å ha lyttebilder som 
relaterer til saken, og som tydeliggjør denne.
Disse opptakene er kun for oss, og vil ikke deles med andre parter, ei heller kringkastes før filmen 
er ferdigstilt, som sannsynligvis vil bli når den endelige dom faller ( i Høyesterett ). Hvis dommen 
skulle bli rettskraftig allerede i tingretten, vil filmen uansett ikke være klar før om tidligst ett år.

Vi har forståelse for at det kan medføre noe ubehag ved følelsen av å bli filmet hele tiden, og 
foreslår derfor at det åpnes for filming av lyttebilder i et begrenset tidsrom.
For å ha mulighet for lyttebilder fra begge parter settes det opp to ulike perioder:
De to første timene fredag 17.november under saksøkers hovedpresentasjon. Og da tilsvarende 
under forsvarers hovedpresentasjon de to siste timene mandag 20.november.

På rettssakens første dag og dagen da domsavsigelsen blir framlagt ønsker vi i tillegg tillatelse til å 
følge representanter fra miljøorganisasjonene i møte med presse på det tidspunktet dette finner 
sted. Vi kommer til å henvende oss direkte til prosessfullmektigene med en forespørsel om å filme 
dem i møte med eventuell presse, og håper å også få dette godkjent fra deres side.

Med vennlig hilsen,

Anna Myking, Regissør Medieoperatørene / www.mop.no
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Kibsgaard, Trine Langfjell

Fra: Kibsgaard, Trine Langfjell på vegne av Oslo tingrett_avdeling 6
Sendt: fredag 3. november 2017 14.59
Til: Abelseth, Hugo
Emne: VS: submission of an electronic copy of the Amicus Curia of CIEL in the Case 

No: 16-166674TVI-OTIR/06

 
 
Fra: Anders F. Wilhelmsen [mailto:Anders.Wilhelmsen@regjeringsadvokaten.no]  
Sendt: fredag 3. november 2017 14.13 
Til: Oslo tingrett_avdeling 6 <obyr_avd6@domstol.no>; Kibsgaard, Trine Langfjell 
<trine.langfjell.kibsgaard@domstol.no> 
Kopi: Fredrik Sejersted <fredrik.sejersted@regjeringsadvokaten.no>; Ane Sydnes Egeland 
<ane.sydnes.egeland@regjeringsadvokaten.no>; cathrine.hambro@wla.no; emanuel.feinberg@glittertind.no 
Emne: SV: submission of an electronic copy of the Amicus Curia of CIEL in the Case No: 16-166674TVI-OTIR/06 
 
Staten vil ikke gjøre gjeldende at de tre innleggene etter tvisteloven § 15-8 skal tilbakevises. Staten har ingen øvrige 
kommentarer til innleggene.  
 
Vennlig hilsen 
Anders F. Wilhelmsen 
_____________________  
Anders F. Wilhelmsen 
advokat 
Regjeringsadvokaten 
Tlf: 22 99 02 00, Dir: 22 99 02 21 
Telefaks: 22 99 02 50  
Mobil: +4748222251 
Anders.Wilhelmsen@regjeringsadvokaten.no 
 
tenk på miljøet før denne e-posten skrives ut  
 
  
 
Fra: Kibsgaard, Trine Langfjell [mailto:trine.langfjell.kibsgaard@domstol.no] På vegne av Oslo tingrett_avdeling 6 
Sendt: 1. november 2017 11:54 
Til: Fredrik Sejersted <fredrik.sejersted@regjeringsadvokaten.no>; Ane Sydnes Egeland 
<ane.sydnes.egeland@regjeringsadvokaten.no>; Anders F. Wilhelmsen 
<Anders.Wilhelmsen@regjeringsadvokaten.no>; cathrine.hambro@wla.no; emanuel.feinberg@glittertind.no 
Emne: VS: submission of an electronic copy of the Amicus Curia of CIEL in the Case No: 16-166674TVI-OTIR/06 
 
Retten viser til gårdagens brev/mail om skriftlig innlegg i saken. 
Vi mottok i går enda et innlegg, som dere finner vedlagt. 
Ber om at også det kommenteres innen fristen 3.november som er satt i forhold til de to andre innleggene. 
 
Vennlig hilsen 
 
Trine Langfjell Kibsgaard  
seksjonsleder 
Oslo tingrett 
Avdeling 6 
C.J Hambros plass 4 
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P.B 8023 Dep., 0030 OSLO 
Tlf.: +47 22 03 52 06 
 
Vet du at Oslo tingrett bruker Aktørportalen? 

 
 
 
Fra: Sébastien Duyck [mailto:sduyck@ciel.org]  
Sendt: tirsdag 31. oktober 2017 14.57 
Til: Oslo tingrett (postmottak) <Oslo.tingrett.ekspedisjon@domstol.no> 
Kopi: Carroll Muffett <cmuffett@ciel.org> 
Emne: submission of an electronic copy of the Amicus Curia of CIEL in the Case No: 16-166674TVI-
OTIR/06 
 
Dear Sir, Madam, 
 
CIEL respectfully submits an electronic copy of the attached amicus curiae brief for the consideration of the 
Court in the case: Greenpeace Nordic Association and Natur og Ungdom (Nature & Youth) v. The 
government of Norway represented by the Ministry of Petroleum and Energy: Case No: 16-166674TVI-
OTIR/06. 
 
Three hard copies of this amicus curia brief were delivered this morning to the District Court. 
 
We hope that the information and analysis herein will prove useful to the Court in its deliberations on this 
important case. 
 
We remain at the disposal of the Court for any additional request for information useful in the above-
captioned matter. 
 
Respectfully submitted, 
 
Sébastien Duyck, on behalf of the Center for International Environmental Law. 
--  
Sébastien Duyck 
Senior Attorney - Climate and Energy Programme 
Center for International Environmental Law 
15 rue des Savoises,  
CH-1205 Geneva, Switzerland 
 
Direct Line: +41.786.966.362 
Main CIEL Line: +1 202.785.8700
Fax: +1 202.785.8701 
www.ciel.org 

   

 

 
nm ■ 
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OSLO TINGRETT 

 
 
 

Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer 
Postboks 8023 Dep., 0030 Oslo 22 03 52 00 Trine Langfjell Kibsgaard   974714647 
     
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post 
Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4 22 03 53 53 22 03 52 06 Kl.0845-1545 (1500) http://domstol.no/oslo tingrett 
    oslo.tingrett.eksp@domstol.no 
 

Dok 133 

 

Advokat Cathrine Hambro 
Wahl-Larsen Advokatfirma AS 
Fridtjof Nansens plass 5 
  
0160 OSLO 
  
 
 
 

Deres referanse 

 

Vår referanse 

 

Dato 

  16-166674TVI-OTIR/06 06.11.2017 

 
Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet 

Retten har mottatt tre skriftlige innlegg iht. tvisteloven § 15-8. Innleggene er fra:  

- The Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) 

- Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic 
 

- Center for International Environmental Law (CIEL) 

Partene er gitt anledning til å uttale seg innen 3.11.2017 for eventuelt å gjøre gjeldende at et 
eller flere innlegg skal tilbakevises. Ingen av partene har anført dette, 

Slik retten ser det, tilfredsstiller innleggene kriteriene i tvisteloven § 15-8. De skal således 
ikke tilbakevises, men skal inngå som en del av rettens avgjørelsesgrunnlag.  

Retten legger til grunn at innleggene vil bli omhandlet i de innlegg prosessfullmektigene skal 
holde under hovedforhandlingen.  

Likelydende brev er sendt til alle parter. 

Oslo tingrett 

Hugo Abelseth 
tingrettsdommer 
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I. LOWENSTEIN CLINIC'S MANDATE AND ROLE 

The Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic at Yale Law School (the 
Clinic) respectfully submits for the Court's consideration this amicus curiae brief regarding 
the Norwegian State's obligations under international human rights law, in regard to the 
govemment's decision to award petroleum production licenses in its 23rd licensing round. 

The Clinic is a Yale Law School program that gives first-hand experience in human 
rights advocacy to juris doctor candidates under the supervis ion of Yale Law School faculty 
who are experienced international law practitioners. This brief was prepared under the 
supervi ion of James J. Si lk, Binger Clinical Professor of Human Rigbts 1 and Ali ha 
Bje1Tegaard, Robert M. Cover-Allard K. Lowenstein Fellow in International Human Rights.2 

The Clinic undertakes litigation and research projccts on behalf of human rights 
organizations and individual victims of human righls abuses.3 Past Clinic projects have 
promoted the work of regional and international organizations that protect human rights, 
including in the context of climate change. The Clinic has prepared briefs and other 
submissions for the European Court of Human Rights, the lnter-American Court of Human 
Rights, the African Court on Human and Peoples' Rights, and various treaty bodies of the 
United Nations, as well as for national courts, including courts in the United States and in 
other countries in Europe, Africa, and the Americas. Previous work on climate change 
includes, for example, a memo for the Expert Group on Global Climate Obligations 
exp laining tbc nature and international law sources of human rights obligations with regard to 
el i mate change.4 

Under§ 15-8 of the Norwegian Dispute Act, written submissions may be submitted 
by "organisations and associations with in the purpose and normal scope of the organisation' 
in order to "throw light on matters of public intcrest."5 The pre ent case conccms the impact 
of recently awarded Norwegian petroleum production licenses on global climate change. 
Climate change isa matter of great public interest in Norway and throughout the world. As 
emphasized in the preamble of the U.N. Framework onvention on Climate bange, "change 
in the earth's climate and its adverse effects area common conccm of humankiud."6 The 

1 See James J. Silk, YALE LAW SCHOOL, https://www.law.yale.edu/james-j-silk (last visited Feb. 4, 2017). 

2 See Alisha Bjerregaard, YALE LAW SCHOOL, https://www.law.yale.edu/alisha-bjerregaard (last visited Feb. 4, 
2017). 

3 See Al/ard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, YALE LAW SCHOOL, 
https://www.law.yale.edu/centers-workshops/orville-h-schell-jr-center-international-human-rights/lowenstein
clinic (last visited Feb. 4, 2017); see also Lowenslein Clinic Past Project Highlights, YALE LAW SCHOOL, 
https://www.law.yale.edu/centers-workshops/orville-h-schell-jr-cenler-international-human-rights/lowenstein
clinic/lowenstein-clinic-past-projecl-highlights (last visited Feb. 4, 2017). 

4 Ben Farkas et al., Human Rights and Climate Change Obligations: Draft Memorandum for the Experts' Group 
on Global C/imate Ob/igations, ALLARD K. LOWENSTEIN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC (Apr. 2013), 
https://www.law.yale.edu/system/files/documents/pdf/Climate _and_ Human _Rights _ Memo.Final.pdf. Clinical 
Professor Silk, as a member of the Expert Group, was a principal author of the Oslo Principles on Global 
Obligations to Reduce Climate Change. See Oslo Principles on Global Climate Change Obligations, EXPERT 
GROUP ON GLOBAL CLIMATE OBLIGATIONS (Mar. 1, 2015) [hereinafter Oslo Principfes], 
http:// globalj usti ce .macmillan. yale .ed u/sites/ defa ul t/fi les/files/OsloPri ncip les. pdf. 

5 Act of 17 June 2005 No. 90 Relating to Mediation and Procedure in Civil Disputes (The Dispute Act), 
unofficial English translation available at http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20050617-090-
eng.pdf. 

6 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), preamble, May 9, 1992, 1771 
U .N .T.S. 107, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1994/03/ 19940321 %2004-56%20AM/Ch _XXVII_ 07p.pdf. 
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Clinic, as a contributor to the international legal discussion about human rights and climate 
change, has a significant interest in ha ving the Court consider both the harmful effects of 
climate change on the enjoyment of fundamental human rights and the Norwegian State's 
obligations under international human rights law. 

In this submission, the Clinic seeks to contribute to the Court's analysis of the human 
rights impact of the petroleum production licenses in the 23rd licensing round by detail ing: 
(I) the human rights obligations that the government of Norway has committed to uphold hut 
that are undermined by the climate change consequences of its decision to award these 
licenses; (2) the Norwegian State's obligations to respond to climate change under 
international human rights law; and (3) the nature of the remedy that international human 
rights law requires. 

li. THE STATE OF NORWAY HAS AN OBLIGATION TO RESPECT, PROTECT, AND 
FULFILL THE MANY HUMAN RIGHTS THREATENED BY CLIMATE CHANGE 

Norway enshrines respect for the right to a healthy environment in its constitution. 
Article 112 of the Norwegian Constitution provides: 

Every person has the right to an environment that is conducive to health and to 
a natura} environment whose productivity and diversity are maintained. 
Natura} resources shall be managed on the basis of comprehensive long-term 
considerations which will safeguard this right for future generations as 
well .... The authorities of the state shall take measures for the 
implementation of these principles. 7 

Norway isa party to many human rights treaties that help illuminate the content of the 
constitutional "right to an environment that is conducive to health," including the European 
Convention on Human Rights (ECHR), the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(ICESCR), and the Convention on the Rights of the Child (CRC). Ratifying these 
conventions obliges the government of Norway to respect the rights enshrined in them. As 
this honorable Court knows, the State has gone a step further by incorporating the ECHR, the 
ICCPR, and the ICESCR into domestic law and giving them primacy over conflicting 
legislation. The Human Rights Act of 1999 provides that these treaties "shall have the force 
of Norwegian law" and "shall take precedence over any other legislative provisions that 
conflict with them."8 

Actions that contribute to climate change threaten the human rights enshrined in the 
Constitution and in domestic and international law. The government's granting of licenses 
will lead to increased carbon emissions that contribute to climate change. Climate change and 

Norway ratified the UNFCCC on July 9, 1993. Chapter XXVII: Environment, 7. United Nations Framework 
Convention on Climate Change, U.N. TREATY COLLECTION, 
https: / /treaties.un.org/Pages/V iewDetailsIII .aspx ?src=TREA TY &mtdsg_ no= XXVIl-
7 &chapter=27 &Temp=mtdsg3&clang= _en (last visited Feb. 4, 2017). 

7 GRUNNLOVEN, May 17, 1814 (amended May 2016), art. 112, officia! English translation available at 
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/english/constitutionenglish.pdf. 

8 Act Relating to the Strengthening of the Status of Human Rights in Norwegian Law (The Human Rights Act) 
(1999), §§ 2-3, unofficial English translation available at http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-
19990521-030-eng.pdf. 
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its attendant environmental harms pose risks to the rights to life, health, and family life of 
Norwegian citizens and others. The Clinic respectfully requests that the Court assess whether 
issuing this round oflicenses is consistent with the State's obligations under international law 
and consider the detrimental effects these licenses will have on the enjoyment of human 
rights. Raving concluded that the licenses are inconsistent with the State's obligations, the 
Clinic urges the Court to provide an effective remedy by voiding the licenses. 

A. Climate change will have devastating effects on the enjoyment of human 
rights that the government of Norway is obliged to protect. 

1. The Right to Life 

As a party to the ECHR, ICCPR, and CRC,9 the State of Norway has agreed to protect 
the right to life. Article 2(1) of the ECHR states, "Everyone's right to life shall be protected 
by law. No one shall be deprived of his I ifc intentionally save in the execution of a sentence 
of a court following his conviction of a crime for which this penalty is providcd by law." 10 

The European Court of Human Rights (European Court) has clarified States' duties under 
Arlicle 2(1 ). In enviromnental context , when a tate performs, commis ions, or allows a 
third party to engagc in activities "in which the right to life may be at take, ' 11 it has three 
positive obligations. Fir t States mu t "put in place a legislative an I admini trative 
framework designed to provide effective deterrence against th reats to the right to life." 12 

Second, States must effectively manage those activities such that the risk to life is reduced 
through agpropriate " li censing, setting up, opera ti on security and supervision of the 
aclivity. 3 Fina lly, States must ensure public disclo ure of the risks the e activities pose to 

9 Norway ratified the ECHR on January 15, 1952. Treaty Office, Chart ofSignatures and Ratifications of Treaty 
005: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, COUNCIL OF EUR0PE, 
www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures (last visited Feb. 4, 2017). 
Norway ratified the ICCPR on September 13, 1972. Chapter IV: Human Rights, 4. International Covenant on 
Civil and Political Rights, U.N. TREATY COLLECTION, 
https:/ /trea ties. un.org/Pages/V iewDetails.aspx?src=IN D&mtdsg_ no= IV -4&chapter=4&clang= _ en (last visited 
Feb. 4, 2017). Norway ratified the CRC on January 8, 1991. Chapter IV: Human Rights, I 1. Convention on the 
Rights of the Child, U.N . TREATY COLLECTION, 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_ no=IV-11 &chapter=4&clang= _ en (last visited 
Feb. 4, 2017). 

10 European Convention on Human Rights (ECHR) (Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms), art. 2(1), Nov. 4, 1950, 213 U .N.T.S . 221, 
http: //www.echr.coe.int/Documents/Con vention _ENG. pdf. 

11 Kolyadenko and Others v. Russia, App. Nos. 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 and 
35673/05, § 158 (Feb. 28,2012), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OO 1-109283; see also Brincat and Others v. 
Malta, App. Nos. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 and 62338/11, § 80 (July 24, 2014), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OO 1-145790; Vi/nes and Others v. Norway, App. Nos. 52806/09 and 22703/10, § 
220 (Dec. 5, 2013), http://hudoc .echr.coe.int/eng?i=OOl-l 38597; Budayeva and Others v. Russia, App. Nos. 
15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, § 130, ECHR 2008-11 (extracts) (Mar. 20, 2008), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85436; Onery1ld1z v. Turkey [GC], App . No. 48939/99, § 71, ECHR 2004-
XII (Nov. 30, 2004), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-676 l 4. 

12 Kolyadenko and Others v. Russia, supra note 11, § 157; see also Brincat and Others v. Malta, supra note 11, 
§ 101; Vi/nes and Others v. Norway, supra note 11, § 220; Budayeva and Others v. Russia, supra note 11, § 129; 
Onerylld1z v. Turkey, supra note 11, § 89. 

13 Kolyadenko and Others v. Russia, supra note 11, § 158; see also Brincat and Others v. Malta, supra note 11, 
§ 101; Vi/nes and Others v. Norway, supra note 11, § 220; Budayeva and Others v. Russia, supra note 11, § 132; 
Onerydd1z v. Turkey, supra note 11, § 90. 
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the right to life. 14 

In evaluating whether a State has complied with its positive obligations under ECHR 
Article 2(1 ), the European Court considers a broad set of factors, including whether a State 
followed its domestic law and decision-making processes, adequately rnitigated again t any 
risks to life, and appropriately evaluated the risk to life posed by the activity. 15 Scientific and 
technical knowledge plays an important role in a State's upholding of its Article 2 obligations. 
As the European Court emphasized in Brincat and Others, if a State's regulatory framework 
<loes not adequately respond to available scientific information regarding the risk to life, it 
might constitute a violation of Article 2. 16 

The ICCPR and the CRC also obligate States Parties to protect the right to life, which 
the Human Rights Committce, the body c lablishcd by the ICCPR to monitor States' 
compl iance with the treaty's provisions, has described as the "supreme right.'' 17 The ICCPR 
rcquircs States to undcrtakc al l necessary step and measures to give effect to the right to 
lifc.18 In formu lating environmcntal po li cy and legislation, States Parties commit not only to 
refrain from intcrfering with the right lo lifc 19 but also to exercise due diligence to prevent 
future harms to the right to lifc.20 The Human Rights Committee's most recent Draft General 
Comment on the right to life crystallizes the applicability of the due diligence obligation to 
environmental harms, saying, "The duty to protect life also imposes on States parties a due 
diligence obligation to take lang-tenn measures to address the general conditions in society 
that may eventually give rise to direct threats to life. ... States paiiies should ... take 

14 Kolyadenko and Others v. Russia, supra note 11, § 159; see also Brincat and Others v. Malta, supra note 11, 
§ 101; Vilnes and Others v. Norway, supra note 11, § 220; Budayeva and Others v. Russia, supra note 11, § 132; 
6neryild1z v. Turkey, supra note 11, § 90. 

15 Kolyadenko and Others v. Russia, supra note 11, § 161; see also Brincat and Others v. Malta, supra note I I, 
§ I 0 1; Vi/nes and Others v. Norway, sup ra note I 1, § 220; Budayeva and Others v. Russia, sup ra note I 1, § 136. 

16 Brincat and Others v. Malta, supra note 11, §§ 106, 109. 

17 Human Rights Committee, General Comment No. 6 on Art. 6: Right to Life, ~ 1 (Apr. 30, 1982), 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ I_ Global/INT _ CCPR _ GEC_ 6630 _ E.doc. 

18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), arts. 2 & 6, Dec. 19, 1966, 999 U .N .T.S. 171, 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/03/19760323%2006-l 7%20AM/Ch_IV _04.pdf. The most recent Draft 
General Comment to the ICCPR explicitly connects the duty to protect right to life with environmental pollution. 
Human Rights Committee, Draft General Comment No. 36, Art. 6: Right to Life, il 28, U.N. Doc. 
CCPR/C/GC/R.36/Rev.2 (Sept. 2, 2015), 
www .ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Draft_ GC _ l l 5thsession.doc. 

19 Human Rights Committee, General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed 
on States Parties to the Covenant, ~ 6, U .N. Doc. CCPR/C/21/Rev. 1/ Add.13 (May 26, 2004 ), 
http://legal.un.org/docs/?symbol=CCPR/C/21/Rev. l/Add.13 ("The legal obligation under article 2, paragraph 1, 
is both negative and positive in nature. States Parti es must refrain from violation of the rights recognized by the 
Covenant, and any restrictions on any ofthose rights must be permissible under the relevant provisions of the 
Covenant. "). 

20 See id. 1 8. ("[T]he positive obligations on States Parties to ensure Covenant rights will only be fully 
discharged ifindividuals are protected by the State, notjust against violations ofCovenant rights by its agents, 
hut also against acts committed by private persons or entities that would impair the enjoyment of Covenant 
rights in so far as they are amenable to application between private persons or entities. There may be 
circumstances in which a failure to ensure Covenant rights as required by article 2 would give rise to violations 
by States Parties of those rights, as a res ult of States Parti es' permitting or failing to take appropriate measures 
or to exercise due diligence to prevent, punish, investigate orredress the harm caused by such acts by private 
persons or entities. "). 
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adequate measures to protect the environment against life-threatening pollution."21 Similarly, 
under the CRC, States must "ensure to the maximum extent possible the survival and 
development of the child."22 The Committee on the Rights of the Chi Id, the body established 
by the CRC to monitor States' compliance with that treaty's provi ion , emphasizes that 
children's "right to urvivaJ and development" requ ires "a heallby and safe enviromnent."23 

The Office of the U.N. High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the U.N. 
Human Rights Council have repeatedly connected the right to life to the effects of climate 
change.24 For example, a 2009 OHCHR report linked the adverse effects of climate change to 
violations of the right to life under the ICCPR and the CRC.25 As recently as July 1, 2016, the 
Human Rights Council reaffirmed this view, emphasizing that "the adverse effects of climate 
change have a range of implications, which can increase with greater warming, both direct 
and indirect, for the effective enjoyment of human rights, including, inter alia, the right to 
life. "26 

States, including Norway, that have ratified the ECHR, the ICCPR, and the CRC have 
bound themselves to protect the right to life. Discharging this commitment requires States 
Parties to take all necessary steps to mitigate threats to the right to life, including by using the 
best available scientific evidence to evaluate risks to life; publicly disclosing the results of 
those evaluations; and reducing potential harms through legislative, administrative, and 
regulatory frameworks. In light of these commitments under international human rights law, 
it is respectfully submitted that the government of Norway has undertaken both a duty to 
perform comprehensive due diligence befare undertaking or authorizing drilling that may 
exacerbate climate change and a duty to publicly disclose risks to life posed by greenhouse
gas emissions that result from such further drilling. 

21 Draft General Comment No. 36, Art. 6: Right to Life, supra note 18, ~ 28. Although still under consideration 
by the Human Rights Committee, Draft General Comment No. 36 represents an authoritative, comprehensive, 
and contemporary ex pert understanding of the scope and con tent of the right to life under Article 6 of the 
ICCPR. The draft general comment reflects "all of the [Human Rights Committee's] output that referred to 
article 6, including its Views, concluding observations and other general comments." Human Rights Committee, 
115th Sess., 3213th mtg. ~ 2, U.N. Doc. CCPR/C/SR.3213 (Oct. 29, 2015). Furthermore, the rapporteurs 
responsible for drafting the general comment enriched it with "the output of other treaty bodies, special 
procedures and ... the relevant practice of regional human rights bodies." Id. 

22 Convention on the Rights of the Child (CRC), art. 6(2), Nov. 20, 1989, 1577 U.N.T.S. 3, 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/l 990/09/l 9900902%2003-14%20AM/Ch _IV _ 11 p.pdf. 

23 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 7 (2005) on Implementing Child Rights in Early 
Childhood, ~ 10, U .N. Doc. CRC/C/GC/7/Rev .1 (Sept. 20, 2006), 
http://legal.un.org/docs?symbol=CRC/C/GC/7/Rev.l. 

24 See John H. Knox, Report of the Specia/ Rapporteur on the lssue of Human Rights Obligations Relating to the 
Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainab/e Environment,~~ 7-22, U.N. Doc. A/HRC/31/52 (Feb. 1, 
2016) [hereinafter 20 I 6 Report by Special Rapporteur John Knox ], 
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/HRC/3 l/52 (detailing "[i]ncreasing attention to the relationship between 
climate change and human rights" by the Human Rights Council, the United Nations, and other international 
bodies). The Human Rights Council isa body created by the U.N. General Assembly to strengthen the 
promotion and protection of human rights. G.A. Res. 60/251, preamble & ~~ 2-5 (Apr. 3, 2006), 
www2 .ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/ A.RES .60.251 _ En. pdf. 

25 U.N . Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights on the Relationship Between C/imate Change and Human Rights, ilil 18, 21-24, 
U.N . Doc. A/HRC/10/61 (Jan. 15, 2009), http://legal.un .org/docs?symbol=A/HRC/ 10/61. 

26 Human Rights Council Res . 32/33, preamble, U.N. Doc. A/HRC/RES/32/33 (July 18, 2016), 
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/HRC/RES/32/33. 
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2. The Right to Health 

As a party to the ICESCR, the State of Norway committed to use "all appropriate 
means,"27 including legislative, judicial, administrative, financial, educational and social 
measures,28 to protect the right "of everyone lo U1e enjoyment of the highest attainable 
tandard of pbysical and mental health."29 Article 12 of the ICESCR emphasizes that State 

Parties have pecific du ties to take steps ncccssary "for the healthy development of the child" 
and for "the improvement of all aspects of environmcntal and indu ttial hygicne."30 In 
addition, by ratifying the CRC, the State reaffirmed its duty to protect the rights of children 
"to the enjoyment of the highest attainable standard of health. "31 

The right to health under ICESCR Article 12 confers obligations beyond merely 
ensuring a system of health care. Rather, it oh ligates States Parties to "promote conditions in 
which people can lead a healthy life" and protect "the underlying determinants of health, such 
as food and nutrition, housing, access to safe and potabie water and adequate sanitation, safe 
and healthy working conditions, anda hcallhy environmcnt."32 Furthennore, the Committec 
on Economic, Social and Cultural Rights, the body charged with interpreting the ICESCR's 
provisions, has clarified that States must use all available means to prevent and reduce "the 
population's exposure to harmful substances such as radiation and harmful chemicals or other 
detrimental environmental conditions that directly or indirectly impact upon human health."33 

Adopling " laws or policies that interfere wilh the cnjoymcnt of any of the componcnts of the 
right to bealth"34 would thcrefore constitute a violation of a Statc's obligation to respect the 
right to health under the ICESCR. Respecting and protecting the right to health under the 
CRC imposes similar obligations; States Parties agree "to combat disease and malnutrition ... 
through, inter alia, the application of readily available technology and through the provision 
of adequatc nulritiou foods and clean drinking-water, taking into con ideration the dangers 
and risks of cnvironmental pollution."35 Under eacb of the e international human rights 
treaties, States are obligated to adopt policies that protect the right to health. 

Climate change threatens the right to health for both adults and children. The Human 
Rights Council has noted that climate change poses "a grave threat to human health, 
including the social and environmental determinants of health such as clean air, safe drinking 

27 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), art. 2( 1 ), Dec. 16, 1966, 993 
U.N.T.S. 3, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/01/19760103%2009-57%20PM/Ch_ IV _03.pdf. 

28 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 3: The Nature of States Parties · 
Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant), ,r,r 2-8, U.N. Doc. E/1991/23 (Jan. 1, 1991 ), 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/l _ Global/INT _ CESCR_ GEC _ 47 58 _ E.doc. 

29 ICESCR, supra note 27, art. 12(1 ). 

30 Id. art. 12(2). 

31 CRC, sup ra note 22, art. 24( 1 ). 

32 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 (2000): The Right to the 
Highest Attainable Standard of Heafth (Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights), ,r 4, U .N. Doc. E/C.12/2000/4 (Aug. 11, 2000), 
http://legal.un.org/docs?symbol=E/C. l 2/2000/4. 

33 Id. ,r 15. 

34 Id. ,r 50. 

35 CRC, supra note 22, art. 24(2)(c). 
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water, sufficient food and secure shelter."36 Climate change causes premature death and 
disease as temperatures increase, air pollution worsens, extreme weather events occur more 
frequently, disease vectors expand, and well-being diminishes due to tolls on mental health 
and nutrition.37 Children are "uniquely vulnerable" to respiratory and infectious diseases 
associated with climate change.38 UNICEF has emphasized the particular susceptibility of 
children by highlighting that "more than 88 per cent of the existing global burden of disease 
due to climate change occurs in children under the age of five."39 In 2013, the Committee on 
the Rights of the Child concluded that States' "[ e ]nvironmental interventions should, inter 
alia, address climate change, as this is one of the biggest threats to children' s health and 
exacerbates health disparities. States hould, therefore put children's health concerns at the 
centre of their climate changc adaptation and mitigation strategics."40 

Because climate change and the right to health are inextricably connected, the duty 
under the ICESCR and the CRC to protect the right to health-especially children's right to 
health-obligates States to protect against harms caused by climate change. Accordingly, as a 
Party to these conventions, the State of Norway has taken on the obligation to use all 
available means including "through the provision of judicial or othcr effective remedies," to 
prevent climate changc from negalively affecting the right to hcalth.41 

3. The Right to Non-Interference in Private and Family Life 

Article 8 of the ECHR guarantees the right to private life and family life, including in 
the environmental context. In cases conceming environmental harms, the European Court of 
Human Rights ha interpreted Article 8 broadl~, protecting not only the enjoyment of the 
home against scvcrc cnvironmcntal pollution,4- but also the rights to health and well-bcing 

36 U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights: Analytical Study on the Relationship Between Climate Change and the 
Human Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, 
,i 9, U.N. Doc A/HRC/32/23 (May 6, 2016) [hereinafter OHCHR 2016 Report), 
http://legal.un.org/docs?symbol=A/HRC/32/23. 

37 Id. ,i,i 4-8. 

38 Council on Environmental Health, Global Climate Change and Chi/dren 's Health, 136 PEDIATRICS 992, 993 
(2015), http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/l 36/5/992.full.pdf; Chi/dren 's Health 'Uniquely' 
Ajfected by Climate Change, Pediatricians Say, GUARDIAN (Oct. 26, 2015), 
https://www. the guardian. com/ en vironment/20 15/ oct/2 6/ ch i I dren-el imate-change-health-american-academ y
pedi atrics. 

39 UNICEF, Climate Change: Chi/dren 's Challenge, 5 (2013 ), https://unfccc.int/files/cc _inet/application/x
httpd-php/ccinet_getfile. php?file=245. 

4° Committee on the Rights of the Chi Id, General Comment No. 15 (2013) on the Right of the Child to the 
Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health (Art. 24), ,i 50, U.N. Doc. CRC/C/GC/15 (Apr. 17, 
2013), http://legal.un.org/docs?symbol=CRC/C/GC/15. 

41 General Comment No. 3: The Nature of States Parties ' Obligations (Art. 2, Para. I , of the Covenant), supra 
note 28, ,i 5; see also Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 5 (2003): General Measures 
of Jmplementation of the Convention on the Rights of the Child (Arts. 4, 42 and 44, Para. 6), ,i,i 24-25, U.N. Doc. 
CRC/GC/2003/5 (Nov. 27, 2003), http://legal.un.org/docs?symbol=CRC/GC/2003/5. 

42 L6pez Ostra v. Spain, App. No. 16798/90, § 51, Series A No. 303-C (Dec. 9, 1994), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OO 1-57905 ("[S]evere environmental pollution may affect individuals' well
being and prevent them from enjoying their homes in such away as to affect their private and family life 
adversely, without, however, seriously endangering their health.") (emphasis added). 
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and to the enjoyment of a healthy environment.43 Article 8 "does not merely compel the State 
to abstain from arbitra1y interference," hut also sets out a positive obligation to effectuate 
respect for private and family life. 44 In Di Sarno v. ltaly, the Court reiterated that States 
Parties to the European Convention are "undera positive obligation to take reasonable and 
adequate steps to protect the right of the people concerned to re pect for U1eir homes and their 
private life and, more generally to live in a safe and healthy environment. '45 Similarly, in 
Tatar v. Romania, the Court found that "the existence of a serious and substantial risk to the 
health and welfare of the applicants" requires States "to take reasonable and appropriate 
measures able to protect the rights to respect for thcir private life and their home and ... to 
the enjoyment of a healthy and protected environment. 46 

Article 8 provides for both substantive and procedural obligations.47 The substantive 
obligation of Article 8 rcquires State to (1) protccl against irreversible harms to the 
environment that can affcct individuals' private li fe including thcir health and welfare;48 and 
(2) ensure that individuals are protected against various types and degrees of environmental 
health hanns, including threats to life, serious health risks, and sustained physical or mental 
nuisances.49 The procedural obligation requires (1) a minimum level of due diligence by the 
State, taking into account both the needs of the community and the potential harms;50 and 
(2) disclosure of essential information such that individuals may "assess risks to their health 
and lives."51 In addition, for States, including Norway, that are party to the Aarhus 
Convention,52 the Court has emphasized further procedural duties under Article 8, such as 

43 See Fadeyeva v. Russia, App. Nos. 55723/00, §§ 88-89, 92, ECHR 2005-IV (June 9, 2005), 
http: //hudoc.echr.coe.int/eng?i=OO 1-69315; Tatar v. Romania, App. No. 67021 /01, §§ 88, I 07, (Jan. 27, 2009), 
available in French at http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OOl-90909; see also Dubetska and Others v. Ukraine, 
App. No. 30499/03, §§ 111, 140, 144 (Feb. 10, 2011 ), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OOl-103273. These cases 
clearly demonstrate that, although the ECHR <loes not protect a right to a clean environment for its own sake, 
Kyrtatos v. Greece, App. No. 41666/98, § 52, ECHR 2003-Vl (extracts) (May 22, 2003), 
http ://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OOI-61099, environmental harms that impede the right to health violate the 
ECHR. 

44 Di Sarno and Others v. ltaly, App. No. 30765/08, § 105 (Jan. 10, 2012), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OO 1-
108480. 

45 Id. § 110. See also Tatar v. Romania, supra note 43, § 88 (citing Budayeva and Others for the proposition that 
"[t]he positive obligation to take all reasonable and appropriate steps to protect the rights which the applicants 
draw from the paragraph 1 of Article 8 implies, above all, for States, the primary duty to put in place a 
legislative and administrative framework for effective prevention of environmental damage and human health") 
(translated from French by authors). 

46 Tatar v. Romania, supra note 43, § 107 (translated from French by authors) . 

47 The European Court has noted that the positive obligations imposed by Article 8 largely overlap with the 
obligations that protect the right to life under Article 2. Kolyadenko and Others v. Russia, supra note 11, § 216. 

48 Tatar v. Romania, supra note 43, §§ 85, 87-88, 107. 

49 Id. §§ 85-88, I 07; L6pez Ostra v. Spain, supra note 42, § 51; Hatton and Others v. the United Kingdom [GC], 
App . Nos. 36022/97, § 96, ECHR 2003-Vlll (Jul. 8, 2003), http ://hudoc .echr.coe.int/eng?i=OO 1-61188. 

50 Hatton and Others v. the United Kingdom, supra note 49, §§ 98-99, 101. 

51 Brincat and Others v. Malta, supra note 11, § I 02; see also Vi/nes and Others v. Norway, supra note 11, § 
235 . 

52 Norway ratified the Aarhus Convention (formally known as the United Nations Economic Commission for 
Europe's Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to 
Justice in Environmental Matters) on May 2, 2003. Chapter XXVII.· 13. Convention on Access to ln.formation, 
Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Mallers , U.N. TREATY 
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"[p]romoting public participation in deci ion-making concerning issues with an 
environmental impact."53 These procedural duties under Article 8 apply to environmental 
harms caused by public and private actors alike.54 

Although States have discretion in choosing the means by which they fulfill their 
Article 8 obligations, that discretion is limited.55 In Brincat and Others v. Malta, "the 
seriousness of the threat at issue" outweighed "the State' s margin of appreciation as to the 
choice of means"; consequcntly, the European ourt found that Malta had failed to fttlfill its 
positive obligations under Articles 2 and 8.56 ln eases i1wolving serious environmental harm, 
the Court has applied the precautionary principle to require' effective and proportionate 
mea ure to prcvent a risk of crious and irreversible damage to the environment. '57 

Climate change threatens the right to private and family life because, in part, it 
threatens the right to life itself. But aspects of climate change that do not threaten life can, 
nevertheless, threaten private and family life. For example, in addition Lo the harms to health 
and wel l-being discus ed above,58 the displacement of persons or communities-a near 
certainty in the climate changc contcxt- also constitutes a violation of the right to non
interfcrcnce with home and private lifc.59 

COLLECTION, https://treaties. un.org/Pages/V iew Details .aspx?src=TREA TY &mtdsg_ no= XXVII-
13&chapter=27 &clang= _en (last visited Feb. 4, 2017). 

53 Grimkovskaya v. Ukraine, App. No. 38182/03, § 39 (July 21, 2011), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OOl-
l 05746. In Grimkovskaya, the Court considered Ukraine's ratification of the Aarhus Convention as a relevant 
factor in reachjng its conclusion that Article 8 had been violated: 

72. Overall, the Court attaches importance to the following factors. First, the Government's 
failure to show that the decision to designate K. Street as part of the M04 motorway was 
preceded by an adequate environmental feasibility study and followed by the enactment of a 
reasonable environmental management policy. Second, the Government did not show that the 
applicant had a meaningful opportunity to contribute to the related decision-making processes, 
including by challenging the municipal policies before an independent authority. Bearing those 
two factors and the Aarhus Convention (see paragraph 39) in mind, the Court cannot conclude 
that a fair balance was struck in the present case. 

73. There has therefore been a breach of Article 8 of the Convention. 

Id. § § 72-73. The Court has further explained thai it has used "principles enshrined in" the Aarhus Convention 
to build its understanding of Article 8's procedural duties in environmental cases. See, e.g., Demir and Baykara 
v. Turkey [GC], App. No. 34503/97, § 83, ECHR 2008 (Nov. 12, 2008), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
89558. The Court has even applied these principles to States that have not ratified the Aarhus Convention. id. 

54 Hatton and Others v. the United Kingdom, supra note 49, § 98 ("Article 8 may apply in environmental cases 
whether the pollution is directly caused by the State or whether State responsibility arises from the failure to 
regulate private industry properly."); see also Fadayeva v. Russia, supra note 43, § 89; Tatar v. Romania, supra 
note 43, § 87; L6pez Ostra v. Spain, supra note 42, §§ 52, 58. 

55 Hatton and Others v. the United Kingdom, supra note 49, § 98; Tatar v. Romania, supra note 43, §§ 99-104. 

56 Brincat and Others v. Malta, supra note 11, § 116. 

57 Tatar v. Romania, supra note 43, §§ I 09, 120. For further discussion of the precautionary principle, see in/ra 
note 94 and accompanying text. 

58 See supra notes 24-26, 36-40 and accompanying text. 

59 L6pez Ostra v. Spain, supra note 42, §§ 42, 57-58. 
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B. To safeguard these rights, the government of Norway must act in 
accordance with principles of intergenerational equity, sustainable 
development, and international cooperation. 

1. lntergenerational Equity and Sustainable Development 

In making decisions that will have a significant environmental impact, the State has a 
duty to act in a manner that secures the rights to life, health, and private and family life, not 
only for the current generation, but for future generations. Article 112 ofNorway's 
Constitution enshrines a requirement to consider the effects on future generations befare 
acting in away that might infringe on such generations' right to an environment conducive to 
health. According to the principle of intergenerational equity, "the present generation ... 
must pass the Earth on to future generations in a condition no worse than that in which it was 
received sothat future generations may meet their own needs."60 

In botb the domestic and international contexts, intergenerational equity has 
developed into a justiciable principle. For example, the International Court of Justice bas 
considered the health of fu ture generations on several occasions. Two decades ago, in an 
advisory opinion on nuclear weapons, the Court recognized that "the environment is under 
daily threat" and tbat "the environment is not an abstraction, but reprc cnts the living space, 
the qua lity oflife and the very health of human bcings, including generations unborn."61 In 
partial dissent, Judge Christopher Weeramantry urged the Court to recognize more explicitly 
the rights of fu ture generations, nating: 

At any level of discourse, it would be safe to pronounce that no ane generation 
is entitled, for whatever purpose, to inflict such damage on succeeding 
generations .... This Court, as the principal judicial organ of the United 
Nations, empowered to state and apply international law[,] ... must, in its 
jurisprudence, pay due recognition to the rights of future generations .... [T]he 
rights of future generations have passed the stage when they were mere ly an 
embryonic right struggling for recognition. They have woven themselves into 
international law through major treaties, through juristic opinion and through 
general principles of law recognized by civilized nations. 62 

In a separate opinion in the Pulp Mills case, Judge Antonio Augusta Canyado Trindade of the 
International Court of Justice wrote, "Nowadays, in 2010, it can hardly be doubted that the 
acknowledgment of inter-gcneraiional equity forms part of conventional wisdom in 
International Environmental Law."63 In a later case, he added that intergenerational equity is 
present "in a wide range of instruments of international environmental law, and indeed of 

60 EDITH BROWN WEISS, IN FAIRNESS TO FUTURE GENERATIONS: INTERNATIONAL LAW, COMMON PATRIMONY 

AND INTERGENERATIONAL EQUITY 24 ( 1989) (available in Annex I). This principle applies not only to the 
conservation of the diversity of natura I and cultural resources, hut also to the conservation of the quality of the 
environment. Id. at 42. 

61 legality of the Threat or Use ofNuclear Weapons (Adviso,y Opinion), 1996 I.C.J. 226,241, ,i 29 (July 8, 
1996), http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf ( emphasis added) . 

62 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion): Dissenting Opinion of Judge 
Weeramantry, 1996 I.C.J. 226, 455 (July 8, I 996), http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7521.pdf. 

63 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay): Separate Opinion of Judge Canc;ado Trindade, 
I.C.J. Reports 2010, il 122 (Apr. JO, 2010), http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15885.pdf. 
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contemporary public international law."64 Domestic courts in Pakistan and India have also 
relied on intergenerational equity in cases adjudicating climate change and the sustainable 
use of natura! re ourccs respectively.65 

As the U.N. Secretary-General's 2013 repmt on the needs of future generations 
confirms, States may not disregard the developmental and environmental needs of future 
generations when managing their natural resources. 66 In particular, the Committee on 
Economic, Social, and Cultural Rights has emphasized that the rights to food and water, 
which are critical underlying determinants of health that are fundamental to human survival, 
as well as other economic and social rights, belong to future generations. In its 1999 General 
Comment on the right to adequate food, the Committee explained: 

The notion of sustainability is intrinsically linked to the notion of adequate 
food or food security, implying food being accessible for both present and 
fu ture generations. The precise meaning of "adequacy" is to a large extent 
determined by prevailing social, economic, cultural, climatic, ecological and 
other conditions, while "sustainability" incorporates the nation of long-term 
availability and accessibility. 67 

The Committee's 2003 General Comment on the right to water clarified that this right, too, 
must be understood in light of principles of intergenerational equity and sustainable 
development, declaring, "States paities should adopt comprehensive and integrated strategies 
and programmc to ensure that there is sufficient and safe water for pre ent and future 
generation ."68 The ommittee has since con firmed that "[m]any provisions of the [ICESCR] 
link with environment and sustainable development, and the Cornmittee in its dialogue with 
States parties has regularly stressed the interlinkages of specific econornic, social and cultural 
rights, as well as the right to development, with the sustainability of envirnnmental protection 
and development cfforts."69 Intergenerational cquity is also a core principle of lhe CRC.70 

The Comrnittee on the Rights of the Child has affirrned that States Parties "shall protect 
children's rights when making decisions related to mobilizing resources through natural 

64 Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan; New Zealand intervening): Separate Opinion of Judge Canr;,ado 
Trinidade (unreported), 147 (Mar. 31, 2014), http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18146.pdf. 

65 See Asghar leghari v. Federation of Pakistan, W.P. No. 25501/2015, 14 [Lahore High Court] (Sept. 14, 
2015), http://cer.org.za/wp-content/uploads/20 I 5/1 0/Leghari-2.pdf; lntellectuals Forum v. State of A.P., 3 S.C.C. 
549, 163 [Supreme Court of India] (Feb. 23, 2006), https://indiankanoon.org/doc/1867873. 

66 U.N. Secretary-General, lntergenerational Solidarity and the Needs of Fu ture Generations, 11 21, 25-28, U.N . 
Doc. A/68/322 (Aug. 15, 2013), http://legal.un.org/docs/?symbol=A/68/322. 

67 Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, General Comment No. 12: The Right to Food (Art. i I), 
17, U .N. Doc. No. E/C.12/1999/5 (May 12, 1999), http://legal.un.org/docs?symbol=E/C.12/l 999/5 ( emphasis in 
original). 

68 Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, General Comment No. I 5: The Right to Water (Arts. I I 
and 12 of the Covenant), 128, U.N. Doc. E/C.12/2002/11 (Jan. 20, 2003), 
http://legal.un.org/docs?symbol=E/C.12/2002/11. 

69 Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, Statement in the Context of the Rio+2D Conference on 
"The Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication," 1 5, U .N. Doc. 
E/C.12/2012/1 (June 4, 2012), http://legal.un.org/docs?symbol=E/C.12/2012/l. 

7° Committee on the Rights of the Child, General Comment No. I 5, supra note 40, 1 50 ("Environmental 
interventions should include addressing climate change as this is one of the biggest threats to children's health 
and to exacerbating health disparities. States should, therefore, put children's health concerns at the centre of 
their climate change adaptation and mitigation strategies."), 
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resource extraction,' including by considering "impacts they might have on current and 
futurc generations of children."71 

More than 25 international agreements refer to intergenerational equity or the rights 
of fu ture generations. 72 Concern for fu ture generations animates the first clause of the U .N. 
Charter, the founding document of modem international law.73 Intergenerational equity is 
incorporated into the preamblc of the U.N. Framework Convcntion on limate hange 
(UNFCCC),74 a we1l as ils first listed principle.75 Mo l recently, the Pari Agreement, 
ratificd by Norway in lune 2016,76 callcd on all parties to 'promote and con ider thcir 
respeclive obligations on human rights ... as well as gender equality, empowerment of 
womcn and intcrgcnerational cquity. '77 Article 4 ofUNESCO's 1997 Declaration on the 
Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations, while not legally 
binding, exemplifies the recognition of a collective moral duty "to bequeath to future 
generations an Earth which will not one day be irreversibly damaged by human activity. 
Each generation inheriting the Earth temporarily should take care to use natura! resources 
reasonably and cnsure thal life is not prcjudiccd by harm ful modifications of the 
ccosystem .... 78 Art i ele 5( 4) of the D cia rat ion note that 'pre ent gencrations should 
take into account possible consequences for future generations of major projects before these 
are carried out."79 

Article 14 of the ECHR, which prohibits discrimination on the basis of age, further 
illuminates the significance of the rights of future generations.80 Both today's children and 
children yet to be horn face more serious risks to their lives and health because of climate 
change than do older people. States have a responsibility to prevent the present generation 

71 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 19 (2016) on Public Budgetingfor the 
Realization of Chi/dren 's Rights (Art. 4), ,i 80, U.N. Doc. CRC/C/GC/19 (July 20, 2016), 
http://legal.un.org/docs?symbol=CRC/C/GC/19. 

72 Fora complete list of instruments, see U.N. Secretary-General, Intergenerational Solidarity and the Needs of 
Future Generations, supra note 66, ,i,i 33-35. 

73 See U .N. Charter preamble, https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/uncharter-all-lang.pdf ("We the 
Peoples of the United Nations determined to save future generations from the scourge ofwar .... "). 

74 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), supra note 6, preamble ("The Parties 
to this Convention ... [ d]etermined to protect the climate system for present and fu ture generations . ... "). 

75 Id. art. 3, ,i 1 ("The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations 
ofhumankind .... "). 

76 Chapter XXVII: 7.d Paris Agreement, U.N. TREATY COLLECTION, 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx ?src=TREA TY &mtdsg_ no=XXVII-7-d&chapter=27 &el ang=_ en 
(last visited Feb. 6, 2017). 

77 Paris Agreement, preamble, Dec. 12, 2015, C.N.62.2016.TREATIES-XXVII.7.d, 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20 I 60215%2006-03%20PM/Ch_ XXVJI-7-d.pdf. 

78 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), Declaration on the 
Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations, art. 4, Nov. 12, 1997, 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID= 13 l 78&URL_DO=DO _ TOPIC&URL_SECTION=20 I .html. 

79 Id. art. 5(4). 

80 Article 14 does not include age in the list of specifically prohibited bases of discrimination, but age is 
included in "other status." See Schwizgebel v. Switzerland, App. No. 25762/07, §§ 76, 85, ECHR 20 I O (extracts) 
(lune I 0, 2010), http: //hudoc.echr.coe.int/eng?i=OO 1-99288; D. G. v. Ire/and, App. No. 39474/98, §§ 111-16, 
ECHR 2002-II1 (May 16, 2002), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OOl-60457; Bouamar v. Belgium, App. No. 
9106/80, § 67, Series A no. 129 (Feb. 29, 1988), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OOl-57445. 
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from shifting the burdens of its actions to today's children or to future generations. As in 
more blatant forms of discrimination, such blindness to climatic consequences penalizes 
those without political power: children and the future citizens of Norway and the earth. 

Furthermore, the principle of sustainable development entails a commitment to 
safeguard intergenerational equity. The principle requires that any development "[meet] the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs."81 According to two respected scholars, "[t]here can be little doubt that the concept of 
'sustainable development' has entered the corpus of international customary law."82 

Under the principles of both intergenerational equity and sustainable development, States 
may not permit environmental projects that will damage fu ture generations' environment or 
sociocultural rights, including their rights to food and water. At a minimum, the government 
of Norway has an obligation to consider the effects that proposed actions will have on future 
generations' enjoyment of their human rights. 

2. International Cooperation 

All States have a duty to cooperate with the international community to protect the 
human rights thrcatened by climate change. The duty of international cooperation derives 
from tbrce main binding sources.83 First, under the ICE R, each State Party to U1c treaty 
"undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-
operation ... with a view to achicvinffl progrcssively the full realizalion of the rights 
recognized in the pre ent Covcnant."8 Acting alone to protect the rights to health, food, and 
water <loes not satisfy the obligation to work cooperatively to protect those rights. Second, 
and similarly, States Parties to the CRC "undertake to promote and encourage international 
co-operati011 with a view to achieving progressively the full realization of the right" of 
children to the highest attainable standard of health."85 Given that climate change endangers 
children's health, States must encourage international cooperation to mitigate and protect 
against harms caused by climate change. Third, the U .N. Charter states that members "pledge 
themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization" to 
promote, among other goals, "higher standards of living," "solutions of international 
economic, social, health, and related problems' and 'universal respect for, and observance of, 
bumru1 rights and fundamental frecdoms."86 By ratifying the Charter, the State or Norway has 

81 United Nations World Commission on Environment and Development, Dur Common Future (Brundtland 
Report), appended as annex to Report of the World Commission on Environment and Development, p. 54, U.N. 
Doc. A/42/427 (Aug. 4, 1987), http://legal.un.org/docs/?symbol=A/42/427. 

82 PHILIPPE SANDS & JACQUELINE PEEL, PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENT AL LAW 208 (3rd ed. 
2012) (available in Annex 2). 

83 The preambles of other treaties, as well as declarations and other sources of soft law, acknowledge the duty of 
international cooperation. See, e.g., Oslo Principles, supra note 4, preamble ("International law entails 
obligations to act cooperatively to protect and advance fundamental human rights, including in the context of 
climate change .... "); Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, 
Socia! and Cultural Rights, preamble, 29 NETH. Q. HUM. RTS. 578 (2011) (hereinafter Maastricht Principles], 
https://www.maastrichtuniversity.nl/file/2180/download?token=ABzkHYa Y (affirming States' "obligation to 
realize progressively economic, social and cultural rights ... when acting individually and through international 
assistance and cooperation"); sources cited in/ra notes 88-90. 

84 ICESCR, supra note 27, art. 2(1) (emphasis added). 

85 CRC, supra note 22, art. 24 (emphasis added). 

86 U .N. Charter arts. 55 & 56, https://treaties .un.org/doc/Publication/CTC/uncharter-all-lang.pdf (emphasis 
added). 
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committed to work with other States to promote rights-respecting solutions to problems like 
climate change. 

Climate change presents an especially compelling case for international cooperation. 87 

Major multilateral climate change agreements, such as the UNFCCC and the Paris 
Agreement, express, in their text and preambles, the need for cooperation. 88 As the Human 
Rights Council has acknowledged on three separate occasions, "the global nature of climate 
change calls for the widest possible cooperation by all countries and their participation in an 
effective and appropriate international response, in accordance with their common but 
diffcrenliated responsibilities and respective capabilitics and their ocial and economic 
condition ."89 Unlike purcly local right vio lations, the harms of which are felt al most 
exclusively within ane country and the solutions to which may be effected in that same 
country, el i mate change dispcrscs its cffects without regard to national border and, thus, 
violates human rights on a global scalc.9° No country acting alone will be able to solve 
climate change; many must act in concert. 

C. The harms that climate change will inflict on the enjoyment of human 
rights are serious, empirically verified, and already underway. 

Climate change has already caused, and will continue to cause, devastating damage to 
the fulfillment and enjoyment of the rights to life, health, and family life. According to the 
OHCHR: 

Climate change is real, human-made greenhouse gas emissions are its primary 
cause, and it contributes, among other things, to the increasing frequency of 
extreme weather events and natural disasters, rising sea levels, floods, 
heatwaves, drought and the spread of tropical and vector-borne diseases. These 
extremes alter ecosystems, disrupt food production and water supply, damage 
infrastructure and settlements and increase morbidity and mortality. They are 
also responsible for the displacement of affected communities, among whom 

87 2016 Report by Special Rapporteur John Knox, supra note 24, ~~ 42-48. 

88 The Preamble to the UNFCCC states, "Acknowledging that the global nature of climate change calls for the 
widest possible cooperation by all countries and their participation in an effective ad appropriate international 
response .... " United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), supra note 6, preamble. 
Article 2 of the Paris Agreement explains that its core aim is "to strengthen the global response to the threat of 
climate change"; its preamble underscores the cooperative nature of that project by explaining that climate 
change "requires the widest possible cooperation by all countries, and their participation in an effective and 
appropriate international response." Paris Agreement, supra note 77, art. 2. 

89 Human Rights Council Res. 18/22, U.N. Doc. A/HRC/RES/18/22, at 2 (Oct. 17, 2011), 
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/HRC/RES/18/22; Human Rights Council Res. 26/27, U.N. Doc. 
A/HRC/RES/26/27, at 2 (July 15, 2014), http://legal.un .org/docs/?symbol=A/HRC/RES/26/27; Human Rights 
Council Res. 29/15, U.N. Doc. A/HRC/RES/29/15, at I (July 2, 2015), 
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/HRC/RES/29/15 . The Human Rights Council employed identical language 
in all three resolutions. 

90 2016 Report by Special Rapporteur John Knox, supra note 24, ~~ 40, 42 . Furthermore, Norway has bound 
itself to preventing extraterritorial harms to human rights enshrined in trea ties it has ratified. See, e.g., Human 
Rights Committee, General Comment No. 31 : The Nature of the General Legal Ob/igation fmpos ed on States 
Parties to the Covenant, supra note 19, , 6. With regard to the State 's duties to prevent extraterritorial harms to 
social, economic, and cultural rights protected by the ICESCR, the CRC, and other human rights treaties, see 
generally Maastricht Principles, supra note 83. In the climate change context, the Oslo Principles specifically 
affirm State obligations to prevent extraterritorial harms. See Oslo Princip/es, supra note 4, preamble & ~ 21. 
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an important consequence is an increased incidence of poor mental and 
physical health. Thus, climate change directly and indirectly threatens the full 
and effective enjoyment of a range of human rights, including the rights to life, 
water and sanitation, food, health, housing, self-determination, culture and 
development. 91 

The death toll from cli matc changc is high and ri ing. The OH CHR cited onc study that 
fo und that 400,000 deaths worldwide each year could already be linked to el i mate change.92 

The World Health Organization estimates that within the next thirty years, climate change 
will cause 250,000 additional deaths per year from malnutrition, malaria, diarrhea, and heat 
stress alone.93 

States may not disregard this overwhelming evidence of present and future human 
suffering. The precautionary principle, as embodied, for example, in the Oslo Principles on 
Global Climate Change Obligations (Oslo Principles), requires that States base their 
deci ion about appropriate action to mitigate climate change "on any crediblc and real istic 
worst- ase scenario acccpted by a substantial ntLmber of eminent climate change cxpcrts. '94 

The worst-case scenario is one of complete devastation. Left unchecked, climate change will 
create "a world where hundreds of thousands die prematurely, where millions go hungry or 
are driven from their homes, where conflict proliferates and desperation breeds. It is a 
graveyard for entire ecosystems, entire peoples, and entire ways ofliving."95 In light of these 
severe consequences, the Clinic respectfully submits that the government of Norway must 
consider the evidence carefully and act decisively in response. 

Ill. BY CONTRJBUTING TO CLIMATE CHANGE, THE DECISION BY THE GOVERNMENT 

OF NORWAY TO ISSUE LICENSES BREACHES THESE DUTIES 

Considered in light of international human rights obligations by which Norway has 
agreed to be bound, the government's 23rd licensing round is inconsistent with the State's 
duty to safeguard the rights to life, health, and family life. Awarding the licenses will lead to 
increased oil production, which will, in turn, increase greenhouse gas emissions and 
contribute to climate change. Because climate change will cause grave and widespread harms 
to the human rights of present and fu ture generations, the government has a duty to mitigate 
those harms, not to contribute to them. According to the OHCHR, 

it is not enough to simply focus on ensuring that action against climate change 
respects human rights. A rights-based approach requires States to take 
affirmative action to respect, protect, promote and fulfill all human rights for 
all persons. Failure to preventforeseeable human rights harm caused by 

91 OHCHR 2016 Report, supra note 36, il 4 (emphasis added). 

92 id. ,, 8. 

93 World Health Organization, Quanlitative Risk Assessment of the Ejfects of C!imale Change on Selected 
Causes of Death, 2030s and 2050s, at 13 (2014), 
http://apps.who.int/iris/bitstream/l 0665/134014/ l /978924150769 l _ eng.pdf?ua. 

94 Oslo Principles, supra note 4, Principle I. The Oslo Principles were drafted to set out States' legal obligations 
to constrain climate change and outline a means of meeting those obligations. ,Id. preamble. 

95 U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights, Statemenl by Kate Gi/more United Nations Deputy 
High Commissioner for Human Rights at the Panel Discussion on C!ima/e Change and Right to Health, (Mar. 3, 
2016), http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID= l 7 l 33&LangID=E. 
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climate change, or at the very least to mobilize maximum available resources 
in an effort to do so, constitutes a breach of this obligation.96 

To fulfill its commitments under international human rights law, the State has an 
obligation to demonstrate that it has given all appropriate consideration to the effects that 
granting new oil and gas licenses will have on the rights of present and future generations to 
life, health, and family life. These due-diligence obligations require the government to 
pcrform and make publicly available a detailed impact as essment that recognizes the global 
impacts of the new liccnses' contributions to climate change.97 A proper a cssment rcquires 
meaningful evaluation of the demands of intergenerational equity and sustainable 
development, considering not only the current generation's enjoyment of human rights, but 
that of fu ture generations as well. Such an assessment would adhere to the precautionary 
principle,98 rather than minimizing its evaluation of the licenses' impact. In light of the 
State's international commitments, including the Paris Agreement, it is respectfully submitted 
that before the government of Norway may issue any such licenses, it must first provide 
sufficient evidence that it has considered both the anticipated effects on the State 's ability to 
meet its international climate obligations and the potential of such licenses to exacerbate the 
human rights harms caused by climate change. 

The Clinic further respectfully submits that issuing this round of licenses is 
inconsistent with Norway's international commitrnents to cooperate under the UNFCCC and 
the Paris Agreement. Under these binding agreements, each State Party commits to take 
measures, both individually and in cooperation with other States, to respond to the threat of 
climate change.99 In its most recent nationally determined contribution under the UNFCCC 
and the Paris Agreement, 100 the State of Norway articulated a national commitment to 
achieving "an at least 40% reduction of greenhouse gas emissions by 2030 compared to 1990 
levels."101 In addition, by ratifying the Paris Agreement, the State bound itself to "strengthen 
the global response to the threat of climate change" by "[h]olding the increase in the global 
average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to 

96 OHCHR 2016 Report, supra note 36, ,i 48 (emphasis added). 

97 See supra notes 43-54 and accompanying text. 

n Oslo Principles, supra note 4, Principle I. 

99 20 I 6 Report by Special Rapporteur John Knox, supra note 24, ,i,i 44-48. 

100 Leading up to the Paris Agreement, the Conference of Parties resolved to in vite each State Party to the 
UNFCCC to communicate a clear and transparent "intended nationally determined contribution" (]NDC) toward 
achieving the objective of the UNFCCC. Conference of the Parties, Further Advancing the Durban Platform, ,i 
2(b) (Nov. 23, 2013), in Report of the Conference of the Parties on its Nineteenth Session, Addendum, at 3, U.N . 
Doc. FCCC/CP/2013/10/Add. l (Jan. 31, 2014), http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop 19/eng/l 0a0 l.pdf. The 
Paris Agreement reinforced the role of these contributions by requiring that States communicate their 
commitments to the secretariat and implement domestic policy calculated to achieve their respective nationally 
determined contributions. Paris Agreement, supra note 77, art. 4(2), 4(12). Because Norway <lid not 
communicate a new nationally determined contribution when it submitted its instrument of ratification of the 
Paris Agreement, its 2014 INDC became its nationally determined contribution under the Paris Agreement as 
well. See Conference of the Parti es, Adoption of the Paris Agreement, ,i 22 (Dec. 12, 2015), in Report of the 
Conference of the Parti es on its Twenty-First Session, Addendum, at 2, U .N. Doc. FCCC/CP/2015/10/ Add. I 
(Jan . 29, 2016), https://unfccc.int/resource/docs/20 I 5/cop2 l/eng/l 0a0 I .pdf. 

101 Norway, Submission by the Norwegian Government to the ADP: Norway 's Jntended Nationally Determined 
Contribution, § 2 (Mar. 6, 2014), 
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Norway%20First/NorwayINDC.pdf. 
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limit the temperature increase to l.5°C above pre-industrial levels." 102 Special Rapporteur 
Knox has emphasized that, in order to uphold the duty of international cooperation, "States 
should fully implement all of the commitments they have made in relation to the Paris 
Agreement and strengthen their commitments in the future, in order to ensure that global 
temperatures do not rise to levels that would impair a vast range of human rights." 103 

By initiating the 23rd licensing round, the government of Norway will preclude the 
possibility of fully implementing the State' s commitments under the UNFCCC and the Paris 
Agreement. These licenses for drilling in previously untouched areas, allowing further 
petroleum production in the Arctic will aggravate-not mitigate-climate change. 104 These 
new licenses also set a dangerous precedent for the international responsibility to cooperate in 
effectively responding to climate change. Under the Paris Agreement, developed countries 
"should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction 
targets." 105 If other countries follow the lead of Norway, the first developed country to ratify 
the Paris Agreement, the consequences for human rights around the world, both in our 
lifetimes and for future generations, will be catastrophic. 

Even if, hypothetically and improbably, the government were able both to issue these 
licenses and to meet its nationally determined contributions, issuing the licenses would, 
nevertheless, lead to further human rights harms. First, reliable scientific evidence indicates 
that U1 government of Norway existing climate change policies are "not con i tent with 
lirniting warming below 2°C, let alone with the Pari Agrecmcnt's stronger 1.5° limit." 106 

This shortcoming also holds true for all States' nationally determined contributions taken 
together: According toa U.N. Environment Programme analysis released on November 3, 
2016, full implementation of all States' nationally determined contributions will cause an 
increase in the earth's average surface temperature above pre-industrial levels of between 2.9 
and 3.4°C by 2100. 107 According to Special Rapporteur John Knox, an increase in global 
temperature of more than two degrees would have disastrous consequences for human rights; 
thus, "even if they meet their current commitments, States will not satisfy their human rights 
obligations."108 Second, opening a new round of licenses locks Norway into a multi-decade 
pattern of dependence on harmful emissions, thereby guaranteeing harm will continue in the 

102 Paris Agreement, supra note 77, art. 2(l)(a). 

103 2016 Report by Special Rapporteur John Knox, supra note 24, ~ 88. 

104 As a party to the ICESCR, the Norwegian State cannot take deliberately retrogressive actions. General 
Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant), supra note 28, ~ 9. 
See also General Commenl No. 14 (2000): The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article I 2 of 
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), supra note 32, ~ 32 ("As with all other 
rights in the Covenant, there is a strong presumption that retrogressive measures taken in relation to the right to 
health are not perml'ssible."). 

I 
105 Paris Agreement; supra note 77, art. 4(4). 

106 Norway (2016), CLIMATE ACTION TRACKER (Nov. 2, 2016), 
http://climateactiontracker.org/countries/developed/norway/2016.html. The Climate Action Tracker "is an 
independent scientific analysis produced by three research organisations" that tracks 32 countries' policies, 
nationally determined contributions, and progress toward successfully limiting global warming to less than 2°C. 
What is CAT?, CLIMATE ACTION TRACKER, http://climateactiontracker.org/about.html (last visited Feb. 27, 
2017). 

!07 U.N. Environmc L Programme, The Emissions Gap Report 2016, xviii (Nov. 2016), 
https://uneplive.u1HI .org/media/docs/theme/13/Emissions _Gap_ Report_ 2016.pdf. 

108 2016 Report by pecial Rapporteur John Knox, supra note 24, ~ 76. 
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future. Guaranteeing future harm is antithetical to the Oslo Principles, which require States 
and businesses to "refrain from starting new activities that cause excessive [greenhouse gas] 
emissions."109 The Clinic respectfully submits that, by guaranteeing harm to the exercise of 
the rights to life, health, and private life, now and in the future, the decision to award these 
licenses was inconsistent with the State's obligations under binding international human 
rights law. 

IV. To FULFILLTHE STATE'S HUMAN RIGHTS 0BLIGATIONS, AN EFFECTIVE 

REMEDY Is NECESSARY 

Whcre a State brcache its human rights obligatioo , Articlc 13 of the ECHR rcquires 
that everyone "shall have an effective rcmedy befare a national authority." 110 The ICCPR, 111 

the ICESCR 112 and the CR 113 simjlarly rcquire access to an effective remedy. 

We respectfully submit that the appropriate and effective remedy in this context 
would be to declare the licenses invalid. In the climate change context, providing damages in 
the future is not an effective remedy. Climate change, if left unchecked, will cause massive 
and irreparable harm on a scale to which courts will not be able to respond. No court system, 
however robust, will be able to hear the millions of cases or assign to individual wrongdoers 
the responsibility to pay damages-much less effect the reversal of catastrophic 
environmental harm. 114 The fundamental protection of life, family life, health, anda healthy 
environment is at stake. Therefore, the Clinic respectfully urges the Court to ensure a remedy 
that will spare current and future generations the harms to these fundamental rights that the 
new licenses will inescapably inflict. 

109 Oslo Principles, supra note 4, Principle 8. See also id Principles 21 & 23 ("States must refrain from 
prov iding new subsidies, aid, credits, grants, guarantees, or insurance for installation of major new facilities or 
major expansion of existing facilities that will res ult in the em iss ion of unnecessarily high ... quantities of 
[greenhouse gas], either within or outside their territories."). 

110 ECHR, supra note 10, art. 13. 

111 ICCPR, sup ra note 18, art. 2(3 ). 

112 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No 9: The Domeslic Application of 
the Covenant, U .N. Doc. E/C. I 2/1998/24, ~ 3 (Dec. 3, 1998), http://legal.un.org/docs/?symbol=E/C.12/l 998/24 
("Questions relating to the domestic application of the Covenant must be considered in the light of ... article 8 
of the Universal Declaration of Human Rights, according to which 'Everyone has the right to an effective 
remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the 
constitution or by law. "'); see also id ~ 9 (no ting that although effective rem ed i es may take various domestic 
forms, an ultimate appeal toa judicial remedy is necessary to give life to the Covenant's rights). 

113 General Comment No. 5, General Measures of lmplementation of the Convention on the Rights of the Child 
(Arts. 4, 42 and 44), supra note 41, ~ 24 ("For rights to have meaning, effective remedies must be available to 
redress violations. This requirement is implicit in the Convention and consistently referred to in the other six 
major international human rights treaties."). 

114 Jaap Spier, a Ieading thinker on Iaw and climate change anda principal author of the Oslo Principles, see 
supra note 4, concluded that a damages remedy for harms caused by climate change faces such immense 
practical obstacles that it "is an option only for dreamers." JAAP SPIER & ELBERT DE JONG, SHAPING THE LAW 
FOR GLOBAL CRISES: THOUGHTS ÅBOUT THE ROLE THE LAW COULD PLAY TO COME TO GR!PS WITH THE MAJOR 
CHALLENGES OF OUR TIME 190 (2012) ( available in Ann ex 3 ). According to Spier, courts should instead focus 
on avoiding "nightmare scenarios" by providing preventative, injunctive relief. Id. at 194-98. 
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CHAPTER li 

THE THEORY OF INTERGENERATIONAL EQUITY 

In his arrogance over his own increasing knowledge and 
;ibility, man has ignored his dependence on the earth and 
h,Js lost his cornrnunion with it. He no longer puts his ear to 
the ground so that the earth can whisper its secrets to him. 
He has cut his links with the elements and has squandered 
the resources which are the heritage of millions of years of 
evolurion-.all those living or inanimate things whic:h sus-
I 111, 1111 inner cn1•1g\· .1rth. w,ller a,r, th • nor.i 1nd 1,1unil 
Jiu hxN•ning ol hi intuitive r JXln~ to natuw hns c. ,1ted 
d IP1•l111~ ni ali 'll.11ion ,n hin, and i~ d "-lructl\l' 111 hr p;itrr• 
mony.' 

We, as a species, hold the natural and cultural environment of our 
planet in common, both with other nwmb<.•r . <li th • J r, ... l'nt ~ ner,lllt " 
and with other generations, past and luturc .1 \t ,,nr g,wn umc !'ar h 
generation is bolh a custodian nr tru~I • of th • pl,m ·I tor iuturl' 

generations and a beneficiary of li'- 1n111 . Thi~ 1m1 1'-P. 11ul1~.11ion 
upon us lo care for the planet and J.!• ~ u" c rt.iin r1~t11 to ust• 11. 

Many useful analogies in dom "-li< k,-;al ·. I ·m-. "(.'I ll1rth ri~h•~ or 
access to and use of property, \\. hl< h .1rc coupl<'d w1th ulJl1J,:,1tion. 
lo con~erve thai property. For ex,rn1ptt· ten,lnt-. h,1 •(• 1h' ri~ht lo ,l 
reasonable use of property but mu,r rl'lurn 11 in ~cxxl (<)nd11ion f11r 

17 
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!ri tl1e Jud,•u-Chri,tian 1rad1t1on, God g.we the e.irth lo his people 

,ind :lwir utr~pring as .rn everla~t1ng pos,e<.sion, to be cared for and 
p,1:,,,,d un to 1d1 g •1wr.1tion." Thi, ha~ l:wt>t1 (arri(>(! t11f\\'iml m both 
li,,, u11rn111;n 1,1\\ .mel thl civil law lradition. Th En~J,.,h ph1lo,opht>r 

Jtihn Le ·tt hJr l',,1111pl1· .J '-('Il lhdl \\hl•lht'I h'y till' dil!,11 , of 
ri 1t rJI , J~ •n ur ti, (,od" gin "lo r\tl.im .,ml hi" po-1 •nh." nMnkmd 
hoi , 1h, ,,.,d I ir1 com ,on. /\ 1,111 ma\ on!\ ,1ppropri,11 • ,, .. mut h a, 
lea\ ·- "cnough. anda~ good" tor others. He has an obl! •.111on nol 

to t. ~. mnre iruib of nature th,in he ran usc, so th,11 Iht'\ do not 

J1•1il nd b1•<1H11e un.i,.ulable to ~omeone ebe-i.e., an obli),loitmn 
1 11 ltJ ,,1qe t.he fru it 111 n,1tur,• '" To be sure, tht>re are many in<,l,1111 ,., 

\\111·1,· law h,1<. LX't·n u,1-d to ,mthmitt' the d ..,truc.t1ui1 ui uur env1-
r11n 1l'nt. hut th • h;i~ic thl'~is rhrll \\l' ,ue tru~IPt or It ,,ml. of our 

J1l. 1..i " 1lt"<.'pl}1 111 I 1.ldt'<l. 
In Iht! c I\ ,I l,1\\ 11,11hhon. 1l11 !l't o_•mt1on of tlw I mmunil mtrfl-...1 

,n 11.,1111,1I prop1 11~ .,ppt•,tr" 111 l,t'nn.10 111 tlw i"'m 111 -.<x 1,1I uhh
g.1111,n thai ,ire inhn('nl in tlw 0\\11 ,,hip ur pm·Jt • p,opt•fl . 11 Ri~ht, 
ut o~\1ll'r!-l11p < ,ul 1-i._. l,mrl<'O t" 1r rh .• puhlic >:Ood, "11houl rh nP ....... ,,v 
11 > pri 1\ 1dl' ( om pen ,11ton tn th • O\\ nl'f~. fhu, Il' 1~l.11urc·, dn I Mn 
the d1<op11 l Ol 10\1( \ 1,I('', Ill 0 colow<·,1II . ·n~lll\t' .lfl'.I\ ,llld 1m·c1!.. 

lh1• "'u,11 nl,hi-;.1ti11n inlu.r1•nt III propc.'rf\ In ,l\md monl't,ir" er m 
fl('II ,,1i1111 to llie ,,w111•r <•I 1h • l.1nd In 1on11111>n l,1w u)unlrll' uch 
;i tlw Un1tf'd 1,11e,. lo< .-il ~,,w,rnnwnl~ (·,in do thi, th1ou~h lhl· e -
1•11 i ... 1 111 tlw polin• J"">'AL'r tlw 1,1<1w1•1 m p11llt'< l th•• lw. lth ,md 

\ · ·lf,1re ol ,1~ utitf'll I tlw public tru I do< 1r1n1• ~ 
I h ti{ 1.111,1 I,· •,1l tr,1di11llll .11-.n h,1" r<11II' wh11.h fl'< u~1111t thJI we 

ilf<' 011lv tc·,,,11 cl 111 rh, t•arlh J,...irl \,li", fr r ,unplt>. ,lillt"- th,tl • li 
trun11111111lil", P\Cll il t.1kl'n tog1•lhl•r, .m• onh po,.,,,.,,or 111 u 1" 1>1 
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w In r.11mt .!I 

11 1, 11 np,:,rI.mt th ti prt1K1pll'~ of 1ntt·rgent>rJl1C1nJI f,1irne,~ 111 rhe 
,. ur1c-c-1 ·. ,11;,:m and tit•\ dopnwnt ot our pl.mel Jnd our , ullur,il rt'

·-., •t1<< ("; :P--rwu Ih "''-' rooh in lh • \,1rivd ir,1dition~ of tht' i111errut1011JI 

C< ,n-irr,unih. lnd(•<~l. lherc i, muth to le.:i111 from tlw111 in dnt•lopinµ 
,p,;(1lI• · i•')lllh lor ,H hieving ju~tllP among gener,lllllll'-. 

A. ELEMENTS OF THE THEORY 

l:rfi>r;;t·rw1ation,d t'({lllly ari<;(_•~ in the l onte,t nf i.iirne~~ among all 

"~·r,P1c1t11>r1> Tla. 1fworv of 111l1'1')::t•nPr,1trc>1MI 1-qu11\· propr>s•'li hPfl' 
to,·11,;e, on lh<· mh, 11 nt rPbtton,h1p 1h,11 t•,lC'h s-wn n1to11 h.:i-. ro o h1•1 
g,•,,er,1tr,rn,. p,1 t .111cl futur , ,n u ,ni,: lh<' tonmmn palftmnn, ul 

n<1tu 1sil ,1nd cultural rt->,ources uf our planer ThP ,larling pro1xJ,ition 

1' rh,,t C,H h gt'mcrJtion r, both J c u,hxlian and ;i u,l'r 01 nur cornmon 

n,Hur.1I <1nd, ultur,11 p,1trimony. _'\, cu~1od1am nf rh,, plarlPt, we h,ive 
r ''Ti<11n rrn1r.1l oblt),(at,on, to futurt' gennations \\ hil h w, < .1n trans· 
ti ,n11 m10 l,:gallv t•nlorceable ncim1\. Our arKl",IOr~ h,,d ,u h obli
g,,tirn, 1,1 u .. I\, I •rwfi( 1,Hi • oi tlw lt-Ktlt v 01 p,1"1 1en~·rt1tton , wf' 

trll11•11f ( •rt,1in r1gh1" ru t't)Jo till' lruit, 01 th1, t~Jn J-:, tlu iutuw 
<'111 r ,llifJll\ \,\" nM \ iew rh <,(• ,I~ inll'r •en r, 11on,1I pl,tnl•lill\ oh• 

lig,,lH)m ,ind plancl.iry rights. 
Kut It 1, not \uffin<'nt ro confine ,l thl I oi in/t'fg •nt'rt.1lmn,lf t'<!UJI\' 

tu tlw,p two ,H, of relation,hip~- Oi n ·t•,,itv itlll'rgl'n •r.trmnal ~ 
lII Iv t•nc 11111p;i~~<·,., p,1r,1llt'i ~l'l of pl, nl'l,ir\' ubll~1,111mi-. and plan ra"· 
rif::hh lh,11 are in/r,1gerwra1ion;d.' lh ti •lf. ml •rgern•r,1t10n,,I e<1ui" 
doh nut 1nd1c,1te ho½ thl' burd 'lh ,ind ln.111 .ire to hr. homr. lw 
rnPrnber, of the prt•,t•nt g<'nerat1or1. ror thi'-, ml •r~e1wr,11mn,1I ec1u1tr 
mu,1 ,·,tend to the 1ntr~generJt1onal cunl t l 1h 'MN', the intrr
n.it,on,li community (ould alloc,ite .tlf inltcr en r.1l100.11 burd n, to 
orw po!lion of th(' intt•rn.ition.il communil~ ,incl ,1II inlt'l}tt'llt'rillional 

righls lu d dtffl·rt>nt "(·~rnenl of rhe c mniun1t ·• l he Iht I) uf 1ntc>r• 
gt•n1'r,11ional t'qu1lv m~tlined lwrt• a , •ri thai all peoplt•, .,1-.o h,1, 
" "Pl of 1r11r,1gencr,1tion,1I pl,1nPtal)· oblig.1tiun, an f pl,1n •t," right
dc· il,ln '<f to 1mpl ml•nl ;u 11c- • I •1\, ~n g ner.itmm. 

rh <" ·ntr,1I 1,,u • ,s wh,11 intergen •rali nal 1,11rnc..,s m(•.im in thr 
< onh• I o u mg th ( 0111mtm p.1trimom nf n,11ur.1I and < ulrural re-

JJ~ loh'1>i •n1'f.1hon,il r,•tu·r ... lo wL,i,on,hip- t .. •hH'l.'il .,.._ , 11 u'I,. ,ntr"1~- wr.1110,1.JI rdt'r' lo 

,.,,1,n,on\h1pt. ,\(TW)I)~ rrn.•nt,I••~ c.,{ ri ~· )('r,1111,1 ut 1b, ;ttt ' )<\.\:rn-1"HICtl 
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~urce. of our pl,inet. There are lwo extremp ca~<'" dei1ning the 
boundaries of inlcrgenerational equily. In the iir,I, the pre"cnt g0,1-

e>ration &:,es not consume an~1hing; ralher it s,ives all rt·'>oun <-, f," 
future geoe<ations and preserve, the same levr! of qualily in ,dl ,h

pect., of the environment. This 15 the preservJtioni"t model. lr h,> , 
det>p roots in tht> original naturJt flow theory ol Engl,..,h \~ <11er !;1"' 
in whkh rip,1rians rould u;e stream WJter so long a, lhei, u,\, d1d 
not imp.iir in any way the quJntIty or qu<1l1ty of wa1cr fur thos(• 

downstream. Ultimately this beneiits the last rir,irian~ bt·lor1' the 
11 •,un 11~ rtw 1)(e n c,r di!,dppears, lx>cau,P they hJ\ P no , ,ne to 

xn th •~ m\- ,m c hligalion . 

The Pl'eS€'fVahonist model, if rarried to its full extreme in th(' 1.on 
t' un po1lt'li ~ '"" l. ·rn . Id I • t: ·• \\OU pronioh· t 1l' l,JIU (lllO ()\Cl ,Ill\ 

• han• . It "' fl Il i , .. I . I I . , . ~ ,11 \\Il 1 a ,u >s1,1t•nt e t'< ,1,,11111,-, hut nnt ,, 1:h 
an 1ndustnah;:ed world I h • n a IDmew at adapted form 1he model ,d-.o 
ur :xi li t• iJh r m(J(f •I . J , 

1 . or l'tonom1c < <',dop111l'nl .1ppl1 •d u\ 
,n III I II h uh1 n - , I 

· \ ,~ Ul~('( lo '>al fllll rocl,1 ' IOI ,I I 'lll'f 

,\ ,.,., lh, att1h1d1> \\,l 1.ommon lo th · ,11\/111,1, .,, \ell. • 

/ ht,' I/,,,, ,ry ol lnlergtmNational fqui(y 23 

In both, fu1ure generations benefit at the expense of earlier genera

t101b 
The 1)ther extrerne is the opulent model, in which the present 

gen(:r,.ition consurnes all that it wants today and generates as much 

wealth .,~ it can, either because there is no certainty that future 

gene1ations will exist or because maximizing consumption today is 
the l:wst w,w to maximize wealth for future generations. zi n1is model 
overlook~ rhe long-term degradations of the planet which may be 
~•t•nN led: 1rrP\er~1ble lo~<;t•s 01 pel ies divers1ty and c1I r new, ble 
n ,,,uru•s su h as oils ,md fi_h or tostly n\.ironmental t0nlam1-

n.iIion by insufficiently controlled nuclear or hazardous wastes thai 
make areas unfit for habilation and use. Further, under this model, 
the present generation may trigger irreversible changes in the global 

climate system that will affect habitability in parts of the world. 
h-en if we knew that we werc.• the l,1\t ~ n rJt1on of th human 

community to live on earth, it i, -.11II not ele-ar th.11 ·e w uld ha~·e 

the right to desecrate it, or to de<-tro · it. ince th human com~iunit\ 

is, in the end, only part of a muth farger natural ~y_tem, whi h w 

can use for our own benefit but mu-.t al o pa-.s on ro otht•rs: . 

In order to define what intergenerc11ional ra,m me,1n~ in u~ing 
•1 · "selul to •i v th 1uman and conserving our common patnrnonv. 1 •~ ..... , 

community as a partnership among all genrra110n • In <l nhing a 
'--- ed ti t ··a the end 01 state as a partnership, Edmund Burke o,~rv ,a '~ he 

such a partnership cannot be obtained in m, n •neration • 11 ~ 
com!:'s a partnership not only belwt! n tho-.e \,ho are li,•ing bul 
lween those who are living, th()'i(> who ,irt• el ad, and !ho~ ,~·ho "~ 

lo be horn. " 2-' The purpose of human iety mu I be 10 . hze ~n _ 

protect the welfare and well-bein~ o( ev IY g ne>raliun. Th, riuir 
sustaining the life-support system of th pldn 1, th ecolog, c1 pro-

d li •c>J wmurt :'!> 1mport.lnl 
cesse<;, environmental condition . an u uro 

. h ~·• and ,l h alth for the survival and well-being c I tlw uman \.,.. ~ • 
and decent human environment. h. 0 gt n-

1\lthc u~h .,Il enNat,on tlft' m mt)('r.. ot thil> p.,nn ~ ,p. n 
·r,ition knm s lx•iur, ,t ' a living g •n rat,on at wh,,t pornl 1'1"1111n~ 
. ·1 h ny m •moer-. Il WI ltJVt, 11 '", I ht.• th li ing •ener.1t1on, nor ow rna h (' 
nor e, l'n hm mdn\' i.: m r,H,on, thE'rt> w1ll ulhm.itel 11(> (,, en 1 · 
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14 In fa1rm-,., to 1-utwre (,,•m·r,,uun, 

,,,. (1•1·1 

110 ()<,\\•, ff 
f'trt ..J '1"' lo 1 (i1urt· C.fl•Jlt•r.at,t,,1 r 1 R, ,r1øn 

~ t ~ '"1 •q,s B kno t 1, Mf Ju ,~ m H. 

lS 

u( equ.111tv amung generations. Sin(e each generation is entitled to 
1nh(•11! :1 planH and cultuial resource bas.e al le.ist as good as thai 
of rre\ i(IUS gen~rat1om, all generations are entitled to at lea~t the 
minimum lt>vel thai the first ~eneration in time h,id. In practice, later 
gerwrat1ons may mheril a much richer natur.il and cultural resource 

base, v,·h1ch means they are treated belter 1han previous generat10:~ 
and in thi.s ~en~<'. unequally. The conver<,e ,s also posstble, in wh 

1 i: 1, tro•,1ted unN1uall\ r,nl "or,i• lh,1n prt>vmu, Kl'll· 

1 r ,1 1 m· ,\ \11 un 1111 Nju.1111 • t1nion~ l!t>m•r,Hion, pmv10l'' .l lloor ror 
:ill •·ne1<1111m,; ml •n 11w 1h,1t c•,1rh l!l'rll r,1tion h,i-. ,ri lt>,N the ,,irnt• 

1\·,d, 1 pl.in,·r ""r(• nuit•h.i,t ,l\lh,in l.',tor,. rhi no11un111 f>C!U,1'• 

il '1 r 1 '"'"' •111 w,rh thl· unrlrrlvmi pn-m, ..., of ll'n,int Y, '-11 '\\ ,mf,hip 
. l ·tH'<I nul di, .. ip,11 ·d bv .11,d rru,t •1..,1111 • th ,i"'-t!I' mu t · ton',l , . ' 

I h n • no ,i1t•1 r('< Cl\ • f'(JU,11 th11.1 •-1 •.>n . ,hl(• 111r thPtll '-O l 1al I o"(' c or 1 ,.. • 

Js~~t:. ti t'<H't th.sr th •rr i, J minimum Il• ·d or t'<IUclhl\ d. rn,1~1it"Cf 
I . 'thin 1 g •n1•1t11i<>n 1111cl atnunl,! •1•11pra11uns ,ind dlTIOll!-l pt"\lP t: WI • • 

d 'I lh l,,, 101hlC'totlwUmcr,rl[t · 
l't•p rr <JIS Ill tntl'rn.1l11lll,l .,w. l' k, . . , 

li! r f H . R. ht· begin • \\ I i·w,1, r •rng1111ton ol thi Ill · 
rJ ,on o um,in 1g ~ - · . I I• . •I i ,ill nwmhi:r 

lwrent d1gnity and of the cqual and rrMlwn,11 L "~ 11 0 

. • f· I I ·ed m ·,u,11u~ and I .,,te ot th(' human family is the founc ,,tron o 11 1 · . 
. li I .1 1 f rh, hum.in f,inuh rn lhe world. . "The reference tn ,1 ml'nl ' _ 
h 

' h ,. li lll.'Ol'l,llU>ll'- \\ 1lhlfl li as .i IPmporal dimension, w )I< unn~, .i " h 1 · 
I I. I t , ri••hl ,,Oirm 1 • "'~'' ~<·oi:x•. l he reference to equ.il ,mt 1n,11t-n.1 1 c " 

equalitv of ~uch "eneration, in tht· liurn,rn l,inul~ • 1 . r, . t I CO\, .,, int 1111 (. IVI 
The United Nations Ch<1rter, thl• lntt•rnJ ,orM . ' j I' h• 

li , Prt•\l ntion .in11 un1 and Poht,cal Rights the Conven11on on 1 ,11 , 
· ' f '\ ·c ,n f 'l l,1r.1ll!tfl on I 

ment of the Crime of Geno<:ide, 11C' ' 01'.'" ' h, l limrn,111110 oi 
l<1ght5 and Duties of Man. the Dt•d.,r,,li m on 1 , f 1 • . . h (>t I 110n on Iht• R1 •hl o 11 
D1scnmination Against Wornen, I '< ,,r.i . thai hum;in 
Ch'ld h · ht· ele um •ni • rurrn • 

1 • and many other uman rrg 1 1 JII peoplr 
beings are fundamentally equal and prut I lbt' < •~n;ly ~-' . ,npl, oi 
and the <>quality of their rights. 11 • De l~rat,on °1\ 11 ,e, 1

1;: 11 , c•,irh 
I · rvo\·1c'l .., m r • ' 
nternational Cultural Co-operatron t" ~ li<• rP'-fll 1 'Cl ,1nd pl'l'· 

1 uhurl' h,1 a d1 •nity and ,,lue "hu h mu. l n lwnl ,gc 
ri of thP c omrno ' 'l\.l'd " ,md th;1t ''all cullure~ 101111 P' t1 1111 for thl·\ 

belonging to mankind."1~ These in~trunwn,~ ,·Hl' ,mpo • · 

. I C<><>1>t'Mt1on. R,,,olutton•. ,æn. 
U, f\o, l.ir,1111>1, of Iht' Princ,r,I<" ol lntcmal,onal (.tJltu,a 

C,,ni. nf L'N('-CO N"~ .; 1'11,i, ,s,.._s 141. 
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J, In f.i,me<~ to I 11tvr,• (;1"1f><,11,on, 

rl'\--e<1I a fundamental belief in lhe dign1ty of all rrwrnben, ni the hum:in 
sociMY and in equality of rights, whic.h t>x.lends in ti111e ,;s \\\•li ;is 
sp,tt:e. lndeed, to give the pr~nt generation a l1cen!>e to ('xplrnt uur 

nawral and cultural resources at the expcme 01 tht• well-bc1n:{ of 
future generatiorn would contradict the purpo~e:> of th,_; Unilt•d N:i
hons Charter and international human rights d(J( unwnts. 

The difficult issue is to define 1usr1n• berween < ountm·-. in the 

conteX\ of gcnerations. Ooes one country have an oblig<1I1on lo the 
h11ur • na1100.1I of .-mother ("c11rntl)? li i~ c 11'.u thai ,i c 11,111 , h 
oblrgahon to 1l ov.n t'Xi!>lin • n,1lion.il and 10 il~ , ,wn 11 UH' n.1-
1 • 11 • 1ut h 01 li 

Tl,,. 011,;,r ,,, lm,•11:,•ner.11,<>n.il fquity 27 

condi!;r,n of the r,lanet will h,1ve il proiound impact on the weffare 

uf our de•,l pndanls. There is increa,ing rerngnition thai while we 
m,iv l1<• .ibk· to 111,n.im11e the welfare of a few immediate surce~',Of';, 

1.,_<' 1--.ill be .iblt' 10 do ,o only at lhe expense of our more remote 
dP)(('nd,rnts, who will inh<•ril ,1 de!>Jxiiled narural and cullural en
v1rornnent • · Our planer is (i nite, and we are becoming increasingly 
mh r , 1 •nd in u 111 . it. ( >ur rapid tedmological ~m" th ensur"' 
th,1 thi 1nt rcl('pendl•n1e w,11 incn•.1se. Thu, our tunu·m_for our 
own countrv mu~t, as vve exlend our concerns into longer time ho-

l · protecting the pla-rizon, ,.ind broadN geograph1c sea es, t,xus on _ 
- · 1 d . I I "nvironmenl. Th1s means nf.'la1v qu.il1ly ot our 1Mlura an c.u tura c 

. 1· ab we mu5t cooperate lhiit. even to protect uur own tuture na ion • 
. 1 d It I rosources for all future 
in the con<;(•rvation of 11,1tura an < u ura , 

genP1at1O11,. f 1 ,,,01 
· J I er ari~es rom l 1e pre""-1 he mos! urw'nl problPm lo< ay, 1owev , · · . 

· - nd among communattes ecunorrnc mt,>quality arnong countnes a 
. x1\ eri,h 1:I ,11mrnum1, w1th1n co1mtrw~. Ho\\ ran \\t ex1 ~tan 1m1 . _ 

1 ., en l .Ul' tor I> O\\ n 
lo c are ,1bout future w•nera11on~, 11 11 cannn ~ 

JX'ople loddy? . d • Poverty 
l'o\l rtv ic, a prim,1ry c,111 of ecolo~1<·al degra atto~- ·cess to 

~trac h·n (ommunitll whtt h hy defini11on have unequd ach · . 
. h . urces they do ave m resourcc•, are forced to overexplo1t I e reso 

, . __ ,1. A the 1980 World Con!Rr-
order to satisfy their own baste ne,.-us. s -1• on 

• .J )f rural cornmun1 1e~ 
vation Slral('IW obser,ed, "the depenuence < , 

. . . __ 1 •X'l'.>ple on thl m ir,-;an 
living rr•sources 1s direct dnd 1mmt-uiate · · · ' . • •ni 

h . 1 111d therr con qu 
of survival art• comrx•llt'd by t eir pover Y .. . -1 bl. 10 

h f w rt'S(,urces ava1 a e 
vulnerability ro inflation-to destroy I e e ti •ulf 

1.,,,,- 10 de1<'m11,1te, • , 
them." 111 Moreovt>r, a~ <1n ecosystem =1>1115 - .i I till..t· tlw 

'---~ they c,mnol ,11toru o communities may suffer most un.,1use . t move 
d I the degradat1on, or 0 

measures necessary to control ora apt O · · 

lo more pristine areas. 11 • es 
ner,1ti11nJI equity requ1r 

In th inlr 1~ •nw,11tonal contt' I, inl 'f); 11 be ,ft from pro-
w •,1lthi<>r l.ounlri • .intl cornnnmiti«.: , \\ luch " 1 n 1 
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.!8 

tecting the !(ffieral pl.inet.iry environrnenI ior future ,wnN,;\10,1- lo 
rontnbule to rtie costs in j I · . . . . curret )y poor UHm1r1e~ and Crlm1~un:t1es 
til ;imtechng I.hese resources to h I 1h . . .. · . 

L.. f' , e p em gam J( ((",~ tn il"• r,(n-

l'!Oml( ,xne 1ts from them d h 1 . · ' · ~p.l..,.I . • an lu e fl pro!Ptl llwm trom ,u!H·r>n~ 
'"'li .,._, env,ronrnenral qudlit A • t ·· · • - ' l-~~ li . y. 5 wnt:'fit IJne\ ni the p!.:rnc:l.;r, 
....,.., r,., rnembers ot the present , . . at:'••uto.i.-l gener<Jllon dr(' <'nlrtled f<, \''Ill'! ,hk· 

""'·"' 11 ~ ega()' lntrag · I · · ffiW)iti('S to ,mist i~ ~nera\1ona _1ust1te rC'qurre, \\P,d1h1,•1 r.,,n , 
. povenshed ones in rt'ali1i11g ,uch ,11 c. c,~. 

8. THE TEMPORAL o IMENSION IN INTERNATIONAL LAW 

29 

1d('rS lo tli, · b1• trvp uf proll'< ting the \\!'li-being of iuturt genera-

1,on, . ;. . To d, h·nd and irnprove thf' t•nvironrnent tur pr:!!>enl and 
lutur<> g,!Pt·r ,it11)n hJ, hn 0111(• an tnlflt'l,1tiVl· ~oill for rnankinci-a 

!!0,1I to • pu:·,u '<i 111~etht 1 \\ 1th, ,mel in h,1m1onv with, the e<olJn-
1,~hed ,l111i 1,mcbm,,nt<1! goals 01 peace and of world-wide economic 

and ~o( ,,1 1 de\ e!nprnc·nt." '· The D<'rlaration's fir,-t principle provides 

th. t ' nl,H1 . lwar ..1 olt·rnn r •,1Ym~1hilit · to prolf"l I anti 1mprov • 

the In rroom(' 11 fo1 r1t . •111 ,md 1u111w 1wnera11on~:· wh1I th ~ • 
ncl d · l,11 1li.11 1l1t• 'nJtural u ,iurc.., ul th mth, mdud111g thl• 

,1tr, \\ ,1!er lc1nd. flor.i .1nd 1auna ... must be s.ifeguarded for the 
bc'nl•flt r>f pr('~ent ,ind tuture genuJtion rhrou~h ,1rl·lul planmng 
and 111,111;1gc1nP11t." ·,, The Stockholm ontewnc: led d1rt'l:.tl't' lo tl'lt' 

< rt>at,nn <ll thl' Unite<l Nations Emimnrnc ni l'rngr,,mm (U1'EPI. 
Pe!(·r Th:Khcr, who wa" intimateh ,nvolvt'CI in the todholm (on
iPren< e prep,1rJt1r>n~ and the torm,111on 01 U r I' h,1~ not id, th i• • 

plit 11 rnncern for iuture ~t>fK"ft1tion, ,!ll(I tur •nh,,n ing the 1•n ·irun ·ni 

W(·r{• nc:w rontribution~ tu the pco< •-~ of ri'\ •lop1n~ int •mation,11 

lø\\· in 1h1s area. c 

flw conu•pt of pro!C'cting the n,1turilf ao<l'ot ultural environnwnt 
for futurr· gen<'r.11101,.; wa~ explicith jnc11rpor,11tid 111 Iht' f,inguai; • ot 
!lirL>t; tri•atie\ negotiated more or It. .. lonll'ITI()orant•ou,1 "nh Iht' 
~lod,holm lkcldration: the 1972 londnnOc •,111Dumpin~ConH'O· 
tion, the 1973 C'onvention on lntc•m.111on.1I lr, de in nd,1n1:wrl'<f 

Specie~. ,1nd the J !}72 Conventiun (1mCl>tlllO& th • Prot('(lic)n uf the 
World Cultur.il .rnd NJtural Henl,11!, l ht' æg,unal Y->il~ rnmt'nllon 
whH h \\Prt• \ub,t•quently negoti,1tci<l un In tP carri<'<I 101 ,arcl 
lhr~ umr nn for futur€' generat,ons. ,., 
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lJ!her international agreement th I . s in e ast two decades h lV'' c C)r>• 
tained lan · d" ' ' ·· . guage m ,cating either a concern for sustainable u,P oi the 
erMrooment ora concer f f 1 . · ' · he n or u ure generat,ons, ofttimes by rd,'r-
~Ne to I c~rnon heritage of mankind. 40 The 1982 World Ch ;rter 
IV{ ature, wh,le nota form I ~ _ ' · coocer t the h . a agreement, re ers explic itly toa g!t,l, ti 

, n or enlage we leave lo future generations. •, At •l1L' ten ;h 
dl'lf\tversary of the Stockholm D I · . ,,_ ,. 
cootinuing Yalidity of the Ded ec _arat,on, countnes reatt111110d ;he 
and peoples of the Id . aration and urged ''all Governments 
colla1ively and -nd~~ f~o d,scharge their historical respon,ibditv. 
' f co tutu,• o :n~~1'· ua y, to ensure thai our small planet ,s p.1s,ed 

" "'" ron in a d't 1.. nuni;u, digoi1 · lor li., . Th lUn_ I ,on l\'111ch ~UJrJnl l'!, I I n 
•~ -- il • , ... gro ,·inn . hunm -n \\tlh th ,,. <onct>rn 1n 111!PrnJt1on.1I IL• ,., I 

hllure •ratit ~ natur.il ant.I ullur,11 env1ronn1en1 we p.1 to 
Jn5 <an ~t> ,1 .in tinjl inlt>mat I I ·. ,mponant ,1.1rl1111( poml ,ri ,,, It:: 

•ona E'lldl rmnu1>f · . · - . . 
,li in : P<l~ e5 tor ach,eving 1ust1ce an1<Jn lc; 

· ~l'II and luture B I th ... 
"(! ortt rn lor 1 1 · u e lranslation of the <•x-

1 u ure g '0 ralm · 1 . ,,. at I 1m~nttu lh ~ ns in o normative obligationqhat 
doo •. · · uiure 10 proll't:t future generations still n(•e(b 

r '°' 1h "1... .. , I UV\f' P 11 rc•nce<, I • • 
el\\ odd •h.1 , dd~ st--d. · 0 lurure gen •r,1hon!>. rnrnn,11 i111 .11 

1 · inl!m mponl i~ re ,1 1~ Iht•,,, . ~ , 10 lhe • '-U{>!. pr,manl\ in th (nnlt!..\I 

111 •poral doer rin , a r PJ t. In 1,>Ubfic- ni rn.ilion.i I 1 , v. in 
ru, , ( PP ,es to territorial •f · . cu-.t'>marv 1ntern..itio 11 c aims, to cerrain other 
In ()(1 1 • n, aw .ind to J "c 1ntl'rna1iunal I ~ er., .1,pn t ni t·• •,1111 , . 
h J\ li IS refl ,cJ 

In rnn1li 1 •>i J w rut I m qu1 •,ti<1n, 01 , hoa l' of 
111 lfll(!ffl I . 

, I " mnal law, Jud , • , 
rloctran( in thf, da., . 11 g Huber t:nunC11tt•d th int1•1tt•m-

1111,,1f ~ _, IC dfl(] of p / a u1s1 •1 betwee lh ,1 nu~ •\rh,tr.,t,on •' ,, hrch 
r ~ 'fl! n e United St , ' tgn ~ ,, the small p ··r . a es and the Netherland~ 

ac, ,c island. As described by Judge 

n 
,up:.; , ,r, -1 ••' c. ,t{)-

31 

Hull<:r, •!)~, d<>ctrine ha~ two elements: thai ,1cts should be judged in 

light of th(' l,1w at the tmw u{ their neation; and thai rights acquired 
in il valid rnilnner may be lost il not rnaintained in a manner consislent 
w,th the chang<:s in international law. •• The principle has been sub
S('quenth- .ippli('d in a number of ca~ before the International Court 

of Just1< , 111duding the Minquier and frrehos Case, The Western 
S,1har<1 Case. The North Sea Continental Shelf C.se, and the At>gean 
Se<1 Cunt,ncntal Shelf Case.•·· While the iirst element of the intertem

poral do< trine has been widely accepted as a basic principle, the 

,econd has been controversial.•• 
In l (J :-'5 lh<' ln~titut de Droit International adopted an authoritative 

r· -• JI • •llt"1 •mr" r ,I la\ , \h1lh emnmp.,~ ... buth element 
of lh trin •.•· l I 1• tn,11tut'-. r ...i.,ten ni t ml -<l bcwnd Jml~, 
Hul •r - fc 11mul.lt1on onh in th,1t li l•nwura~<'<I '-lale!- to dl'Velop 
,Jgr1;, m"nt ;i m1 11g tht•m .... •h •:, on hu.,, to hancfle intt'rt1:mix1r.il nrob· 
lem" th II nu ht .m e in nt•~o11.:i11ni,: 1,e,111 •!, ,md olht:r ai;r •nwnt, 
li d,d 1101 . h,1\\ '\t'r, v tend be emu iht> da"ic.il lormul,1tmn tom

d ul 0 111,·r r •l.ih'<I mt<'rt mpor,11 i,~u , ,urh tllL' dt:vt•lopm ~• Cll 

1nti,rn,111on.al la\\ l)y mlt!rn,llron.il d ~ larali<Hl and r ~lution~ of lh 

Unilt'Cl N,11ions General As~embl'r 
Although most disputes raisinJt 1he mterl mporal doctrrn · h ve 

involved territorial clairns, the doctrtn 1~ applic-ahlP more bm,,dly 
to other i~sues tn custornary intt>rn.i11onal law ind to treali~ .• rur 
example, in the Namibia Advison o,,inmn, wh n lh Wurld urt 
ronsidered whether South Africa prtc•st•net• in amiln.i h, \'trtue 01 

ih 1919 League of Nation5 Mandat • cuntm1.wd to l~ ;ilrd. 11 rnn· 
cluded that the meanin~ of "sacrL'd 1ru~1" h,td evol\L'<! 10 " ell-<! ... 
terminat,on and inde~ltmdence of 1he pt'Opl >, " "hie h ct,<1 1101 -.u-.t.trn 
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In Fa,rn5, to futurr G(•o,•r,i/.,)/li 

South Africa's claim ... While the Court did not refer to interternpor.il 
law, MacWhinney has correctly characlerized it as embracing 1t ,., 

Similarty, Judge Elias notes that the doctrine of inlertemporal la~ ha~ 
ako applied to the customary law of sovereign immun i ty.'" 

The doctrine of temporal law applies to treaties, as wt>II il'- to 
tustomary international law, as indicated in The Cris/JJd.1m.1 CN.' 

,md the North Atlantic Coast Fisheries Case.~• The deliberaI1ons oi 
the lntemalional law Commission in drafting the rnnvent1on on the 
lawof treaties revealed, however, divergent opinions and approaches 

li> the J)fe(ise formulation of the doctrine. ,i There are -,everal intPr

tem~I issues raised by lrealies: the proper interpretation of ,1 treatv 
1 r tune the t· · 1·d· , con mu,ng va 1 1ty of a treaty in the fate of < hanged 

,re 111 ldnc. ~. and rctroa<li • apph atmn Tlw ,.,t•nna <. omcnlmn 
on Iht LdW () l!'all I . 'f' . . con am ~Je<.• 1c provb101h .1ddrc !>mg 1h •. 
1 11 , ,llthough th doet n f · . . n e o inttm mpor,11 l,1w ,., not L' pl rI1h 
meotioned $) Custom · · · ary international law doctrines ~uch as pacta 
"'' <,(> dntb Jnd n:bu . , • sic IJnllbus lt'SJJ(,nd to the mtl'rtempor I 

r1 . hon o Iht> cootinuinR val1ch1y of treati ·~- .. 
lnt rt p<,ral i~w al . 

>O anse in lh cont >.I of proet-dura! rut 

-

33 

,er liv ;nternatronal tribunal!.. For example, the rule thai local rem

edres must be exhausted raises is>ues such as the appropriate time 

to pur~Ul' loe al remcdies, the pomt at which the pursuit is considered 
to b(, exhau~ted, and the appropriate time lor ra ising objections based 
on this ruk_::- Tfwse is5ues have been particularly important in human 
right<. (.,1,"~- pa11icularly !hose in Europe where the European Con

vent1on on Human Rights provides rhat the European Commission 

of Hun.an Right< may address the issue of exhaustion of local rem

edie, mily withrn six months from the date of lhe final domestic 

den,,on ,'' While th<.> t,me frame forthese procedural intertemporal 
,,~ut>~ ,s relat,vely brie( the i~sues nevertheless demonstrale thai we 
ilrP .ilrectdy addressing interternporal isSU("i routinely in international 

law in refating the r,resL'nl to the past. 
lntt• tr:mr ,ral p, lhh•,n al"' occur in pn ale mremational l.,w. 

They , i I pmnari h .,... mfl 1, l in time of rull>s of pri'-<11 • inl in,11ional 
la <.k,pl ~ in a pa11,n,l,,r ounlr\. ~on(ti ts in 11ml' of rul _ 01 

intt rtcrn1 li al law of the le \ for, ,tntl l • c,w Jf', and 'onllict. ol ltnie 
and space ca used by changes in 1he connecting factor." In the lale 

1970's the lnstitul de Droit fnternat,onal und rtool. compwhen 1 · 

~tudy ~( intertemporal problems m privat· ,nIcrna11 nal la,\: whi h 
included both questions of apphrnbl law and 01 r h ant 1un..clil -

tion. '" In 1981 the lns!itut adopMl a n:~lu11un -.emn~ lort~ applic abl1~ 

rulcs 10 govern intertemporal problems m pnvalf' in1l-'millll>n,1l la\. 
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lntertempor.il problems are common in 11c1tion;,I h:c:\•;il ,,;tcrrb For 

example, they ,1ppe.:tr frequently as conil1ct of IJ\\ qu,:,:tion~. The 

dvil law tradition has a well-developed theory in umfi ,, ts r)f l;iw 

cases of intertemporJI law, which invokes ~uch dist,ncL<Ah as " in
tertemporel," "droit trans itoire," and "conflit rnobiic .' · 1c1ins which 

have no ready equivalenc·e in Engli~h or the comrnun l,iw tr,1dition:.."" 

The common law system addrrs;,es the t<>mporal dinwn, ,,,n in con
flicts oi law empirically as it aris.e~ in ~pecilic cascs. Cocirb have 
otten reached contradictory conclusions on tcmpor.J! 1s,-tw, ir, 1ht'se 
cases.'·1 

Temporal issues also arise in tort liability <, ;,1ses, rno~t notably in 
ompen!,.;JIO da111t<. h P•'<1p(1• "h1> ,,. 11 , • 1 r·d , 1 li 1tion 

harm111I dru~,. ot to 1< .ulhlan1 t;, ,-i-.tr pt .. \·101.1 h. f ,r pu1po '' 
of lh1 ~•ud)· on ,u~hc "l •rw '1'11 ~wrwr,,1101 111 r •lc1W'ln 10 n or,11 and 
uhur.il patrimony, li 1~ ,ulfa11•111 to n,,1 • rh,11 ,111 1nll.:11 ·111:><,1,il d1• 

m,m mn wh1t h pr1111arily rt'l.111 1h • pn . •nl lu h<' pJ~I, ,1lrE-,11lv 
i~LS in rnam c1 lit'( t of I.i \ rn Iht• rracl,tmno; 01 puhl,c snr,•11 a111mJI 

lai\ • pnvate 1n1crn.ilmnJI f,l~\, ;ind ncJt unal IL•J,!,,I rral ,tion . 1 he 1'111• 

r>oM.>d prinnpf of equir~ bel\\ < n ~l'nr-1.1111111, ,inc.I th ret.,rt'<i ,t'I 

ol nlan .t.Jrv obl11~,llinn unrl ri hr \\ hi h rocu~ prrm,trrl> ri 1 rhc 
rt-lJt,rin. hip hei\ •nr rf"!><.'111 and 1u1urc gcrwi.111011~ e h•nd 1tw li,l•ll 

Cln<t>m \\e alre,1rh hc11(' w1lh nlt>rt~mporal pHlhlems ,1!1,e,1 '"'' '1 
fong •r lim • hormin 

C. PRINCIPLES OF INTERCENERATIONAL EQUITY 

To adiit e 1u t I f 
( ~ 'CC'. Jet\\ ·n ~tn •1aliun~ ~' uuthned ,n 1hc I 1 'Or 

0 •ni 'Ill nerauo I · • · 1n-
• nd P<fUlly, ti I!> import.ml lu rccu~n1.1l', •rl,llll I 1 

C!ple!o f inlf'f}.:tn , 1· • 
~ra tonJI t qu,1r, \\hil h Pf\C• .1~ ,he ba , ror ,n1e1• 

nerau ~al nghr, • nd obli1,1,11ion,; In du.n~ 11, p !mild upon ille 
recc:nt •11or1~ 10 I n.., 
re: our ust: ••quu~ ,1' a normative• prtn< 1plt• tor .,1 1 •111 " 

The 1 ,1eor,, or lnll'rµenerationJI Fquity 35 

International law has a long tradition of using principles of equily 

to interpret documents and reach decisions in order to achieve a just 
1esulc (,l The initial formulation of equity( which dates to Aristotle, 

treJted equity as addressing the cases not coverro by the universal 

J;iw!'' Grotius, usualfy identified as the father of international law, 
adoptcd lhis view of equity,"' Today we are accustomt:>d to rnnsid

ering equity in international law as serving severaf functions: as fitting 
lhe gaps in the law (praeter legem), as providing the basis for the 
mosl just interpretation (infra legem), as providing a basis in moraH 

principle for making an exception to the normal application of a rule 

of internation,11 law (contra legem), as providing a basis for dedding 

an individual case in away that may disregard existing law (ex aequo 
e/ bono),"" 

1 he lnternalion.il Court of Justice has long invoked e<1uitable prin

ciples in its jurisprudence.67 In doing w, as Sohn has noted, lhe Court 

has clearly distinguished between principles of equity and equity ex 
aequo et hono under Art 38(2) oi the Court's statule and betwct'n 

e-o,u1talill• prm< tpl ,n in! •rnation,tl law ,wd equil\i in dom rit f,1~. 
In t l' flflh ,0 Contin,•ntal Sht•ll Ca-.e<i the l ourt wt l<•rth lh 
c lassic description of equity: •'Whatever the legal reasoning of a court 

of justice, its decisions must by definition be just, and therefore 111 
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J6 in Fr1,ff'w·•~5 to f-utu,,., (;,-•nt•f,) .' •1 •.•:-. 

that St>nse equitable. Nevertheless, when mention is m;1de of ,1 ,ouit 

dispensing justice or declaring the law, whal i~ rnP,,nt 15 lh.il :he 
decision finds its objective justification in considerations I\ ing not 
outside but within the ru les, and in this field it is prPc i~(' h a ruk of 
law lh.it calls for the appliralion of equitahle principl1",. Tlif'1e 1s 
con!,e(Juently no question in that rase of any deci,,on e, ,.ltYfU' ' et 
bono, such a~ would only be pos,ible und(•r conditinm pre,u1bed 

by Article 38, paragraph 2, of the Court's Ste1lulc•."'' 1 111 11~ dffi~ 1011 

on the maritime boundary between Tuni~ia .ind L1hy,1 lhf' Court II1-

voked equity and noted that "Equity as a legal conn~pt ,, ,1 d1rc•c1 

E'fnanation oftht' idea of justice. The Court whose task ,~ by d(•ft11111on 

to adm in ister jus11ce is bound to apply it. . . . I J n the pre, <'n t c ,i,e 
l~ Coun) is bound to apply equitable princ,ples a~ p;1rt of iritc-rniJ· 

honal law, and to balance up !he various con~idf>ratiom vvh1ch it 
regards as relevant in order to produce ,1n equitable re"uh . Whilt· it 
1 el •,u tht1t no rigid rul e "' .is to thl t• .,, t ~ •i>,:ltl " I 11 -, I "I 
10 'd I ffll•nt in lh C'J-.t>, 1h1s is w t,u trom h<•tn .in • er be 

d1..rr uon or co11c r· 1 •· ., I h . _ 1 1 mn. n I nurt ~ r •u•11t de< -.11m ,n th 
maritime boundary between Canada and the Uni1ed States in :he 
Cuh of Maine the c • .1 1 . 
1_ . • ourt s1m1 ar y invoked equ1ty as the b,1s1~ oi 1ts 

(R'\:I 1011 I 

lfl<~ ~ngl ' l'qUrt , · I · · k iir ti li . '' ing mvo <'tl tomt ,ln • •!<11111,1l,I • ,..,nd.11d 
, a <JCalt n and h ri 1· of lhe . • ni:i O rei,our,e,, r I l,c•1wi,,., •· ' llw LJ\'\ 

00\1•nhon for I 1 1 lin , • X,lmp • 111, Ul - '\l't,11 pro\ 1-.1ons tri· 
R equ,1 •. 1t1t I • -:;9 p · I l • ro\1C I lJI u,nllic ~ o\1•r !I,· e. clus1 , .. 

.. 

.Jl 

e<.onom,c zone are to be "resolved in the light of equity." · • Agree

m<cnls delirniting the exclusive economic zone hetween States ,rnd 
opposite or <1djacent co.ists mu~t "achieve an equitable S-Olutron" 
b,1,cd on international I.-iw." The Se;ibed Authority is required to 
"provide for the equilable sharing of financial and other economic 
l,erwfit!> d('rived from activities in the Are<1 .'", In addition, the lnter

nJtionJI law Commission's draft articles on the succession oi Slates 
In rP~l)('(I lo Slate Property, Archives, ,:1nd Debl, repeatedly invoke 

''<'<1111table proportions" and "equitable compensation" dS the bas,s 
for .illoc,llmg property between a predecessor and successor stale(s). ·• 

l h<· u~e of equity to prov ide equitable ~tandards for allocating Jnd 
li , ,n~ rt iurt ,., 1nd l">E'nd1ts lav. the mund,,tmn ior d " •I pm~ 

prr ,uples ot intPr •t•1 f'r;:it1onal equ11 Tht>~(• prmciplt'l- c,m hu1lcl 

rr,on the mt rea 111~ U'K' lw the ln11·rna11onal Court ell 1u,11c e ot L'CI 

uit.ible principles to achieve a re~ult thai the Court view~ as fair and 

JU:.t. 
1 o df.'rive !he prinriple, of inte1~ ner,1tion,d L'<Jlllly, it is nt>C '>MY 

to ri ·turn to thP underlying purpoc.e ol uur ~I varcl. hip of th • pl,m t : 
lo ,u~I 111 ti t welfar and\\ li-being of all g nct,llion,. A indir 111•d , 
th1s purro • has thr ~ a,pecb. to sustain th lift>-suppon syst rn · of 
the planet; to sustain the ecological processes, environment,11 con
d1tions and cultural resources necessary for the survival oi the human 
species; iJnd to sustain a healthy and decenl human environment.·• 
1 hi mt-,tn:, pa, in~ on ,1 robu,t pl,inL•t to future gen •t,llion Th 
th 'Of)' ol int rg"nera1111n, I 1ust1c1' . ay th, t .1ch J.!eni•rat,nn 1,,,- ,m 
uhh •,u1011 10 lutur J:C'tll'rcllion to p,1 . un 1h natur.li ,mel I ultur.11 

7 r tit le S9, llwd Um1ed N~J>on, C 1>0fe11 r on li 1"w .~ Iht•._.., r ,,,.,1 I > , nr-,/ 
DN ntl .... 10 1911. UN. Dor 'I.CC I I JJl I "Ocl "'21, l"tl! .!11 l.-\1 ,.~s. 1211,1 

, Iqa21 
7~ 
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J/1 In F,1irne,,;,_-, to f"ururt, (;en( r..;!1011_1.. 

rr!iOurces of the planet in no worse mnd it ion th,rn rec 1•1v1·d .ind i(, 

provide reasonable access to the lf'gacy for the pre~ent g('11vr;1L,,n. 

Whatthen are the principles of intergenerational c-quitv that ,, ill tuliill 
these purposes? 

Four rriteria should guide the devf'loprnent of principle, •>l :nkr

generational equity. Firsl, the principles should enrourJge <.'qualnv 

amoog generJtions, neither aulhorizing the pre:c;(•nt generJti, ,n lo 

exploit resources to the exclusion of tutu re generations, nor impos: ng 

unreasonable burdens on the present generation 10 meet indetcr

minate future needs. Second, they should not require one general ion 

to predict the values of future generations. Thev must givc future 

generations flexibility to achieve their goal~ acc ording to 1he1r own 

values. Third, they should be reasonably clear in <1pplic .:it ion iu 1t ,re-

•, I li• SlluJhc,n .• f ourth. lhey must h, .I! •m•rally ,h,m"<i hv dir , nl 

< uliut,ll lridr1i1m . .ind be generally aut•ptJble to diltr-1t nt ;,o ,n, r ,i( 
,ind politi ~, , 1,1t'fTI~. 

\\· Pl' I 1hr b.1 1 prim 1pfesofintergeneration,ll equ1t\' I ii;,t. 
1 h mr rauon ~hctUld I - t • · · · · · f 

• f('(JUlrf'f to conserve the d1ver,11v or ! 1e 

"1•«Ur I and ulturJI ll.''-OUrt e bd. 5(1 that it does not undulv w~tric:t 
I Opl10n\ d\'.J.rlahle to f t , · · 

_ u urt 1,:en rat1ons in solving their prnblern~ 
,md al1<,I ·in~ 1h1•ir o \O I d ·h · . 

1,1 U • an s ould be entitled to divers1lv 
1 •..1111r1.11ahf lo th, 1 oi . · . 

1, ,cJ " pre\/ir,m ~l'nerahons. This prim 1pfe r11<1, be 
i ron f\'dtrun oi oI11i " S d . I j 

be I ons. econ . each generation ~hou < 
r1-qu1rt'f lo rnain1 i111 th I . 

' 1: qua ri', of the planet ~o that it 1~ p,W,i'd 
00 •n no wor cond11lon th h 
hc,uld I . 1 an I e present general ion receivffl it, <1nd 

. >P •nttl C'(j lo .1 r1ual I h I 
C'lllO\'l'd l . 1 \> 01 1 e P anet comparable to the one 

JY prevrritJ~ gen rat l h. . . . -
1·auon ofq 11 ., Th· •on.... rs 1s the prmnple ot ··ccm~er· 

Uil 'Y. 1rd ead1 · 
uh ..,,1111 11 h • t•nt•r,1t1on should provide ib mernber5 

~.. '1 1 r rig I • 11 acc I h 
and ,h(lilld <on · " n I e legacy from past generations 

pr;ndph• of "c r.e th'\ • C< for future generations. T his i~ the 
Th on. 'l'\•Jtton 01 ,lee-'-'~-" 

• IKOJ)(1'-l't'.I P1lnc1pl • 
t-ra1ion in de I con tr.iin the actions of the present gen" 

~ • oping and u~in l~ . 
01 hUr 11lanet Th d g .•e natur.al and rultural resouflf'S 

• f' o not ho"" ~mht-, 01 th. . ' evPr, d1nate the detaib of ho\'\ 
ll pr •nt !!<·n raf h I 

e r>nnripfK Jr ion s ou d manage their H'!t<HJr<. es. 
' • re.1~on.ibh· ri . . . . . 

r f'l("('ted. e11\ur the . ar rn applH at1on ,md should, 1t 
1 SU)lcJ1n,3b1h1\ f th 1· . . 

ltl tural hent,lg. Th . 11 e l\'1ng envrronment and the 
• C'\ aµ1 'dr to lx •h 

• ~ arpd ).';l'ner,illy b) the wurfd', 

39 

1TlaJor < ultural tradition~. and are ton~i~tent wilh different pol,tical 
,ind e<. onomi< ~ystems. 

1 he pr inciples can appropriately be viewed as implt>mf•nting the 

pnign,1n1 c,111 of lhe World Comrnis~ion on Environment and Devel

opment lor ··su~tainable development," which the Commission d,,_ 

fi1ws ,1, "developmenl thc1t meets the neecls of the present without 

comprorni~ing the ability of future generalions to met-t lheir own 

ne1'(k" ., 'fhey are intt'nded to ensure E'(JUitable access to our pla

twtarv natura! and cultur,11 environment and at the ,ame time to 

ll'U,gnize limits on how we use our environment v1 we ('Jn pass It 

lo future generations in as good condition as we received it. 
The proposed principles do not require thai we predict the pref

i·rcnces of future gener;itions. It would be difficult. ii nol impo,sible, 

to predict !hese preferences, either because their va lues. and hem e 

1he1r preferences. will rhange over time. or because technological 

developments rnay change the options available to them upon whith 

thev will base lheir preferences. The proposed principles try at a 

mi~irnum to ensure a reasonably secure and flexible natura! and 

cultural resource base for fulure generations anda reasonably decenl 

and healthy human environment for the present generation. 

l he principle of conserving quality may be viewed J$ encom

passing the principle of diversity. While the principles are comple

mentary, they are not the same. To illustrate the d1fference, we can 

invoke the analogy of a common law trust. whose corpus consist\ 
of investments in two different oil < ompanies and two utilities. lf the 

truste<~ shifts the investments into other oil and utility comp,mie~ thai 
turn out to be lower in quafity as investments, the value of the trust 
corpus declines, bul the diversity of the holdings does not change. 

By contras!, jf the trustee combines all the investments inlo a single 

oil company, the value of the holdings rnay remain the same. bul 

the diversity of the holdings is sharply cnmpromisecl. "" 

In our planet, the quality of the natural environment may dedine. 

as by pollution of air and water, bul this does not necessarily _reduce 

lhe diversity of the resource base. Similarly, il may he poss1bl~ for 

one generation to sustain the quality of air and water but su~tant1all~ 

destroy the diversity of the resourre base. ,lS by a significant loss of 
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In 1,lrlllt 

genetic diver~ity. Certainl\ the 11\0 prmr1p!t~ rnlt.•r ,it I ,n ,,, h. , d !!I •.H1 

e.ach other. It i, e,1~il•r to maintain qu,il1t\ 1t thl't(• aw rn .11,, 1Jpi1"n'

<1vail,1ble for (Uling so. It 1, P,1~icr lo r on,1'n•' ()pt1n11~ 11 : ·1 · •·1 tl1(•1c 

15 rn11tem for maintain1ng qu,1l11v flulh princ 11,I,·, ,Jr,• ., . , • 11 JI tor 
.i robust planet ior futun:• gt'nerJl1on, ,1nd rnu·,t lw 1111pl..rr, :,1c-r1 1n 
tandem. 

1. Conservatioo of Options 

hi• .n ()s1s._ •t.m,r... f ,i.:, ,· d flt >i ,t;. :1 , 1l '-

irwJ,1• ~!\: pr, ~r: .N•d ·,h,1 1 q t ► •r· ·T' o fH \fl,ll 
' 11 Jr! of fl{'CJ1Jft1J~!la· ., : 0 ; tu t,H•• xi-,;,,·: ,, 1, 11 r fn r 11 r11 ~ .11" 

' tT h.rw ,j ••i .- 1.: h ,:.1! •p-. ri., r, t (1.,• 1 C.t f I I ,, 1,,'f• 

'n .,: . 
.ud tM~l.tl\ lfl I ()~ I ( ,f, ~\'\ :, -, () · ,, .,._ . !! , l l ~., 

-li 

r1, r·d t<, understand Iht> ,pn 1,11 kincb 01 compl('"-itv ,\h1< li prornnlf' 
:he Slabilitv \W uhscrvi:: ' 

1111,mnul,Jting c,pt1on., .1~ d ( omponent of irll('r1,;e11erdlion,1I P<Jllil\'. 

it is irnpnr!,1111 to note th,1t biologic,1I divcr,ity ,1, it rel<1tvs lo rol,u<,1nt·,~ 

, ·nr. ,irnp,b,<•~ d1,1nJ~t' 1n the ,pt•1 1p, ;ind ,Ir,1in, wh1, h 111akP up rhc 
,,, u,v,tf>m."' !hu,. ,h l'<11,,,IPnb 1n,)ture, ,rx•ut·, 1nv<1(h•, c•>l<!n1/l' 
.,11d dvvelop moH' 'IW< 1.1l11erl rf.'lc111onship, w11h111 th,• ,yst1·m ,\, 
·"' ,r l(ln n<>t,.,. 1t h not tht' d1vr>r,1t, w11h111 ,l g1vPn P< ow~lem ,1! ,J 

p-rrllnd,ir poinl in lrnw th,1r 1, < rn< 1al, hut till• t<,t,d ,ll(',11, 11ll' dl\Phll\ 

!lut fH\l\ ide, lh(• potent1,il sl<H I,, of 'Pf''< 1es lo 111,,irfp ,ind I olcir111p ·" ' 

I l11~ point 1s e,wnt,al to mtl'rg1·111•r,1tion,1I llht1n·. for 11 me,rn, th,11 
< h.111µc· . \\'hich "h,,,nt1JI ror 1'< ono1111c d('V!'lo1mwn1, 1, ,Hl 1ntq:1,1I 

p.irl of i111plernen11ng thv pr11111ple 
llw w1,dr>m ut con,1•r1o111~ option~ i, rl'tk< h'<l n1we b,o,irlly 111 

( om t'nl1onal ,'< ·cino111i1 pr,1, 11< <-''- ,ta h a, m,Iint,11111ng d11·t·rsitv m 
1fw corpu~ of ,1 < 01111no11 l,iw trn,t, por11ol10~ o( 1nvc»,1111011ts. ,rnd 
n,it1onal r-< onorn1c·, In the,e latlf•r ,·x,irnplt•,, rl1,cr,11, 1, pnrnardy 

\ H:\'>ed a.., .i m0<1ns of ,µr0,1d1ng risk>. to avt>,d H'li,H1<e on uni\ onp 
111\,.,lment or imJll',trV ,-\t rhe ,,Hn(' time 11 olfer~ ,111 Pifr'<. trv!' ,tr.itt-gv 

for imprunng c•c onomi( wt•,1lth 
l hl' que<;11on ame, . how1·n•r, ,..,hl'tht'r con,en c1t1011 1>1 opt1on, 

dcw, not le.id to .i d1,1egard ot prr,ent grneriltion n('l',k An md1n~ 
to tt11, c.irgum,,nt. the lw~t w.n lo c omt•f\e optmns 1., lo pr,,,1•r. c· rtw 

,1,1tu\ quo, which mcam rhat poor pt•npl,, m part1cu!Jr are ioru"<i 
tq <'ndure tfw1r pn•,ent < omlil1on 1v1thouf 1mpron•mt•11t ''" 

Thi, 1nlt'rjlrt'l,llion nii,,ipplil', tlw pnnciµle_ Conwr\',Jl1011 ot op
tiom i~ detinPd as conq,rying tlw divi>rsily oi thl' rt>,ource h,1 <;<• - l hi, 
r;in lie ,ut ompli,hPd in p,irt bv rlt'\\ 1, ... :hnoln~1cal d1•\ ,·lopmenb 

/)., 

Rf, . 
i'IHb 
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th.ll ueJI • u~1i1utes ror e , ung rC'<-Oun ~ or p,,w • tor ~ ploumg 
lhem moll' •1ii 1en1ly, a \\'ell ,1, b, ccm t'r,•a111,n o, • 1\linc r •· 
~t . Certamly, an · invt"-lm nt in 1he d · •h pm 'ni o par u·ul,ir 

r ur.es lore<lo~ olher opt1on tur th.il r :"-(lure~. I hf d,, ,; on o 
e lr oal ma} iort>Clo<.e u ol the IJnd ,1, ., pJrl.., .11 le,1 , , h, ut 
o · \helming r .torahon co:,1 • 8111 ti u • ut l0,11, il tn. hun nw, 
'™ ' •Iµ to cunS<'I'\ • more -.car r r>nNi,,,y \Uppli , Lrrh c.. hl'11urn
nch n.11ural gas ~nes. To 1h,, c 1eni 1h,11 .i h\c.lt< •11 ct11c, c1m nr 
a mrne will de! lro J un1qu• Odlural r • ur1t•, ho"''"'''•,,• mu I 

PfOCl I • lrernt:ly .iutiou,I , it ,11 ,111, l>t'C dU. • luhire ,•11, 1,wons 
l'lllghtbt, 'Jf' 

w, ing lo JMy us h,md'-fJmt-1 In con •r\P 11 , ,, the,,. 
The prin iJ>le oJ t · 

on n.·atton o op11on rt'lflllr(• rh,11 on luf.w · 
Iht• di\e ity ( Iht rbourcc lla-.e b(, m.iinl,11111'<1. h ,Kl, , , .in 1111• 

I ,'rl.!nt brakt> on lh!N! , ho would d lro h1olo •11 al cl1\1'1r. ,r h\ 
c dr 11111"8 lru1>ical ar<•Js, de\ •fc,p111g crop nmno, ult1111 t th 

llb1on of <on~.- 'Id 1 11 ol . rng w1 lU ,, ,u • t• h,,uq,n}( .,li kn \\li qu n-
1 

1 
• ~~ntr.illy nonrt•nC'\, ,1bh• r~urc •- uch .1,; ,il ,,mJ 11·hum 

· ~~g-~iural ga , t d1 cardin~ lh rnltur,11 r •sowc,• ,.,, 111 bur a 
UUfT11nant Cllltures. 

2• Conservation of Quality 

The µrin •pl o( tonSt. ' . . 
Q1Jaf;1 • i lhe 1 '11100 of qualt ~ rt.>ttuir ;>', 11t.11 \\l' lc•J\ - tht. natur.-, and t ultu ,, . 
til.in•,~ ,,,, _, r., ,.mv1runm 'Ol 111 no worse cond1l1tin ~--.e,vt\J •t Rl>ctmt 
wa,.,,, and ~ri /fl'e g n ·r,1hon" ha 't' U'>(--0 n ""li" e ,,( a11. 

~ml! tin th ll.~>Urte,; lor clunipinl( 1h rr w, lt-s, rher •li\ 
I to~ 01 th rr 1 

mi of d 't.id ~ 1. .Jl 11111,t'!. to futur • g •n r,lllun~ m rh • 
I I qua lly rif ~ir ;ind 
() P anr dnd animal I t ' • \\·,flN, w, h c c omp.,n in h,1rm 

The ,., · I 1 .intl 10 hurnan he ihh •· ,-1nc1p • <'lf ton ·rvi • . 
'OOn ~I mu,.1 n•m~in h ng Quillitv d,~ nol m1•,in 1h,11 rt en ·1 -

pr1 i1,le O r;n u .in 'c'fl · Thh \\·ould I , mc ,m,,..,1t•n1 ",th 
1t ofth, 1,t,n<•ll rvling Mc-r,, "' lhr> pr n1 •1w1.,111111 f11 I <' 

to l ry f.!!it,)( I/ C. • 
clnd 1!tOl)()n,1c d . 1 on t>l'\•,1111 n ul c•n 1rur rn,•111.11 quJI• 

~ or>m •nr mu,1 u lox •tlx-r 10 t-mun• ,u~1.111wd 

]I),_- fh~·ory 01 lnrerµeneralinn.;/ fq11,'t).· 

hc1wfit, of the pl and for bolh prt•~(•nt and future gem•ra11on,. l his 
rneans tr«dc-oif, are incvitable in determining wlwther one gencra
l1()J1 is consr'rving quality. for t·xamplc>, we mav exhaw,I more re-
,;(:r\'t'~ oi c1 nalur;i I re~ourn' and c,w~e modt'st level, of pollu1ion, hut 

p.:iss <m a h1gher lrvel 011111 orne. < .ipital Jnd knowll>clgf:' ½ufficient 

lo enahlt> iulure gerwr,.1t1<m'> to dt>velop ~ubstitutes for Iht> dcpll't(•d 
r._:,our< t' ,rnd method~ for ab,lling or removing pollul,mts. 1\ frame

\\tllk muc,t be dev('lope<I rn wh1<h ,uch h,ilan< rng ran tilk<' plan: 
. \ rn_•n·,,.nv < omponenl of I his wdl lx• tlw dcvelopment of p~fo live 

ind1< t'" <ti re~ourn• div<'r~1ty ,md re,ourn' qualrtv, t>stablbhnwnt ol 
h,t-(•1 irw measurements, and an improvt>Cl c,1p;1< ity to predit I tec.h-
11olog1cal d1,rngt'. 

li i, natural to a,sume thai pn-,c:•nt lrf'nds in n,llural ,mel son.il 
w,tpni, will continue min the fulurl'. However, it is poss1hle thai 
hrPakrng poinl~ (•xisl in key v,1ri,1hles lx•yonrl which lhese ~r1e_m, 
1v1II rC'organiie and ~ubs1.1nl1ally dungl' 1heir propPrt1f•, Predrctmg 

tlwse brt>aking roinl~ 1'- lhu~ of uitic,11 1mport,111ce, prohablv more 

irnportant than pwdicling speufic technological changes, srnce ~uch 
hre,ik,ng points would flag the need for deliber,1te hum;in 1nterven-

11on"" 

A((ording to 1he Cai,1 hvpothesi~, the Earth's l)l(r,phere 1~ a rnm
plex enlity which ha, a homemlatic feedback ~}·,tem capable _of 
rn,1intaming an optimal physic..-il Jnd chemical env1ronme~I for lrfe 

on earth."'' EvPn jf this j~ 1he case, the qu5tion still rema1ns or wh<•thn 
tht>re .Jre lirnils in nilic al v.iriabk•s heyond which rh,~ homeost.1t1c 

qualily no longer prevail,. 

3. Conservation of Access 

Con,crv<ltion ol ,l( ce-,s 1-(ive" the member, of the prp,,ent gener,1tion 
a rea~onable. nondi,niminalory nght of acre~<. to the natur.il and 
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" r I ,. 

11 .. •1• 11, .. 1,rv-

l " t\-. t ·n 

t/i,, lh, 1 )/ 111:;. , •r,11ron.1I tIIwII 

-.,-,flll li lhey 11ill liH' Th1~ in lurn rlt·m.inds th.it \\'<' .1,,1,1 1he fl(•or 

p.Ht-, n1 "ur crJrnn11mI1v '" th,11 th(•~ cm rnet>t rtwir o\\11 ( ,in,t'r1,111011 

,)IJl1g.1tiorh. Ttw1r willinKnt''~ .ind ,1bil1t; tn do rn 1~ co11d111on(•d up,)I) 

"1( · 11 CF, t·s, 110,\· to Pr. onomic lx·nl'iits frorn tlw1r lc>;.i( v , hu, the 
111111r qilr- of r.or1,crvation ot .i, 1 (',, 111,Ps to ,111 nwmlwr, oirlw prew11t 
'.eii(•t,dtnn .i c l,1i1n to the IJ<•nC't1h (li 1lw pl,Hl!'l.lrv lt ·g,K, ,md rmpo•.('' 

llf.H"l tli•:m rlw nblig.1t1nn '" vn,utl' th.r! cill m(•tnh1•1, n•.if11e th 1, 

'i l,nl 

D. Pl.AN ET ARV RIGHTS AND OBLIGA TIONS 

1 lw,e p, 1nciplc·, ot i11tt·rg!'n1•r,1t11 J11.1l l><1uIly 1orrn thr> b,i-1, nt ,1 ,1·1 

<'1 pl,rnvt.H1 nbl1g,111un, .i11d ,l sPt ot pl,uwl,HV ri,i.:hh l lw d11.1I role 
•li C'.ll Il g,•1H•ro1t1011 ,1, trust<.·<' ol th,· pl.ml'\ 101 pn·,c•nt .111d tuturc• 
,:1•rn'r.11 :on~ ,rnd ,h he11e1ic t,i ry o( tlw pl,11wl.H\ lq,,H \ iill[)\N'', crl.1111 
,,hl1,;,11iom upon 1',1,h ge1wr,1tion ,uul µ,vi-,, 11 ll'rt'11n 11ght~ l hP~E.' 

fll.J\ he, dlll'd pl.11w1.irv, or mtvrgt•n(•rilltOrhlL righh .rnd obl;g;ilturi--. 
l hr/1.igh the.w nght~ Jnd obl 1Q.1tiom 1n• gil"f~ < ;,ru wtc t·,p1vssi(,n 

hl lh • prm<.1pl • of intt•rg,·11 •1,1111 n.il 1'<1111I\ . 

Pl,111 t.uy ughh ,111d <1hl1g.it11,n, .11 in the lfr,1 111d •r colll ll\t' 

r,hl1g,11ion Jnd l ,IIN li, • nE:hf-., tur th1•\' .ire d •hru-<l b, 11 I > 11tun 

''' 1·,1< h ~t'II •r,111on ,1 p.111 ni human"'"' rei\ t' I •ndrng rlm,ui-:h lrm • 

lfolh tht~ ohli~11un ,ind llw right tlt-r•Vl' from our 111 •mlx•r\hrp 111 1hi 
tnh•rtpmprn.tl rnW) 

l'l,tn1'1,HV rt •hl ~nd ubh~.1l inn Jæ ml •r,111\ hnl..~ I l hl' r, •I I ,tH• 

«1\\,1\' ,1 ·•,oc,,11,~i wrlh obli~tron . Th • < O·t' i~t m t>,uh ~ •1wratm11. 
In Iht mll'l);t•n ,,.,honal dtnwn ion. tlw g •n •ration to ,,hom thl• ob
lrg,llion, ,lr ,, ~ .1re furure tWnt'l'allon~. '"fule ri~ iwn1•1,11ton , ·1 th 
,,horn tlw ri hl" arc> lint..ed are p.1 t • r r.111on-.. In th • tnlr,1 n r
• llonal ontc l. pl,,n t<11y ohli •,11mn .md riKht C"-' I ht•I ,l'en num 
l,er, oi th prt'"-{'nt ~t nc>1,1tion , I fe dt•fl\' , hm\C' 'l'r, Ire m tlw 
mt• 'I); •n rMional rdation~hip ,·hrc h ,1 h i,:,~ncrat1011 ,h.1n·~ ,, 1th 
th,, who h.1 rnni bt•low ,md tho , 1•1 lo cornt. Thu~ intl'r l'· 

n •r,11,onal oblrJ?ation 10 wnw.ne 1h • pl.int>I Oow horh 111 tutor gc,1-
N,1hon, qua ipn ~ation~ ,mel 10 nlt'ml r. nf thl' pr -.t:nl ~l'n r,111011, 
who have th n~hl tu U"t' ,tnd t•nJc>~ tlw plan •l,ll'V I :g , . 

Th plan •Id • ur 1111,•r • •rwr.11,on,tl, n •hh ,m<I nhlt ,li w1, ~,·1· 
~ µre!>~ion ti, the prmt:rpl, ot 1nl<>ri-1 •nt"ft1tiun.1' t'<JUit · ou1l1m"I pr • 
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-11, 
In fairness to Future Cc,u,r,1tit1n, 

\ l(Ju,lv. They I,; lance the extr, .. __ .., 1 1 erne pos,tions of the preservatmnist 
"' K, 1 1e opu 11111 '™xll'I Rights f d _ · 

1. , · • 0 access an equ,t.ible u~• serve as 
J ur ,lk{• on r!K- nr *" dl ion,<,( mod I· bl. . , ~nd ilr\mt , e, o •gahons to conserve qu.-ility 

I\ , I a-. u,n_ fr,11111~ on the opulent model Th, d 
•Ant-cJ ro efl'i\Ht' thilt ,1 h . . . . . t Y are ~ 

... . K.., gefleratron w,11 mhent an environment in 

.... , \\ut • o,"11ho11 rhan · . 
purtunitv 10 u 11 • PfeVIOUs generattons and will have an op• 

\t' li C'fl\1runmt•n1 to impr -15 • . 
, •11•1~.,nJI. Tl1Py fmd . ove I econom1c and sooal 
the \\'urld. roots 10 the cultural and religious traditions of 

Ttw rollowing two di.1p1 •r, dev I 
pl.1ll<'t.1rv right 111 det,ltl. T~ line op the planetary obligations and 
lll(Jw lully in Iht! tha 1, 1 kage h_efween the two is explored 

I' ' on P anetary nghts. 

CHAPTER Ill 

PLANET ARY OBLJGATIONS 

When we are bom, we inherit a legacy from past generations to 
(~njoy on thl , ond,11on rh,11 \\l' p,1 it un to 1uturt- g •11l·r,111 ,n to 
enjoy. Thi.., 11l1Jl(N.., 1 ~ •t ol pl,1nct,Jr\ (lh1ig,1t111n, upon 1111•1111 •r of 

e.-ich generation and gives them certain planetary rights. These ob
ligations are intergenerational obligations because they derive from 
the temporal relationship between generations in the use of our planet 
and our cultural resources. Bul the obligations are owed both to 
UIL1r, g •1wr,111on and tn m 'ml r of the prc.'St.•nl gl'nN,11!011 \,ho 

h, vt· pl 111~1.m· or inlt'fl:f'lll't,llion.il rights to u P ,1nd 111"n .. ,,1 from 1h, 
legacy. 

A. NATURE Of OBLICA TIONS 

Planetary obligations derive from the principles of equity between 
generations outlined previously. They require each generation to 
conserve the diversity and quality of natural and cultural resources 
for present and future generations and to ensure equitable access to 
and use of these resources. These obligations become enforceable 
as they are made specific and codi(ied into international agreements 
and national and local laws, transfonned into customary international 
1,1\\. nr .1dnph'<I ,l gt•oer.11 p1111c ,plt"" ul l.t\\ . Jlwy m11~1 ultin1,1tch 
I • d1•11n1't'I ,1n J .,pplil'<l in 1he rnnlt' I oi r '( ifil pruhlc>rn . sut hel 
conserving biological diversity or protecting resources from contam
ination by hazardous or nudear wastes.' 

I l~ \\'urkl l ll.ltll-1 lo, ',11u, •, ,ll~ot~•'fl I~ th, l /n,t•'ll )btffl l i<'fl<'f ,11 ,_.-m1,1 ◄ "1 Otl 
.'li, 1•111~. , , lonh ,,..1111 """"·'' ••l,•luw : ,, """'"-'"!: 11111111•, 1111 w,w I {h.111t1,., 

.1u11 (" ~ . .. 7{;,1 ; u -.; GI\OR ~ ll'1' "''' 11,111 ; u, [),~ J7 lt l'•II. J Ivr 
b.t• ►:• ""' -.n \\ llu1l-n111t• ,,nei li\ lrw1t1 , 11" 1\ o, ld Cl ,-, ,,,, N.11w, U r,,I 1, • • I 
1986). 

47 
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206 f>rinciples and rultt ,stablishing standards 

SUSTAINABLE OEVELOPMENF',, 

lntroduction 

!"hr gcnl'r.tl prim·ipk 1hat ~t.11es shoul<l ,·11\ure HH' <h-velopmrnl and '"' ol tl1l'ir na1urnl 
n•sou1-r1·, in a manner thai 1~ ,11s1:1in;1lik c:merg<-<I 111 th<' run-up 10 llN( I Il. \l!ll()ugh !he id(•;J~ 
underlyi11g thr rnncept of ,ustainable drv<'lopmrnt haw a lonf,; hi,101 in int('ntario11al 
ir1'(.il in,1rumo::nts. and 1he tnm itsl·lf hq(,111 In apprar in trraries in 1!w l'Hl(),, til\' 11/m·ral 
·pri11cipif ol'sustainahle drvelopm('m· appl·ar, to have IH·<·n first rrli:1nd I< 111 ,i 1n·.i1y in the 
Preambk to lill' 19')), FEA Agn•(•nn·n!.'" Th(· ler111 now appear, 1~ill1 r1,·.it rl'g11lariry in 
intl'rmttional i11,1rume11r, nf ;m <'rtvironml'ntal, erooomi<· 11nd soc1,il d ,11.iL'll'T. 11 ila, IH't'll 
invokt•d hy valiC>llS intl'nlatinnal rnuns anrl rrihunab, nnd is l',rallli,li,•,l ,, an intcrnationaf 
le)!al t·oun·pt. 114 

rhl' term ·,us1ai11able <kvelopm<·n1' i, !!Crll'r,1l!y rnri-.idert·ci t<, have· lw(•r. ,,inl'd by the !<)87 

Brn11drl.111d lfrporr, whid, dcl'1nl.'d il ,I\ 'dt·v!'lopincnl thar nu·t•ts !li,· 11,, ti~ of the pn·,ent 

wi1hnL11 compro1111\lll.ll; th<' ;;IJi11t:v of ti.1111rt· g,•nc·rarions I() ntt·t·r rlw1r o·,\11 n·c·ds' le rnr11alns 
wi1hin it tw<, conn·rHs: 

{ I) lht· conct>pr of'needs', in parrirnl,tr the l'S\(•n1ial needs of'tii(· world\ JH•or, 1,, wilicl1 ovl'iridini:( 
priori ty should hr givc-n: and 

(2) till' i1ka nf limit~rions irnposl'd. hy th(' s1,1t1• of ted111olngy and .,orial ,,r,i,!lli',,Hion, on tht· 
(·t1viro11111cn1\ aliiliry to nwt•r pr<'s1·n1 and ru1urt' lll'l'lls.: 1'• 

St'1k prar!l<T, howewr. ,uggcq, rhat the iden of ·~u,winailili1y· h,,, h·L·n a frature in 
inrernalional l<•gal rela1 ions sinre at 1(-;i,t l 89 l. wh<'n rhc !111ired <;1;i((-, as~('rtl'd a right 
10 ('mun· the legiiirnate and pruper ust· of ~eals and tn proft'CI thnri, lnr the bcncf11 llf 
1na11k111d. Jrnrn wnntun (1P~1ru,·tion.' 11

' Sinn· lht•n. rna ny 1rea1ir, ,111d ntli<T i1llcrnntional 
in~trunwnts, a~ well a.~ cil'risiu11~ of incernatiorial courts, lwve supporll'd. dircctly ur i11dir 
t'('tly, thl' rnncept or ~u~rainahil' dcvdoprnt'nt and tlw rwindple th,ir \!Mr, have ihc 

'' \\ f f.tt~ t111d k \hwn {rth.), ''"'n"tilhlr /lnvJ,,,ur1r,u q/ rltr /Ji,i,11l1r1r f ,onb~. k '1 Mtmro .arh·t "1 ltol,f Ir 
r, ,J,.J. i 1111m1 /»r llir / ,mit· I ,11,111,1\' Jl>t 11•r~itu1Mr D1·1"rl<l1m1o·•1t J l'l'lf), I' •. 11111 • l111eni.1111111.1I I ,m in ri, 

I ll'hl "' '"""", .. 1,rr l),•,·tlupl!l~III. c,r, ll11/I\I, r, "' nun "' l111r,11uo,11111/ I ,,, l lJ l I I' •11J; w L "~ kti I, 
!•i•Hluuwf,ll U, A lv1m1• nf •Hhl /trr, r,tat;unul I.du· I l 4J1J•,J. l 01h•1I :\,,1111u-. 1)1 p,1n11u 111 lnr l' 11IH i. C ,r.1i11.-ftt1u 

;tu,f .1,1,1iu~hh· (lr\rt1tphHJ11 H,·,,.»rt o{,/,r' r;,r,· ,,,..,,,, \lt•r-1,m, ..,,, ltl, ·11 ''""''U'' ,,, rn ,.,-,,, .,J 
lnt,•r-n1111,,,..,, t , • (nr IJ\J,,t ,11,Mr IJ,,, lt1/llfh ,,r (lfN , Jt, .'tl rptrmhc-, •111•,l; ,\ ltnyl .a ,lf h f f<T •'"11" 
h• I .l. l11tr·11<11,ur.,1I /,111• "'"' ,_,,,ni11nMr li 1•l01,mn11 (1'1'•'11. l·I I nmm "''"· Iht• /,w ol 11.r,111111/1/, 
/ 1,• t'/01•,nrnl (rnrrrli / ', lhlp/r( (}l)I.Hl,, I) 1 r n•h. /IJ1 rt11ww unl /u,1,1t11,t 1•,,fi1· uf 1,, 1m1,hl, f1t'l .tc foJ11Uttt• 

I •1111•,1, I., lln"t'lr ,orm. I r r,111.-tph 11/ ll\111in11h1/ft ,,.,.,,,,,,,,.;,.,, '"''' "'"' ,,.,,.,.,,rn,., ,. tJUO>lJ \ihll(t. 
" 1,1 '"'"'' , ~r1•t·lo1,,,,,,,, ,, ... t• l't111, ;,,,, u/ lmnnu.11 ,,,,,, I M #<t'1(tll tf ,, f ,01,Url llrlU ,·,t r, Uld/1' \f{' ,,,.,, 'lfh•/ 

i,/() I ,lli.' jl(J()•Jf. 

'" :\;!ln·mcr11011 rhr l·.urupean b·urwmi<- ,\n•co (Clpun<>),} M;, 19'11. in (',,ru· 1 J,.11111;irv i')'ll, lttll I PNJ'S 1 (1•n1 I I,\ 
A,>:rn•tnr111). 

1 u ~,•t· ~1,,•ru•rnllv rht Intrrn.ation:.! J aw ,\-.;~n1.:i,\lirn1\ N(•w [Jdhl Dedarnri,1n nr l'nnr:ipk..,, <lf lr1lvrnallntrnl Lt\•1 

Rd:ilin ►( 10 Su,unu,,hl,· Devd"pn1<·n1 l 100n 
1 Vi ~(·p~Jrt ol 1}1t:.. \V<Jtld Cnmmi:-\i()t1 nn Ln\lrirnm ..... nt and Dt'YrlfJprnt"Ht. Our Co ni mon h,tur,· (l(lflJ), 4 i [the Hnwdrl;rnrl 

R,·poril. 
1 J~ Pa, i/I<' /-ur ,)<•al itrbh!r1tlon, Ch,lpH'r 9. Jl!J, Il)<) -t(J0. hr!ow. Altht)Ugh die· a1hitr;.tl tribunat rl:J•Tll'd till' ;uµumc,1t. 

it rlJ~f ~Jtii>pt 1n.1:ul:Hior'.'> frir the ... :011d 1 u t of' ,t•,itrng ·.vhh h wroqH.t1;t1t·1~ "-t~H'lf' ni fiw tk::H.':11"1 c,1 what i~ now 
Jt•rottrti¼'d d'- a '\\h1.1in;:1hh.~· :.ppro:i, h w 1111· ll\t· oi 1Hililfal H•,011rr.,_•, 
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1es1Hrn,ihilit_v lu ,·11,u1r thl' s11sr;1inabk US(• ut' m,tur.il n·sou1n·~. l,s applkatinn h;1s b<'l'n 

n·rngnised i111<'!:1;1011 to all parh ilfthe world.'li 

I 1Hir rt'currin; el!-111t·11h ,1ppcar tn l·,m1priq• l11t· lt-g;il 1:krncnl~ ,it· !hl' ,tlnl'('l)I 0J'·su,1<1i11,ibll' 
dl'vdoptllt'llt', .,·, :r-lh\'t('d in i111rrnaiio11al ag1ec111t·11h: 

t l) ill\' nerd to JHl' ,, rv(' natur.ti ll'.,ourre, ti)r 1hc lwnelll ot fot ur<' gc·1H•r;11iom (1he prirH·iplt· ol' 

i111crgcnero1:iun:,I ,·1p1it:;); 

!.') till:' ,tltll tJf' rxpl 1, ,:11g 11;1tur:d n'S!IUr<:t•~ i11 a mm1m-r wliil'i1 h ·,u_,1;1111ahk', 'prudt·111'. ·1-:lli(l11.11', 

'wi~l' nr ·appn111J liil t'. (lhl' principk or ~U'-tairi.ihlt- u~t·); 

I J) ihl:' 't•quit;1hk' ,1,,· ol natur.il rcsr111rrt',, whil·l1 illlplic, lliat usc hy OIH' ,tatl' rn11,t ta"<' 

a,·l·ount of tliv t" <·1h uf othn ,tatt''- (The p1itwipll' nfl'q11it;ihk u,<·. or i111r:if;rm·ration(1! 
equitv); a11d 

(-1) 1fH' 11r.:d 111 t'n, i,,(.' tlw: n1viror1111L·111.1l run.,idrra1io11, ;ire i1tll'gra1l'd 1n1u et·o11n111it· ;11Hi 111lin 

dt•vt•lopmt·11l pi -, programrnt•, :1nd projrr1\, and 1h,1! lkvrlop111c111 llL'<·tl, itrL' tahn illto 

,ll','OUlll in ,lJll'l-11, ,.: ('ll\ifOlllllt'Jll;d ,,h_jecliH-.. (;he principlc or ilHl'glilliMl). 

IIH',t> f'uur ,·l,· 111, n1, ;11<' cln,t·h· rl'i;ii('d ;ind of"rt-11 u~cd 1n t·on1hi11;rno11 (,,11d ;n,· ft<'qt1nHly 

i111crcllangt·ahi·,). 1·,hicll \tq.;gcst, 1h:-i1 thl'y do nl!t _y,·r haw ;i v,t·li -,·~rabli~ht·d. 01 ;1gn·(·d, lq.(;il 

dd11Jitio11 or ,;;,1•,,. rl1r J<HJ<J l.onH' Cnnvcmim1 i11dica1rd liow ,t11111· uf tht' dcmt'fll, of trll' 

,·oncrpt 01',u•,:,.,11;,ilk <kvl'lopn1cr11 ran he brnuµht to"l'tlHT in :1 ,i111";I<' 1,•gal ll'>.I. .-\r11t·k J l ()J" 
iht· Convc111inn i"uVi<kd th,n: 

In the framewor• ('f this Convention, the protectlon and the cnhancement of the en..,ironment an<.l 
natura/ resoun:e~. tne halting of the deterioration of land and fore~ts, the restoration of ecolo91cal 
balanccs, th<· pre:,(•r-..·at1on of natura! resources and their rational exploitat,on arr basic obJectives that 
the [states part1t."·,l concerned shall strive to ach1eve w,th Community support with a view to bringing 
an immcdiate improvement m the living conditions of their populations and to safeguarding those 
of futurc generations. 

Wilhout rd·crri11,( di1Tl'li_v to 'q1,1ai11ahlr dl'Vtlopmrn1'. lh\' tn,1 in1n1rlu,·,·rl i11ro :1 l<'g,il fr:1111,·

work the elt·mc11', 1d('11tif'rt·d liy 1hL· Brundtland Report.' m 

1, t \\'l' t·.~ Ded;,11,1 !dl) ()T; 1 ,t,1hli-.i:n1,·n1 uf the _•\frlll C1JH/1l il, ~r) Il l\-1 I :uu l !'l<Jhl. YfHi!HHk n,,l l,Jl;HiOll Pil dit· 
( iH''>t'rV~Hinn aq,i "ll\f;t1ti~1hlr \,l.;.1r1.iv.t~:ucu1 (Jj r on~:-.(<--. JA H \1 JH I { 19();}). :\l,.!rtTIJl( !il", nil ( (I '~fH'f,ICOH ffll th,• 

\u,1a11i<1lilr i>t'\·t Dfllllt"111 ol dk ~k~ong K1\t.~r H,i,ltl, J-1 Jf \l Ub-\ \ l')L)'l): l<t•vt"l'd Pr.lfol·,.d .in '-\h;1 1 l'd \·\,Hrrt 1H11,,, 

'" !hr Sou1i<rr11 ·\i ri can f1<,,.-lop1•wn1 ( ""1r11u11>1;. -10 li \1 JL I [)Oi) I i. l'.,n 111'f'i•i1, lot !'••"P< ri" ,,.,,1 ~n 1ir11v i11 di.· 
l ;11ihhc·,1r,, i!, li M /•)! i l<J<J/). li/ l lJ l,u11kl11w, !or Mulri11,ni,,11al I 111,•rpn,n. P,,n \·, W il \1 ).ll (.1tttlt); ~,,.,,ti 
i .-l'-11 I 1H11pe l otllJ'.il"I lrH Rl'l<HJJl. lnYr\lt1tt·t1t, lnrcgrit_\ .l(ld (1ru~,1li. l'l II \1 'H>?. [2dOdj: 10fl! ·,ou1lj(·,t,, ,\1l,11111t• 

f·i-.hrric\ ( cir1\.-v1111n11: )00) Nnr111-L1~t t'acil;l Co11vcnHon: J()() i l .1kt' I ;1111!;111" 1ka C11nvcnt1,1w ~1.ii."P, ( .,,,..,t·r\ ;d10P 

dlld ~Hhtaln;.rnlc \,L1n,1~~l'tt11•Jit ni I nrt'l h ... o-..y,11·m, 111 l t:11tcd 1\frh~l lr'f·,lt\, .~(){)(, ">rnJlhc . .'nl /11d1;111 Ol·(•:1n l 1-..hnH'\ 

\~rl't'rHl'nt; /[H)(1 ln!nl'latinthil lrupH'",'1 liml1t·1 ;\grn·nH•n1: 1.1)011 ,-\grtrrrwnr ,111 Pnn .'l!-dii• \·1l',t1.11r1•.., rn l111·\r11t 

n"I,·1 ;wd r 11111111:llc' ltlt~al. U11n·pu11,·d ""d linn·gulakcl l·"hing: 2!10'1 \.:r<·,-rr«·r11 ,.,, ,111 l,·nr1e11 \,1,111 ,,11,I 
( ;ull.\J'>U.' Rt·.~1or-4it 1-!'>licnt•.., ,tHd •\qlHH ul1llrl' Co1111ni,)i1,n. 

1-·~ "",(•( rtl,n )UOO ( 111uno11 ·\1rr1~,•n1t'JIL :\rr. L~ [' l l () lljH'f,lllO!l l'fl t'rl\'ir<ltlflll'IJ/,il p11J!l'l.'H11fl :nid ... li,ldltl,d·k 

u1i/1,~i1ion ;~nd 111:t1Jfl1~rJlH't1l ol n~illJr;ll rt·,11t1i-n~, ,h;ill :nii, .11 j;JJ 11i;dn\11c·,1n1111~ ~·n\ifrnnnrn1.d ,,:u,r~1l11;i 1qi11-. 

lnto ,di ;.,z ... p1·cr, ,)I dt•ve optHi.A!ll c11 1ifH'r,ni11n ;111d ,11ppnn JHll_\!1<nnrrw-,. .1nd JHHf1"c1" nnpk!t1•'11!r,1 l1v I h \:; 1tlli, 

.H fi~,,,;).. Jn rh, )o:n Ct11on1,u ,\gH•\•nwnL ~\re 12 ti<•"- hn·n rq,i.1rrd Il\ t1tl t·ntiw!\ 1w;-., \rr,Jnl ·1Yh11 il ,l,ws. 11,,1_ 

lh<' the li'r,n '\.u·'\!.!ltlilliiit1\. l,u1 tn"h\~d jo"·u,,•.._ on cl11H>Hf l h,Hli,!t'' \("(' \'n .. -. !i.! l(J l .;1, n11u \,::.·,-1111-ru. 1 \1\.,11!.d; ,. 
,11 t11 rp·; /ec i'l!rr_ipd,CU/dr\.f'lopmt1HPtd'Ott'r, f('f)(J\itnr\ 1,cco11d ri~\ l")lq!I u,1110 41;_, ,1c-.rt'('l!H'1,1 'i I f 00 ~ l i .pd, 
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Thcrr can be little doubt 1hat the concept of'sustainable developmen1' has entered the corpus 
of international rnstomary law, requiring different streams of international law to be treatecl in 
an integrated manner.13') In the Gabci/fovo-Nagymaros case, the ICJ invoked the concept ill 
relation to the future regime to he established by the parties. The ICJ sai<l: 

Thro1.19hou1 I e ages, man 1nd has, for rcono1111c and othu ICdsans, ronst nll~ 1111 rfe d v11 h naturt. In 
the p.:ist his was often done w,thout considcration of the cffects upon the 1:nv11 " nt O in• 10 new 
$Ci1m1111 1~1ghts and toa gro Ymg awarencss of the rlsks for man md ror pr c t nd luture 
cnrnmcms - or pu,wit of such 1ntervrnt,ons at an ,nconsrdered and unabated er, new norms Jnd 
t.:lnda,ds h.i been o clopcd [and] set forth in a grcat numbcr of instruments dur n Iht last ,o 

de d · Such new norms h ve to ~ taken into considcratlon, and ~uen nt St r d ,, 
Nrlght, not only ...,hc11 State\ c:ontemplate new activiti6, but also when cont1nu,n 
btgun lo the past. Thrs nccd to rec:ondlc e<:onomic dcvrlopmcnt wilh protcction • t r nvironmcnt , 
ptly e pre ed tn tht ~onccpt of su\taioablc d""lopment For 1hr purposcs of the ørestnl se, this 

mrans thai the Partrl"i togrthcr should loa afrtsh at tht rffrcts on Iht tnvironmrnt nf th, optrat,on of 
I e Gabl'ikovo pow , plant In partrcular th'Y must tinet a mfactor, solut on for c olurnc: of w~tcr 
to be r ltascd ,nt.o th old btd of tM Oanubt and into t!,r side-arm, on bo1h 1dc of the river. 1 

By invoklng tbe conctpt of sustainabk dl."Vclopmcnt, the ICJ indicatl'd that the term has a kgal 
function and both a pTOl'<'llural/temporal aspect (obliging the parties to 'look afresh' at the 
environment.al consequeuces of the operation of the plant) and a substantive aspect (the 
obligatlon of rtSult to ensure that a 'satlsfactory volume of water' be rele · d from the by-11as 
canaJ lnto the main river and its original side anns). The lCJ did not provide further detail as to 
the practical consequenres, althougb some assistance may be obtained from the Separate 
Opinion of Judge W •era.mantry, who joined in the majority judgment and whose hand gui.ded 
the drafting of paragraph 140 quo1ed above. 141 

In the Shri,,,,,m,rtle case, the wro Appellate Body noted that the Preamble to the WTO 
.I\Jtm•ment explicitly acknowlcd)(t 'the obj~tive of sustainable development', and character
ised it as a concept that 'has been generaHy accepted as integrating economic and soda! 
devclopment and environmental prottttion'. ,.u The c:oncept infom1ed the Appellate Body's 

130 Stt mon- genera Hy P. Sands, 'lntematlonal Couru and the Apptkatiou of the Concrpt of ·sustalnoble 
~rlopmen1··, J ) ,arhook a/ UN Law 3119 ( 1999). 

1'° {1997) lCJ Rt'J)OTU 78, para. 1-40; clted wlth appmval ln /rem Rir/ne ca;,,r, pn·.i. S9; 5".:t' also the Pulp MJlls case. pm& 
7S, 76, 177 a11d 18.S. ~ cnncq,t wu invol<.l'd by both partin. Slovakia statm that: 'It is drar from both the 
h·1 rr nn•I rh ,pir I ul 111 , prinr11,\r, ·h,1! 1hr ••••·r.11,hir1 · poll , 111 thr hu.-111a111.111ul ,n"u111111 I lh,11 
·11vlr«11111, ni 1 _.11, "" ,,, not ,111 h ,I ,o fm 11,11< ,,11.,,,- to a1 hr, "' 1.,1 .uul r\11111"''' •lr>rl•,11111rn1 but tb.it 

,k , h111meu1 hould I''" , , d in away tllat Js ,n, 111,urru·nt li~ '"'1 ,i1o,1hlo Slov,111:i -.uhmlt.s II Ill " hilH h« r., 
·'"'' .. ,. 111oi,1. tltr VtrY l'"llrit'S on whlch thr 1, ,t "'", :ii:,·ni.,o, l'toJ( Il~ l, .. w,t' [Coum I \lr111t1r1ul, ,., 
<J •,,),In ,.,,ly, !lun~ r. 1r11,i ~n ''llll'l'ilr vln.· 1o1 sur,1",n 11. . r..umrnr 11 ·11 ,1" 1·,,.1,· 1111.1\\hll· Wdl 

r.1bH""hul .. 11µ. ,,uuuttJ1 HU\ , '''" fil...· u,1.1in~h1, J1·vrln1mu·11t'"' hrlp fkllhr. Hl 11 1111,,ut .r l·,t._.."' tiu b.iir. 
IIJ)olll hi,h to V, ~, •h• ·~ •,11111· or ... Uln ,u, h J• , .. , llllllktrr ,, IIHr l•ul "r,11, nnuulir 1,, [11 lu/\lt•, .~ i um: its 
,· .. n1111u,11iun I, 101 1ki11' IH1111,-;,11 !,111 lfqrl~ 11,,rJ. l •,1 I 

,., 11'1'1 '1 I I( J l!r11urt •;, I li I lhtl< 11,c 1 Ortr< r !111111 11lon11,11 ni 1111· ti hr In ,h ,,. , .. ,,1111 ni'" Il'"·'' ll!(hl ,11,1 ""' ''"" 11, 
du 1h~••lurr ~ fll:I 1ml ,s 11·l.1tw,· oh,••'V' ,,. u, tnlrr,"11R•· h\ 1hr f"ll\itultffll'UI l"h< ,i ht ti• rf, l'luprurnr •" IIUI" 
r · mtd I\ ri, JI ,,.ul ul mnJr111 lnh·r1tJU111u.1t lt1\'o h h, ·u1111wn1ltnud 1dnn·1l l•J .,i, ,li r.1111.-~hlc• ,tn, f11J1u1t'rtt 'f 

1• t/111 \I Il I I l'J'J ')J. I'·''" I 11l n ... , kw ",u1110111r.J b~ , kr.-11, r 10 rtumrrn"< 11,11-nhtt,, ,Q I•"'"'"""'" p,or, I lit 
,1111 ,\rt.•,1,(1)( ) ,o!flu l'lk 11 'tlll' o•ij),ulht'Opll'lol1"l.\1l u "" l,011rr,1ll1J, l11la,...l•171,'•~ •• t1. 

\, 1 rr uy aJ \t,,tr fi,r tltr I I rm11t1 '"• I f1Jll\/1t•,t 11n1I thr llr-J.liott,, 1•.uh t-i,-,f fu, /IH'dh \lrt/lJtl1tJI I l11 f Jlllftol 
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condusio11 1h;i1 :,,,:1 runks arl' an 'n;hans1ihlr natural rc·~ourcl'' (within 1hc 111c,111ing 0r 1\1tick 
XX(g) of th(' (,.\ :-il :irul tha1 tht'Y liacl a ,uffiric11i nexu, w\th the llnitcd St.11c, to ju,1ify the 
li1!1t·r st;;tc\ t11J1s< rv,11io11 111t•;isun'S. a1 lc:hl in principle. Tht• /\ppclfa1c fiorly ,dsn i11v,1kcd 
\u,tai11alilt• d1·\t'hq1rn(.·nt" in a~,t·,,ing whe1hn 1he l)S Jlll'n'>lHl', liarl IH'l'Jl c1pplit-d in ;1 cli,nim

inatory fashion. In riiis rtp;anl ir rerened 10 ,u~tainahlv dcvdopml'rn· in the T'1c,rn1lik to til<' 

Wl O A~1-cenw11f d.\ ,1ctdin).C 

color, c t re and •t .id•nl) to our 1nterpretation of the agreements ann('xed to the WTO Agreement, in 

thlu:,m the OATT 19 t, Wc have alrcady obscnied that Article XX(g) of thr GATT 1994 is appropriately 
pc e embodied in the abovr pr arnblc. '4 ' 

Future generations 144 

Thl' idPa th,H. ,1•. 'i!tl'l1lbt'r~ of !Ill' p1c~er1r µt·nrra1io11, Wl' l1old 1lw e;1rth in 1rusi Jo, flHu1t 

gl'1wratio11~· 11 ' i•, wt•il k11mv11 lo it1tt·rnacional law, having IH·cn rdi,·d up11n ;1\ l'arly ;i, l!l'l i hy 

lht' lJ11ited :-.1,11,, ,;i iiw P<w(/ic rur S1·iil ,1rhitr,it1011. 11 i~ al,o Pxpn',,~ly 11r implirit!y rl'frrrcd tn 
in many or thl' r:,ilv cnvini11111rn1;d lrl'atit";, irh'luding th,' 194G l11rcrnari,11w! Wh:iling Cun
vcntin11, 1 '" t h,· i "hi! A f'ril'a 11 Nalll re Co11vrn1i11n I u a ttd rhc 1 'J n Wllt Id l k1 i1,1ge (\111, en 
tion.; l>i Othn. 1,1111·<' 1vccm. rr<·:llil''> lrnvl' ,oughi 1n fHl'~tTVt' p,lrlkllLlr 11;1!Llral rc•,ouH·c, and 
(1lhl'r t·nviron1111·, · 11 a,~t'I' foi tlic hcnl'llt nf Jlll''t·11! and lurme ~<·rw1,1tiur1,. l'ht·,,• induck wild 
Dom and l,1u11;,: '' 11w marinr n1vinrnmc111;' ,n r,srntial H'11<•w;il1k natura! n·,ourcl',: 1 d th(' 

l-( R 1-lJJ. 1'1. ,., IH! ,, ... r, th<1t ~W'>liHflahh: 1kvl'lopnu:nt 'l•mph,hi,t·, the nr\ t ..,~,H\ 11.1\u1< 1. t.H'li\"~ tH 1. ariou,, iol1'1:·,H·• 

\\h{rh t,,()r/1(':itrH ·, t ,1-,h. hu! wh1d1 m11-..1 ht" rrl'(Hh'ih-d' (rfh ing upnri llw Pr<·,unhk Ill tht.' 1r ➔ q I lhd1J1ah n,r~~cr \','. 

wlmh Jt>l,·r, '" ,;1·,"1in;1l1k d,·vt'lnpmt':11 (tlis,11\St'd ir, il !,,hliilliv,;1_1 .it1rl .I, ll>1ldn. 'I ncating I C l·.1»ir"11m~n1.d 
l;p;.', 2(t Y,•,ph,101· (~/ f ia,>Jl(d/1 lt111' j1CJ ;.1l ]')l (?001n), 

''·' \H 11.M Ill l1'1'1' 1i. "·'"'· t',J 
1-t-i !' Bn1wn ~\-·,,1..,) 1 !11 / ,dni,•~1, ro I u11,rc {1t·11crotu1111,, for1•nir.1,u1rni f,w' l o,rrn;Pn l 1ofr11114m\' ,,'11d /ntr>tfWHr ,M,'OJtttl 

l:,1ui1y { l1JU~l) ~ 1>',\ ·rwro. 'Po \\c O\,t· a Duiy 10 h11urt (11.'"ner,ui011.., tn Prl''.crvi the Cdob.al I nv~1onna·n1!', 
R·l A111c·rh11H .lou11:,il 1tj li!f('fll(Jfi, 111<1! la:t I90 { f<lqOI: J Gundling. 'ft11r l·k,1H1n..;1hil!h tn f 1J!un· (H·1wr,1don,\ 
t-H Am,·ricort lt, 1n1wi ,!f /11ri··ni,liiona! l,w· J.01 { il)1H1)· f •\g1u, ah<l \. H1J..,ul1iL f-i;!l,rc <,cnnl;fi111" ond 
J,unuaJifJJ1tll lo1; {!'Pm): f [H-H~~1. !11rcri14Hio1wf (t11•1n1,u11n1tuf J,w-: f-11i11,1.·,-.., f[l('cl1l'l'nc"\ dlld H·orlft Ottfrr 
()OOhl; L Hrrnvn \\n·1~~- 'Clirn{Hl' l f1;.u1;.!4 .. , hllr-t.~~nh·t:1111 ► r1,d J.qoH:\·. :u1d lr,lf'rltdrrnnal f ,n·/ ') ~'01mttu J,1uu1i,l t!/ 
l:1n-rr,inmrn1nl I"" (,\ S l:'CIOO): F. llrnw11 Wris,. 'lmpkmn1ii111.: IHtrn(t•111·1,11io11al F,1ui1v', ir, M r 111mo1uri(<'. IJ. 01,~ 
;md 11. ~vh.-rhourii.; ft>th.L R,"'t('i.rch lhrn,il,ook on {11tcrn,ui,mdf r;1i:11niunc11ttd /au>UU10,1, l(X.1. 

t• 1
• r Bmwn \Vt·1..,..,, 1l11r Ki~i.~.., and Oliht,.!attnw, 1n h1tt1rr U1·ncr~t1arv,., r4,r 1lw h,\!rt1111w·n1', A; 1mn·1cr1n .Jnurn,11 nf 

lntc''l1<UioH1il I 11ti' I 118 at }')'J ( l l)<)Ol. 

t--tt- !hr Prt·,1rnbk H·coµni~('\ the 'inH·rr\'t of the Italllut"i. <J! Otr wnrld 1r1 ,.1lq.f~1;udmR fU, ftiftH"t' .l!~'lltl~finri, flw 1u,•,11 

ni.l(Ufl• n·so\11<'f' rc·pn'"'-t'nkd h\' rlir v,l1~1k ')fO( K,,: 
1~ 1 lltr Pr1.•:nr1l>k p11,-.•Hlr'i !hdt rrnllird.1 rl',qltr~1"\ ,liould he ,n1t'-.erved. u1ilh1'd a11d ,1n,,·J11p1.·d liv i~-..r:llilhhin~ ;1nd 

mtlit11,li1Un,.! rl1ri1 f.1111111(11 utd1"ation ror 1tw prl''('n1 ,rn<i fururr wrlfon· tif rn<lrtkiHd 
,,,~ tlrnl1•1 ;\n 4, du· p,HIH'\ ;ip,rt·t ro prnlf•d, 1'r)l\\(·i\·f, pr(''-t'IJI J1Hl rr:r11-.rni1 1. 11lt1nt1I ,1rni n,nur.11 hl·r11;i~l tn /1!tflr1.· 

g1·1w,at it1r1~ · 

''" l'll l (. l'ff''-. i'r,·.11•1hlc-. 
1'17H ~ll\N,111 I 011venlion. , ► rt·,1111'11(': t91i i ( ,11fai.frn,1 th lnd1,1s l'wrncnl, 1•1<':rmlilt-; l'Hl.1 h.•fldai1 l Pil\ t·PHntl, 

,\ •1 I f I) 
1:> 1 11)'/t, "',uuth J',h til\ N;11Urti l 1Jtl\'('lll111n. f'n·,1mhlr.'. 

) 
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Pnvironmrm f(,·1wrnl!y; 1',! th, resourr(•-, of' the Earth;1''' 1rntural hnta!{e; 1'•1 natura! 
rl'50Uffl'S; 1',', wartr n·sour<·e;;''ili hiolngiral divt.>rsi1y; 1'• 7 aud thr l'limmc ",'km. 1'A 

lnl\'rnational drdara1ions of1rn makt• rt'frrtnre to in1e1i;;cnt•ra1ional cq11J1y a5 an impunanl 
aspcct of th<' toncept of sustainahlr dcvdopmcnt. According lo l'rind•,h· I of tht· 1972 
~tockholm Derlarati(}n, rn;in bcar.. 'a sokmn rcspomihility to prott'l'f am! 1rnp1ovc- thr <"tlViron
mcnt !or present and l'uturr grnaations', and UN General Assl'mbly f<t·,01111 iu11 l5/8. adopted in 
1<J80, arnrmcd that the rl•;ponsihilit.y to prrscnr ~nei ru!urt gcncrar.inns ba h1,tnri(' 011c for 1hc 
"prc~t·rvmio11 of natun··. The Rio Dcclaration as.suc-iatC's i11ll'rge1wrational u uity with the right 
to devtloprnrnt, providi11i:{ in Prindplt· 4 that 1he 'right tu dcwlopmrnt 1r11s1 l>c fulflllrd ~o as to 
rquitably meet (kvelopmtntal and t'nvironrnrntal need~ or present and f,111;1e gennations·. 

In it, Advisory Opinion on The Lcg11/irv 11/' Iht- T/1rcal or Us!' 1!f N11rl<-,1r I-Veopo11.~. tile IU 
reto/!lli\cd that '1hc rnvironm1·111 is not an ah,rraction hut n·prt'\t'llts 1hc• lh,ing space, tht 

q1rnlity of lifr :rnu thr vt•ry healih of human heings, inrludin!,! i!<'Tltr,ll1<>n,, unborn·. 1'''' Tht' 
purpose of tht· ICJ's rdianc<' on tht• intergc11l'rational l'quity connpt ;• 1101 imm<."diairl,v 
appart•nf, and it is somt•timr~ sa\d that the umkrt,1king, irt favour of 11w11c l:(em·ration~ have 
limiTl'O p1artic"al kf.(al rnn~equrn(·es. The~ ,m• con\idt·rrd hy soml' ro lw d11"·lv associatt·d with 
the civil and polirk~I asp(•cts ofrhr r<•lation~hip hetWl'('n envirc111111L•m,il JH<>lct·tion and human 
riKhts protl'ction. ,<,o !\rcording to this vit·w, the rights of fu fur,• !/:l'lll'rat1P11, 111igh1 be used tn 
tnb,1t1n' lhl' ll'g,11 ,landing of nH·mbers of' !he prPst·11i gl·nt·1aU,,n [11 hrin1~ dai111,, in e;is,·s 
rdyin~ upon suhstantive rulc-s of t·nvironmcntal tr<'atie~ when' doubt 1·\i,h a~ to whtthrr ,l 

partirnl~r m·a1_v nl'illl'S rights .ind obliji'.a1inn$ l'nforn·abk hy i11diviilu;1k '• 

Sustainable use of natura! resources 

A ~econd approad1, rdlecu•d in trratics .idoptini; a ·sn:,lainahk' ;ipprv,1di. h lo foru~ on th(• 
adopli<>n c•f ~tandanls governing the rate of UM' or expluira1ion or ~IJl'l'il°ll' 11atural re~ourres 
ra1hcr 1han 011 tht'ir prcsavation for rucun· p:enrriltions. Parti<.:ularly for marine Hvin),( 
resourn•5, a standarrl approad1 has t'lllt'r)it·d requirinf\" exploitai.inn to bt t·,,r11!uctcd at kvds 

that ar!' 'sustain,tb!e' or ·optim~1·. 11•1 The failun' of' the 1946 lntc1 nation,1! Wlwling ConVl'lltinn 
to prcwnt thl' depletion nr many whai<' sp,Til's ran he 111easurl'.d hy r~frn•rwr lo its srnrerl 

olijet:rive of a,:hkvi11g 'thl' op1im11111 kvel or whalc scorks' and confininµ whali11g operntions 
·10 those ~p,•rit's lwst. ahll· tn sustain t'XJ>loitafion in DHler to 1a;ivt ,111 l11tl'rval for rccovery 
to n·rtnin sp<'cirs of whale~ now depktl'd in 1111mlwrs•.J(,, Similar commitrnt'nts 10 llrnii 
catclH·~ ur prorlm'tivity to 'maximum sus1ainc-1l' levels haVl' het·n ~gn·t'd for othcr marint 
spccies, sud1 ,JS luna, 1'·• North Pacif1c f1sh. 11•'• P<1rif'1r fur s(·als, 1<>•• and living rt>sourn", in thl' 

1'' 7 1917 FNit(I[} u;,1v,·1J1ion, f're,lll1hlr. " 3 1979 t\orm Cnnv~ntioi,, Prc;,mhk. 
PM lf1H', Nmrot1i Cmi111:ntinn, Pn;nmbfr tM 19fJt, A,S(,;\N ( o,w1·nti0n Pr('amhk 
mv P)'JJ ·1 r;Ht'-houndmv Wtt1crs r,111\-Yntiou, /\rt 1(~1)k). }~) l'-l'92 BiodivC"r<:iry Cml>i.;rn11,m. Pn·,1mhk 
"'" l'l\lt r'lin1.1lt' Cha11~1- (,1nven11nn, Are. l{l] 
"" (l')%l l(J 1/qmn, /.>(,,Se,· aho (h1h,·1~0,·" •N•1.1·mnro< , . .,.,,. fl<)<J'Jj I( J Rq,u/'1' 7, para ', ): ,,,, al,o /ru11 J.'him ca><·. 

paM ,J! 
""·' Se, T,(' 111•1,!!1· ( I ,1 1>11·1 !B, Pl'• 111-UO. hd""· '"' s,•e lh~111,·1 ',, i>fl •~• B. ,1h1,vr. on lhr \l,rnd111!( 1ssuc 
' 6' S<i r s, l'l'l5 l ,<h 1o<:k.s A, 1n11w111, \ti 2. '"' f'r~,imhl•. _,., ,,l~n Ar• Vill. 
,.. 191<1 run,, Cr\fjHUlll'111. Pr<•,unhl,: 1411(> \1lanllr Tuuil l'OIIHIIIIIIU, Arl. IV(l)lt,). 
,-.. ;<v,:1 North f'a, ,t,c Fishni,•, l "nvtn1io11. f'mirnhlr ;and ,\n. lV[t)fhj(jil. 
••~ 1<J'I(, [';,,ifw I 1Jr '.,r-ah ,.,1;vu1111111, l'n-,,mhlt- and Art, Tl(l)la). V(!)(<l) an,l XI. 
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EEZ. ;61 Other trcaties limit catchcs to 'optimum su!i.tainahle yields·, or subje1:1 them to a 
required standard of 'optimum utilisation'; this applit>s, for example. in relation to Anrnrclic 
seals, 1611 high ~C'as flsh<·rks wi and same highly migratory spreies. 1 ,n 

Sustainabk u~e is a concept also applicable to non-marine resources. The 1968 African 

Nature Co11ven1ion provides thal the utilisation of all natura) resourcrs 'mus1 aim at s.irisfyini;( 

lhe nce1ls of man according to the carrying capadty of the environment', 111 and the 1983 
lntemational I ropira! Timber Ap;re<'ment encouraged 'sustainabil- milisation and rnnservation 
of tro pir al fort~h and lheir genet il- resources', "' a nation that remains at rhe heart of rhe 2006 

version of the A!-(reement. \7J The 198S ASEAN Agreement was one or the first trcatks tu 
requin· parties to adopt a standard of ·sustainable utilisation of harvestrd natura! rrsourres ... 

with a view lo <illaining thr !(oal of sustainable developmcnr'. 114 Further support for su~tain
ahle usr or mana~ernrnt as a legal tem1 may be found in the 1987 ZamheLi Al'tion Plan 
Agreement,' h rhe 1992 Climatc Change Convention, 17 <, the 1992 Biodiver~ity Conwnlion 111 

and its 2000 Bi,mifrtyuH and 2010 Nagoya Protoeols, 1,19 and che 1992 OSPAR Conve11tio11. 11w 

The fact that \{) many spreies and natura! resourcrs an· in fact not sus1ain11hly managed 
illustrates the difficuhy in translating the concrpt ofsustainable development into a praC'tical 
conservalion tool. 

The term ~u~rninable development also appears frequencly in instruments relating w inr<·r
national eronomic iaw and policy. Under its Artides of Agn·ement, the European Bank for 
Reconstruetion and Development must 'prumote in tht• full range of its activities environ
mentally sound ,ind sustain,1hle devclopment'. 1~ 1 The Prt'amblt' to tht' I 994 WfO Agreement 
commits parties to 'the optimal usc of the world's resourre's in accnrdanrr with the ohjectivr of 
sustainable deV<'loµrnmt'. 18 " 

Other acts of the international community have also relied upon thr conccpt of 'sustainable 
dcvelopmenr', 11r the spirit that underlies it, without spedtying what, precisely, it rnt:a11s. 
Although the I '172 Stockholm Derlaration did not rndorse 'sustainablr development', it did 
rall for the non-l'xhaustion of renewable naturnl resources and the malnknance and improw
mcnt of 'thr capadty of che earth to produce vital renewable resources'. 111 i The 1982 World 
Charter for Nature stated that resources which are utilised are to be managed so as to ·ad1ievr 

1"' 1981 UNCLOS. /1.rt. 61{Jj. St't alst1 l'J':lS Fish Stod$ Agr('CmcnL 
1•• 1972 Antarnir ~,•al, Conv~n1iot1 , Preaml>k. 
••9 1958 High S~a, l'ishin(! and Cons,,rvation ConwrHi•in, whi<'h defmes rnn,ervmion as ·,h,· a~f(')(atr of th,· m,·a,un·, 

rrndcring pQs..qhlr tite optimum sustainable yidd from thoSt' resourr~s ~o a.\ ro serurr a rnaximum supply of 
lnrHI ~1111 1,thn marinr prudurts' !Art, 2). 

170 l'IBl UNUIIS. Ar1, 64(1), "' Prenmblr, 112 Art, llh). 
Ill 2006 lnlemalional l'ropkal Timht·r Agrerm,•nt, Art 11ml 
" 4 Art. li I); see also Art. 9 on the pn>lr<:lion of air quality, and An. 12(1) in rrspt·cr of land LISI', wtuch 1; to be ha"'i! ·,.., 

rar as poss1hle "" the rcolog,cal l'ilfladty of 1hr land', 
116 f'r~ambk " 6 Art. 1(4). 
117 Prt>ambk and Ans. J. 8. 11, 11, I&, 17 and 18. The Con vent ion drftnes ·~uscninahlr u~e' a, 'thr us,· of n1mpon('n,1, 

of hiolugical divt'rsily in away and at a rnle th;11 dt\t'S Ml l~ud 10 1hr lonl{-term 01,dinr of liit>lol(ind diwrsitv. 
therrhy m:ilntNming its r,otential to mefi the neNls Mtd aspiratinns nr pre',<'.111 and fu run.• l(enrrnrion,': Art. 1. 

118 An. l. 
1" 2010 Na,l.(oy :i Prowcol, Pf'('amhl,·, An,, 8(al. 4, 10 and 12t5l(h). and Annrx. pa1;1,. l(f), l[I) ~nd {kl, 
180 Preamblc. I hr Conwn!lon def,m'll ·sustainabk mnna~ement' as the 'nuinag<'me111 of human att1v111('S in ,ud, a 

manrit•r th~r lite marine e1·os~tem w,ll con1inut- to sustain the le!l]ltrnate 11~,-s ol'the ,,·a ,1ml will rnr11inm· ro m,,,,1 
!be nl't'ds nf pn·,~111 and fu 1urr g ·11rr,1tlfln,, ,\n. L ,e, Art i( I l(vii). IQ> On 11,r \/irlt ,,,rrij1flr Cw\l m• pp. 208-9. llbOVt'. IRJ Prin\'iplr, J ~11cl ,, 
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and maintain optimum sustainable productivity', and provided that living resources must not 
bl' utilised 'in exu ~ of their natura! c,11iacity for regenennion'. ui◄ The 1992 Rio Declaration 
goes furt.her than most instrumerits by expressly defming the con1e111 of the concept of 
sustainable development, and at·tively calls for the 'further deveiopment of international Jaw 
in the f1eld of sustainable devdopment', which suggesrs that international law in this field 
already existed. 16~ Apart from the e-nvirommmtal componenl of ·sus1ainable developmrnl', the 
Rio Dedaration links environmental i, ur, to malters whkh were previously considered as 
belonging to the rt'alm of economic and developmcnt law. Th~ issues, inm•aslngly considered 

for their environmental lmplicat!ons, include the eradication of poverty, the "''"ial res1io115i
bility of developed countries, the reductlon and elimination of unsustainable patterns of 
pn dm rlon aur! ~on~um11(11111. &lw prun111111111 uf apprupri; te.: f1111'lll:i111111 ll"li< ,e , aud" "'ppuo 

ivt• and 11p1'11 1111,·111i1t11,nal 1·1·111111mk ,\,h'111. 18G 1111-. l111l.,11tr ni N1v1r,111mrn1.il a1ul 1k11d1111 

nll'III i\\Ut·, w;h m.uk l' pli, ir 111 1h1· lll\ l\-111 1<-nnJUlll lkd,1r,1111111. wl11 h rkda11·1I ,,, Oil· ni th,• 
Mllknnium Dewlt llllll'llt JOals to be achll•v1•d h> lOl'i, l11tl'l,\ntio11 of rht• principll', of 

,u,t:iinahlt develo111111·11t hun country poli1 ir, ;md pro,tr.1111111<·, ""'' , " I ,1 he lo" of 
environmental n·,oun.-es. 187 Treaties anti oth,r international acts have also supported the 
development of the concept of ·sustainable use' through the use of terms which are dosely 
1cl:11cd; inkmnh1111al k1;al In 1m1111•11h haw t1i111,·1I for ,1111, •r,· ,,1i1111111, .1,111 ,,nei 1nu~ra111111,•, 
whil·h are rnltn11,11', or 'wl~1•'. or 's11111111', or ··•flf1 Tnpli;11l"', ur a 1·0111hl11;11 , , of 1lw .1huv,· In 
some i11,1mmcnts, the preferred objective is the 'conservation' ofnatural resources, which has 
ht·,·n ,uh,r11111•nfly def11w1I hv rdn, 11 e hl t11u- or 111111l· of tlw 1,•rm, identih d ,1111~,· Mnr,·n\.1·r 
1hr 1nm '1:11n'll'I"\ ,1tio11' uwlr !111 hut,·, ell 111(0111~ similar to ·,u,t;1i11ahle d ,,,•l(ip111r111'. 1 lw I 1· •,11 
Experts Group of the World Commission on Environment and Devdopment defmed 'conm
vation' in terms lhat recall the principle of sus1ainablt- development. as: 

[the) managcmen or human u~e of a 11atur11! rcscurcc or the cnv1ronm nt in stAch a "' nnct 1hat il mav'\ 
y1tld the grl',llnt \ustalnablc bc-nc111 to p,cs<'nt l)tntration\ wh1ll' main i111ng it.s po•eni,al to mcc the 
nctd~ and aspiratio of utu~ gcntrahons It cmbrac~ prcscrVilhOn, m.tintcna11rc, u ta,nable 
utilisatlon, r to,a lon nd rnh,1n mcnr ora natura! rcsour t' 01 the rnv ronrn ·n 1 

'ltarional'. 'wi<.c'. \ound' ,1111I 'apJirllpri;tlv· u,t: ,H uw<1II 11\l'll w11hu111 11\ li 1il111n ;rutl ufl ·n 

fr11r1 h,1111tcn hlv. a,ul a<·<·<mltn~ly lhl' llll':min~ol ,•,1rh 1t·1111 v.lll ckpt·ml Ill'"" il\ a11ph<"a11on 111 
,•, 11:h i11,1n1111t·nt Ahhou 'h ,ltlt'lllJJh at 1ll1111ilion h,,vl' hn·11 11111clc, 1111 lf 111•r:1II\ anqlll'II 

dt•h11illri11~ 1 i. 1, :0111 li i, 1111lil.rl\ 1)1,11 ilh1i11imi,h,1hl,· h•!(al 1k1'111111n1" rnuld ill' t1f!11•,•1I. Tirt 
IN' ,,f v;rrio11, 11·1111, i11 a ,1111-(11· l11~1rum1•nt 1 1llu,tr:11cd hv th1· 1'ml IINl l ll . h ri·1111ir1 
,·uri"'''liillio11 at ·111;i 111111111 11 1Hir1.1l1k v1c:l11' r,ir 1hr l1v1 111, 11',rnm t· ni rit 1rrri11,n,1I aml 
hh•h ,1•11,, tit,· 'op1111111111 1111l1,,1tio11 · ol lhl· liv, 11 ~ rl',OUrn, rmmd i11 1111 f 1· /, .111!1 1h · n111 1111,1I 
m,111a~c•111 uf 111 IIH H'\ll llfll•, rn Iht · •\t(-;1' in a.-rorrl.11111.' wi1h 111i11tl print·1111<•, ol 

conservation·. 169 

11• Para.• and JO(a). 11• Prindpk l7. ,_.. l't1111 ,pl ,. 7. 8 .111•1 I J 

'" Unlttd Nations Mlllt-nnlum Dt-<.·Jarario11, l6 ~tt111I '' UNG·\ kr ,S/2, UN GAOR. ~5th \ ,,, UN 
I)~ \'R, •· '•i . 

'u •mr, l'i( ni I r al Principlr-s, para. {i). 1 aw Pn,umb~ and Am. 6 lll). 62( Il. 119( ll(a) nnd I 'iO(b). 
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'Rational' utilisation ,md management are the goveming standard for migratmy hir<ls, 190 

f1sheries. 191 salmon,192 all natura.I re\nurces, 191 seals194 and hydro resources. 19s They are thl' 
n-quired ~1amfard called for by Prindplcs 13 and 14 of the Stockholm Declardtion. and the l 980 
CCAMLR defmes 'conservation' objectives as induding 'rational use', 196 as does the .1982 Jeddah 
Regional Seas Convention. 19·1 'Prnpd utilisation and management h:i~ been adopted as a goveming 
standard for ftsheries t9a and forests. 199 'Wise use' has been cndor.1 d for Oora and fauna/'JO 
wetlands201 and natural resources generally.202 Other standards introduced by international 
:111;1Cl'flll'lll, lill hult 1ud1no11~ 1 x11loi1,11 1on',''11 ' ,01111d env1ronm1·111 ,11 1tH11H1w•m1·111', " 1 ·,1pp1op1 i,1tl' 

N> ir1111m1•nwl 111 11,1){1· 1111·nc'"' ,111tl \•t·olo~ir;1lly ,uu111l :uul rut 11111111' u~1· ni n:11uwl n-..mir,e~. •ou 
The signif1canre oft.hese terms is that each rrcognises limits placed by international law on 

the rate of use or manner of exploitation of natura} resources, induding those that are shared or 
are in areas beyond national jurisdiction. These standards cannot have an absolute meaning. 
Rather, their interpretation is, or should be, implemented by states acting co-operalive!y, eir hy 
decislons of international organisations, or, ultimalely, by international Judkial bodics in the 
event that a dispute arises. 

Equitable use of natural rcsources207 

Equity and equitable principles are terms frequently relied upon in international envlronmental 
tex1s. In the ahsenct of detailed rutes, equity can provide a conveniently flexible rneans of 

1110 1940 Wt'Sttm fkmi,phett Convfntion, Art. VJI. 
111 19S8 Danube Fishiug Convt-ntlon, Pmambk and Art. VIU; 19S9 North-East Atlantk Fishl'rit's C<inventio11, Pn:ambll· 

and An. V(l)(b): 1959 Black 'it':. fishing Convention, PreamuJc artd Arts. t and 7; !969 Suuthcasl Atlantk h.~hni\', 
Convtntion, Ptt<umhlr: 1973 Ballic Fishlng Conven!ion, Arts. I and X(h); 1978 Northwrst Allijnlic Fi~herics 
Conv('ntlon, Art. !1(1). 

102 1982 North Atlantic Salmon Convention. Prtambk. 
1"' 1968 Afrkao Nature Conven\ion, Art. li; 1978 Amazonian 11,• I\, Ans. I and v11. 
194 1972 Antar<:ri<' Seals Convcntio!i. An. J{l); 1976 North Pacific Fur SC"als Convention, Art. lf(l)(g). 
115 1970 Amazonian Treaty, Art. V. 
'~ Art. Il( I) and (2). Prlndplts of conservation· art defintd a.s (al th, 'prtvention of des:re~ in the- size of any 

ho1rv1·~1ed p11J)11lation to k1•r 1, bd,.w """'' whl, h ,nsure IL, ,r.,lil, i.a11h1111111 .11111 (hl 1h,• 111111111, 11,1 11c,• of 
·1111>1,flrnl 1d,,1i0Mhips h,·tWN·11 h,,rH",1~11, 1lr1,r11d~nt uriu ..-I.oh ,I 111,1111h,1iru1, uf 1\111111\' ll1· m,,rillr h1 ,ng 

ffll<lUn:n and 1hr ~~toration of depleott'd pop1da1ions 10 ltvds above (aJ, and Iht 'prtVenlion of changes or 
miniml,ation of the risk of chang" io 1hr marin<" ecosystem whlch arr not potrnually re~rsiblt' over twu or fhree 
da-ad~ , . , with tht dm of maiing possiblr the suslained conservalion of Anrarctic marine living 1TSourc.-es' : 
Art. ll(J). 

'" An. I ( t), induding rrfrrenct- lo pu~nt and futurr genrrntions. optimum benl'lir. and conS<"rvatlon, prott"Clion, 
maintenancr, s~tainabk and renewable u1ifoation. and enhan<'f'ment of the t'nvironn1tol. 

, .. 1949 A1llft'lrlt'lll 101 the u,m·r"I l h h,·til.., i ,11111rll hir Mr,Jnr1r.111t,lll, 1•,,·.,111lo11· :md Art. IVla). 
1911 1959 A1t111•11•enr lur the I ,1111 \ Cnrll ,Il l r .. ,. I 111,111,m ,\11, lllll)IJI 
>00 19611 A1nr.n1 Natur, Convoi tu•n. ·\ rt. Vir I) · l'U.l .,,,,.Umlm D.-.:l,tr, ,1 11111, f•r1111 iplr 4; 1976 South P,1ciflc Nature 

Con~ntion, An. VI I). 
201 1971 Ramsar Wedands Convrntion, Arts. 2(61 and 612)(d). = 1979 Bonn Conventlon. ~amhlr. 203 1963 Nlgrr Ba$.in Act, l'mlmblc. 
104 t'IU I l\hlrl1,111 tnnv,n•u111, .\rl~. ◄( 1) .111<1 Hl li; 1'111 I Ca11. •run tir h11llas I nu rnuon, Art. 4(1 ); l9tlS Nairnbi 

111nvc1111,111 \r 4(11; l'l!J'I IIN•I lo11,rnt1u11. Pn·,unbk .111of \n, J/11). ◄(Jllhl ~11tl (SJ, 6(J)fb). 10 and 1 l: 1989 
\\,rlp,1111 t·,m..-11111111, ·\li\ I, IHllt·), 1tfl1ldl, 81/1, Ill 111111 1 lfll 

:r1 l'Jflf I 1111,1 l •11>1·1111011. -\n. lfll ,,,., IIJ'll l) Hf Tt1thl"1u111IHI) I\'"" lilll\11111111, ,\11 ,, llhJ 
,o, t, lfn111ll I h, f•11ttd l' lr ,o! t 111111,hlr li , ~• \111,11111 111 f111r rn•IJunJolh' ,11.,1<·11 ~,urnl lk,11111, • . 11 1(,.1, '" 

lk ,1~11111 l',m 1111~11111,·rn 1tu11 I lmpul~ fht't lr 11t\lrt11illl'l l'olh1111m', 14 l.:UOI 11111'1// • ll1, I r I , (jul,11, 

'l'•ruit1 .i11d lh 11111111111u,11,,I .,IJ11,1"rmrn1 ni T,~u h<>un•I r, ll<"M1Ur,, ·, ~ \11ru,ul /(r,u1tt,~ l,11,.,111/ hh', f l•flt',I; 
I. I <11111n 1• r,. llolb1ir1n l~t f t11111/.-, 11 lnh·tn,11011,11 I nvm111111r1<r~I I ', 1n k . J lh11111\ •·•I I. I''""" ,/11 /lr,,/1 
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lravinp; the exil'nt of right., and ohli)(ation, IO he dt>ritlt"d a1 a sulhl't]Ul'lil d.1tr. whil'h may 
e.xplain it~ frequt>nt usal(l' al UNCH). ln many r('~peet,, lJNct·D was ah,>1· <'quity: how to 
allocare fu1u1i· rtwnr1\ibil11i<'s for environnwnwl prot{'cliotl hdw<·en ~1.i . which Jrr at 
different kvds of ('ronomir dtvdopn1e111, whkh havr contrihuled in rlill· ·t·11t uc~rt't'S to 

JMrt1cular prol.Jlt·m,. arid wh1d1 havt' clif'fcrrnt 1•1wironmt·nt.il and devl'i<q,r,. 111al n(•eds ~nd 
prioriur~. l11is is rd1t'cted in carh UNCFD i11\lrun1t·11t, whid1 ,t·t'ks to appJ,, ,. , ,1y to par1inil~r 
1~'\Ut'~. Prindplt· J of 1ht Rio Del'laration invokt·\ tht· 'rt!-(ht or <kvcloprm a~ a mrans of 
·equitahly' llll'l'tin)( tht ckvt'loirnwmal and t•nv11011men1al nerd~ of fu11m· •:., 1-cratio11~. linder 
the Clinrntt' Chanj,(r Conve111io11. all the partit·\ undenak.t· lo be p:uirkd on '111<., .. 1,b ol't'quity' in 
tht·ir ,1('lir,r1, to achit'\/(' tht• ubJectivl' of the Cnnven1io11. and i\nnl'x I pai11l'' ,,~rec to 1ake into 
acrnu111 tht• lll'l'd ror ·equirnble ami appropriatc co11lrihu1ion~· bv rarh or··,, •11 ru 1hr global 
effon rrgar<iing th1• achlcvrrnrn1 ur 1he ohJertiv(' or rht' Convcntion. 10" lh, ,;b3ec1iws or the 
199.l 81odiV('r,it.v Convention 111rludt· tllt' 'fair and ('(jUttahk' ~haring of the iwl'1•1'1h arisin)( nut 
of thr ust· of gt·tu:·t k resuurre~. ,r•" 

The ilpplitatinn or equity in in1rm,Hinnal rnviro11men1al affair, pw-da1,, ' NCl:D. h;1vinµ 
km as~odatcd wi1h th(' prokuion of th(• ('11vironrrH'11t for the bt•m•fit 01 r tr m· grnera1ions 
(inreqi;em•rntio11al equity];11 " the prinl'ipll' Df t'untmon hut difft·n·ntiar1·d IT .,><,nsibility which 
takes inlo nu-num 1'11: m•(•ds nnd rnpahili1it'S of cliffrrt•nr cnuntrics ,ind th,·ir l· '!orir co11rribu
ti<10 to panirnlar problrm~:'' 1 ;1nd the allor,Hion of:c.harcd natura! n•so1m·e,, ·, share<l fl~hcr
it·s stock•/'' or ,hared freshwatl'r n·sourr(•s.l' 1 Equity has abo b,'l'll relkd 11p, n in n·lation to 
1he panicip,Hion DJ'~tall'~ in t·r viro11mcnfal uq,(ani,;Hinns,n·, f111,1tll'ial .ir1rl, h, co11tributions 
r,i ac1ivi1il'~.n•. and the ,·quit.1bk rlistril1111ion of !hl' brncfils of 1kwlopn1t·11 . · 1 

It i\, howrvrr, in rl'lation 1n thf' alloration ui',hared narunil resourrcs 1h;1, l,,uity i5 likdy ID 
play an imponant rok in n,minf! y<·~r\, as und<•~cored by tht· lCJ', ruling ir :fw Gvlih}wl'11-

Nagv11111ro.\ rnsr 1hat Cæd1oslovakia h,ttl violated infl'rn;ttional law by u11il,1:crally assuming 
rontrol <lf' a ~haml rt'\OUfff and depriving llungary of irs right lo a11 l'({Ui!ahll and rcasonahk 
~hart• of till' natur~! resourn·, or t\i(' Danullc. 118 In tht' f'ulp Mil/, case liw !C.f l'Onlrrrncd 
that utilisatiun of a river would t1ot be cquit;1hh- and n:asonnblr 'if the •rrkn·,r, of thl' orlwr 
ripari.rn Stall' in the shared rc~ourc(' ,ind the environml'nrnl protertion ol 1hc latter wcrL' not 
takt·n into act·ount'. '''·' 

In rr~pcrt or statt· practin· rdkctrd in 1m1ty provbions, the Pn:ambk to ihc 1 <Jll7 Monnen! 
Protornl rt'fkC'Cs thr airn of co11trot1iniz 't:quitahly total global emissiorr~ of ,uhscane<'s th:it 
elt-pkt<· tht' owne layer·, ;in aim uan~latt·d into spcdfic obligmioll', rlin>n,(h thr proccs, of 
intergowmtnc•ntal nego1iauom (a, rcilel'lt·d in ihc various Adju.~tments and Amemlml'Tlls w 

lJJlcrHatio111tl d,· /'! 11hrn11•irm,•1tr ( 198~). 1 ~ J: P Il. lhen)(-r-,H1A, 'Equify, Spt'ti.11 Conwfrr;,qr,1" •nd rhe ·r hirrl 
\\ror!tt', t ( <,fo,aJ" Jnu,,wf <~f lnrrr11a1wnrd l:nr•irm1nrttJ1t// l.-<lll' ,.ind Polii.y r,·1 (I()<){)): I h'.:i_j,Hn,HH, l)i_J]~·n•11tittf 

I rrflfnt4'}1( in l1111·11mtimldi I- ru·f r(1mue~1rt1I i l1/J' (20iJbl. 
1°" \ri',, Jf11 «mt 4tJII;,). Jo, l\th. I ,wd 1',17I ~•Tl h;,pl(·t 16. Pi• 1,tU -l, hd"w, 
l Hl S,-r l'I'· )(fl I fl, show. '" .., pp. ).IJ-o, hdnw. 
·111 ~\'l' tl1t· I 978 tiNH_i. Oran Pri,H i11l1·. PrilH'ipk 1 in r1-~hrrk~ l11,iwli,·ttfJ1I -:-.,M-. Uwp1 ... ·r 11, p 401, bdow, 
1 " ( linplt't 8. pp, Hil ~•l I. llduh, 
1 '" F,:11n1•h·, indu,lr: !9'J.l Oil l'ollu1io11 F•1,11d t ,1 11 v,·11rion. An. H(ll(a) kqt<it.thlt geo~r,1ptrr, ,J"irihulinn of 

HH'IJliu•rihip i,n F X"('rlAI iv-ti (' onHni1tt·t·): l<J !'l World Hcrit.;i~r- C t> UVt'tnkin. Art. H(l) ('eq1111nhir rt'(''"'t:'ntn1iori 01 t!!r 
niffrn·1>1 r,•~inn, :,ml rnlntr1·, ul the w,,rlcl' 0n lhc World llrr11aµ,· Crimmi1tnl. 1'l112 llNI Ul.'>. An. 161 f I )kl 
ff'lttlllrthlt.· g'1·n~1.1phk di-..1ribu1ion {)f 01t·n1l,rr hip ,,1 the_( nuncil nfth, fnlt'nHHttllHII Sl·,ih<.:d Authonty). 

nti- St"1' C'.1-{. 1q1 l Bc1ll1l· ")1•,t li,hini? (onv<'n:iolt. fl. I JU 1978 ·\ru,11lH1iHn I"' ty, Prl';rn1hk. 

"" 0'1'111 IC f lfrp,>Jh I ;ri',(,, 01,1p1n B, ;>p. l I} l'l. h<'iuw "' l'uf11 ,\/1/h ,.,..,., para. ) Il 
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the 1987 Montn·al Protncol).no The 1992 Climatc Change Conventio11 rrquircs rbe equiiabk 
allol·ation of emi~siun rights. although many would question whethcr thls was in fact achieved 
by the targets for rrnission redudion eventually agreed in the 1997 Kyoto Protocol. 1 :1 Tlw ! 992 

Biodiversity Convt·ntion requires the determination of what constitult'S an cquitabk ~haring of 
the beneftts ari~ing out of the use of genetic resources. The 2010 Nagoya Protocol to the 

Biodiversity Convrntion estahlishcs a regime for this purpose. bul withour daril'ying wh,il 'fair 
and equitable shating· entails, othcr than that such sharin)I; shall he 'upon mutually a!!n·cd 
tt·nns•.ni Co11srquently, in cach of thcse rasrs, the fa('tors w be laken iuto acrnun! in 
estahlishing spcdfic rights and obligations must he dc1ennined in the drrumst,rnct·s of <'i.lCh 
instrument. including its provisions, the contt·xt of its negotialion and .idoption. and :.uh~t·
quent pra('tice by ihc or~ans it rstablishes and hy panies. 

lntegration of environment and development 

A fourth elemeni of ·sustainahle drvelopment' is the commitmenl to intrgratr environrnl'nrnl 
considerations into economi, and other ckveloprnt·nt, and 10 iakc into accou11t the nt'l'ds of 
cconomic and otht·r sodal devclopment in nafting, applying and interpreting environmt•ntal 
ohliga1.ions. lht' arh1tral tribunal in the Tro11 Rlti11e rase confirmed thai the intrgrarion nf 
appropriatc rnvironmental measures in the design and implementation of t-ronomk d('velop
ment activities is a requirement of international law. 2n In m.iny way~. this element or 
sustainable ciPv('lupment is the most important and 1he most lrgalisiic; its formal apµlit:ation 
rc4uires the collec11on and dissemination of rnvironmcntal information, alld the conduct nr 
environrnental imp,wt asscssments.n4 The intcgration approach may also serve as ttw basi~ for 
al!owing, or requiring, ·green conditiooality' in hilatcral and multilateral dcvt·loptnl'nt assisl
ance,u~ and the adoption of differentiatcd legal rnmmitmcnts on ihe basi~ of the historie 
responsibility or states (induding the resulting cconomic benl'f1ts) and their t;.ipacity w rcspond 
to cnvironmental rcquirrments. u" 

The integrarion of cnvironmenl and devclopment began prior to !he 1972 Stockhulni 
Conference. Linka14c bctween consc.-rvntion and development was made at the U11i1ed Nution5 
Ccrnference on the Conservation and Utilisation of Resources (UNCCUR) in 1949.v, In 197 I, t ht 
Gem·ral Assemhly expressed its convinion that 'developmrnt plans should he rnmpatible with 
a sound ecology ancl that adequ.ite t.'nviromnental condi1ions can hest be rnsurt.'rl hy the 
promotion of drvelopmrnt. both at the nation.ti and international levels'. Uij Prindple 1J of 
the Stockholm Dt:rlaration called on states to adopt ·an integrated and co-ordinated approac:11 
to their developmenl planning so as to ensure that their development is compatible wirh the 
11eed to protert and improve the human c.-nvironment'. The 1982 World Charter for Naturc 
providrrl that the conservation of nature was 10 he taken into acrnunt in the pianning and 

no '>,•1· Chnph·• I, pp. 1.1,1, 74, hd"'' 
n, Aunt·x B. IJt1t·,1ion~ nwr r.1d1 ,nuntry\ ·equirnhk sharr' of the l(lobal burde11 ol rrducinf( ~n"t:nl1uu~,· ('111i"lo11, 

r,•111aln a poin1 of gr1:n1 ,0111r1111on Ill Iht· rum•nt inrrrn,11i1,nal rlimatr rhangt• n~g"11, li 111 . 
"' 1\rt. <,( 1). ,n /ro,r R/1111r , ""· I""•'- ',9 and 24J. 
11• s~e q~. its applk;ttion by the tCJ in thr G11bcilwl'I> Nu,/l'moros .-ase:. p. l 14. ahov~. "'' li 11,·r11!1y C h,,ptH, l-! and 

J~ ~low. 
rn. Chaptrr 16, pp. bb7 - 8. ht·low. " , • pp. 2JJ-6, llt'l11w 
1" Chapter 2, pp. 27-40. aL011C'. 228 li 1,A Res . .tll4<} (X \1) tJq71). 
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implement~tioll nf <'rnno111k and ~m:ial drvl'inpml'IH anivi,il", and tha1 du, ,. ,11111t w;;s to bt· 
1akrn of 1hl' long H·nn ,·,ipavity of natura] ,y,trnl\ in formulmini:; plan~ lii, ,., ,11ui(• 1kveh1p
mrnl . Nllllll'rous regiunal tr<.'a1ks wcre also adoph•d 1hat support :111 ,1ppn,1:., 1hat intc·~ra1<·~ 
envirnmnenr ~ncl tkvrlopment. l·xampk~ indudc: tht• l'J74 I'.iri5 Convc111.1<,,, -·,iiid1 ,alkd for 

a11 'in1,•;(1a1rd µlarining policy rnnsi,t,·nt wnh lill' rC'quirrnt<·nt ofmvi1on111, 

11w 1'l78 K11wair Conv<.'nlion, which ,uppon!> an 'i11tq~ralC'd 111anagt'nH'll' ,, ,, , ,.1d1 . . whkh 
will ~llow 1hr a1 hit·v,'mrnt of e11v1rnnrnenra\ :1nd (kvrlopnu·m goal, · ., hannrminu, 

m,rnner':1 '' tht• 1')78 A111a1onian 'ln:aty. wh1d1 alfirms tht' nted t" 1p"i;• din :i balanl'C' 
h<'lv.ern t•crrno111il' ~rowth ;rnd ron,l'rvatiun ol till' rnvironllll'nl';" ,.- and , l'lB', 1\Sl·.AN 
l onve111io11. wbich ,ecks Jo l'ns1Jrc• that 't·on\,·rvali1Jt1 ,111d 111~11a~.nn·nt pf n;,. d n·sourrt, ;ire• 
tn~atcd :1~ an inrcgrai pan or dr\dnpment pli:1nn1n~ .. ~, all stages ,u1<l al (dl J \ h'. 1 1 

For rna ny .~c,1~. liuwtvn, the inkrrwtinnal n·µulat inn or cuvironnil "'"l :t, to<>k plan· 
,·s Ill l'llViTOII· 
,nganbation,, 
diVl'rgt·1H'C' in 

cxdusively in inrnna1io11al tora. ,uch a., UNEP aml thr ( onlen•nn·s ni riH' i 

llll'ntal tn·,Hies. which weri· 1101 dirtctly nmnc·rtl'd to rnJ·emational l'l'onr n.:, 
panil'Ularly the World 8.111k ,HHI 1hc GATT/WlO. One n,n::.equ,·nr,· 1~,.• 

.ipfHUdl'ht'',. rh,~ i, ,l ccm~tltution:il problt•111. whkh appl'~r~ also in da· 1n~.1n 

gowrnn1<·n1,. Th1· l'\1nslift1l'lll 111,rnimrnb whkh originally rn.:ilt<'rl the (IN 
agt·neir,, and in partkular rhl• (iAIT/WTO. the World Bank, till' rnultdal\'r:11 r', 

, ·, in ol na1ipnal 

1ts sperialhrd 
lopmenl banks 

and rq(ional l'L·onornk in1c·)'.!ration organisatium. did not nddres, c11vi1;m,n ·,tal prntc,·tion 
n:quin:nu·nr, or lhl· m·td ro t·n~llrl' tlwt clevdopm<'nr was environ111l'11t,1!1v ,., ,: 1i11ahk. [nvir 
onmcntal c-1111<:rrns Wl'T(' hi,1011.:;dfy adc1re~,-c-d on th(' margim nf ,111ern;;,1 nal t•cono111ic 
rnncerns, and II i, only ,inrl' lJNCED that iht' rl'latiomhip he1wr,·n r11vi1<>rtJ •ta l prott·ction 
and ('u1no111ic deve\opme11t has ht,·tt more fully n·cogni~t'd hy tl1t· int1·11i.1!1< ·,.li rnrmnunhy. 

The UNCED pron's~ anrl 1he i11stn.1rnt>111s rdkct thr m·ed to inlq.(ratl· envirom,;,•n1 and devd
npment, and it h unlikL·ly tlHJt rlw two objectivt·s muld now Ile c•asily separ;11,•u, 

l'rinriple 4 111' the Rio lkclaration 1inwick, 1hat: -rn order to ad1icw ~u,,ai11:d,k dcvelopna'nt. 
l'11virnmnc111al prn1ccrinn shall ,·1ms1irute an intq,(ral part of the ch>velt,1m1e111 P" ,·,·,~ and cannot 
he cnl!~idrml i11 i~olation from it.''" An integrmed Rpprom:h to cnVl!fJnnirn I arnl <i,·v(·loprm·nr ha~ 
~1gnifirnnt pr.irtk:d co11seqt1l'nce~. mu~t norahly. rhar cnvirnnmental co11~idcr;;l!nr" will incrl'HS· 
inKly he a feaTLtn· of international crn110mic policy and law(and 1h,il lawyws w;.rh i11).( in rhr an-a ni 
<'11Vinmrnrnlal pm1,•rtinn will m'l·d 10 f;imiliarisr rhemsl'!ws with ('.n,nmniL· hw ,1nd cnncepts). 
Tllis is hornt· out hy rht• rh,mgt•~ that have 1.ikt·n place wH·c thi' latC' I9fl0s. Exampk~ i11l'iutk: rhr 
,•,iahli~hmrm of an Environmr111 Dcparttrll'tlf at ttw World Bank ,mel thl' ,1dopnon ol t·nviron
t1ll'nt;1] a~s<"ssnH'nt and relatrrl n•quirernenl.~; the l'nnver)!('m'(' or trad(' wilh cnviwnntl'nl at thl' 
(it\ lTand ttJt•n the WTO: llw elabora1ion ortan/a(ua~r on sustainabk <kvdopmt'lit in 1hr Artidesof 

Aµ:reemenl (l/' the UWD and 1hr Wro; and th<' dt-vdopmcnt nf cnvironmcnt;il jurisprudence in 
co1111ic1irion, s11h\itly. fon·ii;!n inw~tmt·nt and intdlt:ttual prop\'rty law.,v. 

The i11fq{n11ion or envilunment and drv!'lopmcnt, ndvnrnted by 1h,· f~h,hal instrument, 
,1do1Hcrl ;,r UNCFD, .ir1d tretuirs a<lopt,•rl ,ub,"'IJll('rtll_v,nt, rl'-ope111·tl dd1;;W i,\U the 'righi lo 

n-:i fl<H.Ji.:. ·1 m11J 8. .1.1n l\rl. h!)l(<l), n, Pn•amhk. 
ni Prt·amhlr 1 ·11 •\11. l(!). ·",. hl\'oi,·d in rht /mt1 Rh111r l.l'if', !MI/L '-,(j 

.•j•_, \t"'t' fonht•r t h<1p1n lu. pp, M,f, IH, hdf)Y.:: Chaptt·r 19. pp HOf, 4t> !w!o~;; .111,t \ l1,,iµ11.:1 2(' 
iH, 1<>91 Ht,,dit1•r-. i!, l nnv,•ntinn. •'\rt hlh); lll9} ClinJ,lt<: Chanj,!t.' C:or H'ntiPn. Prt';1111blt•: ,lf)(){) ( cJ lflnPu ,,),!;rn.·nw111 

.t\ rt. I/ [H·q~111rn)<( !i1r 111..t;·o,!n·;1min~· of't•11\.1rc1nmem~l ,u..,tamnhdny 11iruugh,llH ch:•,·c~iopl}ll'Y)! \O-upt'r,111,ml 
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( 21 7 j General prinripl ~ and rules 

development', aftn t•ffom to establish a New International Economic Order in the mid-1970s 

met with oppnsition from surne of the !arger industrialised countries. Pnndplt· J of the 
Rio Dedarntion m1plidtly arcepts the 'right to development', although the United S1ates declnred 
rhat it did not, by joining consensus on the Rio Dedaration. change its long-standlng opposition 

w the 'so-called "1 ight to development"'. For the United States, devrlopment 'is nota right ... [itl 
isa goal we all huld', and the US disassociat.ed it.seif from ,rny interpretation of Principle 1 thai 

acl-epted a 'right to development'.2 11 Developing rnuntries have, in this context, b\.'en careful tu 
introduce languaf{e into treaties to safeguard their futurc devclopment and limit the rxtcm to 

which international t'nvironm~·ntal regulation might limil such developmrnt. 80th UNCED 
trcaties i11dude hmguagt' to the effrct lhat the overritling priority nerds of developing countrics 
are the achievc·mrnt of cconomic growth and the eradkation of povcrty/ 18 an objcctivc given 

more concretr (·xpression by making the cfTel'tive implernrntation hy developing rnumries of 

their commitmc•nl\ dependent upon the t'ffrctivt· implemcntarion by devcloped rountries of their 
f1nancial obligation'.,.1 "' Dcspitc.· the US languagc.>, Prinripk 3 of the· Rio Declarntion, w11h which 
Prindplr 4 must be rrad to he fully understood. is part of the bargain '.>lru(k between developcd 
and developing cuu11tri1•s, which is also evident i11 Iht· C'onvoluted languagr of At1ide 1(4) of Iht' 
Climate Changc (. unvention. This providcs th,H the par1irs 'have a right to and should, prumo!e 
~ustainahk (it-vdopml'n1·. whid1 relkcts a compromise text bctween thosl· slatt·~ whid1 sought 
an express recognnion of a 'right to devt'iopment' and \hose s1ate~ whkh ,ough1 to dilute sud1 a 
right by recognhing only a 'right to promote sustainabk ckVl'loµrnent'. 

Conclusion 

International law recognhes a principk (or ronrrpr) of'sustainahle devdopmC'nt'. Thr tl'm1 need~ to 
be takrn, in the I ont('XI of its historie evolution. a~ refkrting a range of prncedural and <,ub5Wntivc 
rnmmitmcnt~ and obligations. Th1-sc arr primarily, hut not exdusively, recognition uf: 

• thr m:\.'d to tah 1ntn rnnsideration the nceds of present and futurc.· gc-nerations; 
• the acceptann·, on C'nvironmen1al protection grounds, of limits pla,ed upon the USt' .1nd 

C'xploitation of n.Jtural rrsources; 
• the rok ofequ11;1hk prinl'iplrs in the allocation ofrighb anci obligations; 

• the need to int,·gratr all asµC'cts of environment and tlcvelopmrnt; and 
• the nerd to inteqm·t and apply rules of international law in an integratrd and 5ys1rmic manrwr. 

PRECAUTIONARY PRINCIPLE2"0 

Whereas th(' prcvn11ivr principk and elements of tht' susrainahle devrlopnH'nt conrepc ran 
be trnced back ro international environmental trcaties and othcr international acb sinn: at 
!east the 1910s. the precautionary principle only began lo appear in inccrnational legal 

n, UNCED kq,on. vr>J. Il, 17: liN Doc NCONF 151/26/Rrv.t tvol.11) I 1993). 
'3• 1992 Climatc Change Convt•ntion. Prramhlr; 1992 lli(odlverslty Conwn1ion, Pncarnblr. 
219 1992 Climace Ch~11!(e Convenlion. Art. 4P); !992 lliodlvt·rslly Convcntion . Art. 20(4): ,c,: furthrr ChaJltt·r 16. 

brlow. 
240 D. Bod.1n~kv. 'Sdcntif,c Uu<·C'rrninty and thr Pn·<:.1u1ionary Principle', JJ l'nl'ir<minrnr 4 I 19'1 I): J. C,rnwrun and 

J Abouch;i~. · 1 he Prec:111tionary l'rinciple: A Funclament~J l'rlnciplr or la,w and p"Jil) for rhr f'ru1,·e1i11n or 1h,· 
Global Envimnrn,·r11·. 14 8osro11 Collf'(IC lnrtrnatioMI and Comparatii,c lau1 Rer•it'U' 1 (1991): C lloydrn Grav and 
D Rivlin. 'A "No Rcgret\" Environmental Policy'. 83 Fo"ign Policy41 (1'>91): R. Rehhiudt'r, D111 Vor,;orge1,rin1.iµ i11 
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16 REMEDIES 

16.l INTROOUCTJON 

Hereinafter, r will assume that a legal basis for liability can be constructed, and that the 

detenses put forward by defcndants will be passed by. After all, if thcre would not be a 

it-gal hasis for liability, remedies do not come into play. 

in this chapter the following issues will be discussed: 

I damages; 
1 adaptation costs; 

3. contribution of mitigation costs by 'developed' countries; 

-l. injunctive relief; 

-'· jeclaratory relief. 

16.2 DAMAGES 

16.2. 1 lntroduction 

As a general rule a party that causes damage to someone else is under an obligation to pay 

,ompensation if the following requircments are met: 

a. there isa basis for liability; see chapter 10, with elaboration in chapter 12; 

b. there isa causa! link between the act or omission of the defendant and the loss, whilst 

the loss can be attributed to the tortfeasor; see chapter 15; 

c defrnscs cannot be successfully invoked; see chapter 14. 

Not surprisingly, many leading academics adhere to the view that liability for excessive 

cmissions creates a legal obligation to compensatc the consequential losses; see in more 

detail chaptcr 12. 1 After all, it seems obvious that victims should not be left empty-handed. 

! . , .&mong man) c1lllc1 • M G. F ure & . Noll em per. T ntern,1tion,1I I 1obtl,1)· as .an I n\lrumcnt to Prcvent 
anJ C OT)lp<n. ale for .lim, le It.ange, Srun/ortl En vir1m111t11t<1/ I uw Jour1111I. V ni. 2(,A 2007, pp. 124. al p. I 7 3 
, r . q lrA hrber, The • for Clim,uc .A>mpc:n. t1on. Ju tie for Clim11c 01.ingc Vic11m. in a <..omplcx 
\\ rlJ. Vti1h l"111· Rt\'ltk·, o. 2 2008, pp. 3n at 405 et. tq., M. I ure & , ri P~ters III the ~1une (I:<l: .), lm11.1t 

I .in ·t liab1/1ry(20l I), p 260: ,. K min kailc: · lcrs, Clim te hauge l.i1tg.i11on uniler Hngh~h t.iw (2010), 
pp. !I;, l' t itq Vtrhc en, 'lm111tr /1 m t Damøgr and lnttm11tional l,aw (2005), pp. 227 et cq.; M. Hariti, 
An I rrnm"tni ,it n libtr11tlon:Tht Prtcaut,onnry Principle'1 ,u11tr/l,ut11m lo the Un ut11i1wrs ·1,rn111m/1ng 
C/imate (:hangt Llability (2010), pp. 248 tt s,iq.; D.A. (,rossm n, Warming up to nut O· r Jical 1dc.i:'I urt• 
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SHAPING '/'HE LAW FOR GtOBAL CRJSF,S 

There probably isa second reason why this stancc is becoming ever more popular it is " 

potential goldmine for lawyers, who secm to carc progressively less about the intercsts .,-'. 

society at large. Ever more lawyers - a minority, hut it plays an important roie in mass 

litigation - focus primarily, if not entirely, on their personal interests (they cannot dt'ccnt::, 

live from less tlian, say, €1 million per annum, of course).1 

As such. the submission that climate change losses should be compensated isa far from 

spcctacular finding, departing from earlier mentioned assumptions. Seen from a trad111on 

legal angle, it is not so easy to explain why compensation could not be recovercd, 1:· w~' 

assurnc that causation is not an insurmountable hurdle. 

Still. I darc to submit the view that compensation very much is a slippcry slope Betorc 

addressing the reasons why we should be cxtremely cautious to embark on the compen54-

tion-vcsscl, a concisc elaboration on arguments why compensation would be the bef>t ,,·a·, 

ahead. 

16.2.2 Arguments for Compensation 

The idea that damage, ca used by wrongful acts, has to be compcnsated probably beiong) 

to the hard core of tort law in many countries ar<)Und the globe.3 In a European rnntcxi , 

this follows from the Common Frame of Reference and the European Principles or· Ton 

Law alikc.4 

Article 31 of the ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wron Acts 

reads tliat a 'responsible Statc'5 'is under an obligation to make full reparation for tlic inju.r. 

causcd by the internationallywrongful act'. Injuryinclude-s 'any damage, whethennatena: 

b d climatc .-:hange litigation, 28 Colum./.Envt/.1,. 1 2003 I, at pp. 22 tt seq. a.od 58; P. Cullet, l.1.1.l-1hry ln.: 
redress for human-induccd global warming: towards an international regime. Ui Stan ord Env1ro>imen1,;. 

l.Aw JournA/, 2007 Vol. 26A, pp. 99 el seq. (Ms vi.ews a.re quile far-reaching). Th~~ is not to \ 
advo.:atc that the sky is the limit. In a UC Berkeley Publit· Law Resta.rch Pa.per (No. 980.36!) DA F 
dihcu.= the varioui. options. He arrives at the condusion that the best option is t cmittelli pay the 
St.e alw the national reporu in R. Lord et al. (Eds.). Clim11tt change liauility. 

2 '01is regrcttable state of affairs has done a grcat deal of harm, if pcm:ivcd from a bro.ider angk Ti> a 
mi~undeutanding: the real evil is not e11used by lawyers. Ste for more drtalls my ntribution The ( 1l 

thc Oeep Blue Liability for mismanagement and fraud anda c:all fora .uious ckbaie = In.fy rnti 
issues to Em1y5 on Tort, lnsurance, uiw and .)()Ciet)' in Honour of Bill W. D"}Wa, pp. 1063 tt 

3 D.B. Dobbs, l,awof Rrmedie.s, p. 310; F. Trindade and P. C..ane, 11td.awof1'crlJ in Australia (I ). p. "' 
Chincse Jaw isa bit different; u:c H. Koziol & Yan Zhu, B c.kground a.nd Key Omtrnt:s of the New (".hine1< 
Tort Uability Law, (2010) I }ETL 328, at pp. 342 et Sl!q. 

4 Art. 10:101 PETL and An, 6:101 PEL Uab. Dam. 
5 It foUoW$ from the Commentary lhat State is 'intendcd in 1hc m I genert! en~·. not limited lo (h~ ~•~.ta, 

govemmenl or to officers of a high levd (p. 40). 
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or moral' c u d by such an act. The commentary elaborates on the meaning of' caused'. 

The da ration clearly suggests that the sky is not the limit, since not every even remote 

ioss has to b compensated.c-

Withoutgoing into anydetail - it isa hugetopic in its ownright- the otten quoted 'polluter 

pays' principle also serves as an underpinning for an obligation to pay compensation. 

A.mong other courts, the Indian Supreme Court has applied this principlc in various cases. 7 

In its view, it means that 

polluting industries are absolutely liable to compensate for the harm causcd 

by them ( ... ) The 'Polluter Pays· principle as intcrpreted by this Court means 

that the absolute liability for harm to the environment extends not only to 

campen le the victims of pollution hut also the east of rcstoring the degrada

tion. Remediation of the damag •d environment is part of the process of 'Sus

tainablc Development' ( ... ).8 

In chaptcr 5, we have brietly discussed Ruggie's stance in relation to non compliancc with 

his Principles, since adopted by the UN Human Rights Council. The conclusion was that 

his Principlcs, understandabJy,9 area bit ambiguous on this point; sec paragraph 5.3. 

The me goes for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. As already men
tioned in paragraph 10.3.5, they do not aim to provide binding ( enforceable) rules, although 

il seems quite likely that they will be called to aid by progressive courts. 'Ibat said, the 

Guid lines explicitly address redress. Enterprises should 'address adverse human rights 

imp with which they are involved'. A few sentenccs further down, they spcak of 'mitigatc 

human rights impacts' and a little bit further-on 'remediation' 'through legitimate pro
cesses'.10 The mmentary p aks of·use its leverage to mitigate any remaining impact to 

the greatest extent possible'. 11 

·rhe mere fact that compensation is often advocated as self-explanatory if someonc acts 

unlawfolly, does not necessarily mcan that this vicw would have to be adopted in relation 

~ J>r. I -92. ne n h rdJy blame the Il. for I • Vtng mM u,rring room. I 110w only t w II tr m my 
r nenu in the r.uropcan ,r >up on Tort I w that it i virtually imJ>< ible to drafta hard ,111d .,~, rulc 

for all~; ,, Art. 3:201 PETL. 
Si;;f, e.g. , lridian Councj/for Enviro-l.e ,,1 Action v. Union of l11dia; Vtllori: Citiuns Welfare Porum v. Union 
vl11uJ,o. 

,, \ "dion: CW.uns Weifare Forum v. Union of India, 1996 per Kuldip Singh, J. at 12. 
~ He pr ly had to scc.k for supp<Jrt from countrics with diverging interests. 

I J P 31. See ulso, n-en vaguer, p. 32. 
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SHAPING nrn LAW FOR GI.OHM, C°RrsEs 

to very uncommon cases where full-tletched compensation would have far-reaching ce; ,. 

sequences for the tortfeasor and for society at large. As a matter of fact, di mate changt ;, 

very different comparcd with other cases, given the magnitude of the problem and :.he 
colossaJ amount of cumulative losses, future and present. 

16.2.3 The Dilemma of Crusliing Liabiliry? 

Climate change is different from the 'usual' damage-causing events. In the overwhelmin~ 

majority of cases, one act or omission causes da.mage to one victim or to only a f ,. vkt1:1;, 

A small minority of cases is about more complicated issues, such as plurality of deiemfaPti 

and tortfeasors. The DES-cases may serve an example of the latter set of c s . The~ ma\ 

give rise toa series of claims in unrelated litigation, 11 potentially before different court~:~ 

various countries. Particularly in those situations, it is complicated to keep the scope ,,: 

aggrcgate liability within bearable limits: this can aften only be achieved by h ing ·m~ar; 

to victims in all individual cases. 

Cli mate change - anda f ew other topics, such as potcntial litigation related to the finanw'. 

crisis - poses this problem on a very diff rent scale. Jf the IPCC forecasts are approximate:r 

correct, the damage ca used by climate change wiil be extremely large, if we con tin ue pr r:' 

practices unchangcd. If States and/or major enterprises would be lia ble for d age -:a c 
by their excessive GHG-emissions, this will end up in (potentially) crushing li bilit•r 

It is virtually impossible to make any realistic, let alone a well-founded, estimate of L~,,.:' 

aggregate loss dimate change will cause. Too much is stilJ in the laps of the g . For the 

time being, GHG-emissions still are increasing, despite the financial crisis, largdy due:,, 

growing emissions in countries such as China and India. 13 It is alrnost cert.1.m that the faw.'. 

tipping point will be passed, hut we do not know to what extent That ex tent ...,,u] be densF~ 

for the scope and magnitude of the curnulative losses. 

In brief, there is little doubt that the future looks grim. De.spile many laudable initiat;w< 

to bring about the bitterly needed change of mindset and of attitude, there is at : a 

12 Su about the qucstion whcther daims can be .:ombinai befare a single court K. Oliphant (Ed.), A tt.• 

a11d IJivi.sibility of Damnge, oomparative report p. 503 and the nation~ rcpor1.$ about pa.ri. f)JD of ill,, 
qucitionnairc (p. 7). 

13 US Today 22 November 2010, quoting a rtport by Global Cubon Project. The global inc 15 cstim.mJ 
at 3%; that of China 8% and lndlu 6.2%. An ~en more reccnt report (N. H nr rt al, Chirw cmu.11,·· 
paradox, o.c.) p ml3 a very worrying picture. The cmissions per GDP have becn rrou ed qullc rnns1 
but due to the impr Ivr e<:onomic growth the cmis.sioru; reach ~er hi ,er I d . Bru1l isa chall<" 1,,., 
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remote glimrnering of hope for significant GHG-reductions in the mid-long term - which 

will be far too late. 14 

Whethcr we like it or not, there are limits to the financial capacity of potential defendants 

to compensate victims for their part of the losses. They are probably ahle to compensate 

the less significant damage in the early stages of dimate change. But it is unrealistic to 

urne that they will be solvent enough to make good the aggregate losses that will occur 

in the de a<le and centuries to come. 

lf the d rcndants would nevertheJess be required to compensate (their share of) the losses, 

they will go bankrupt at a (relatively) early stage of climate change. 15 This 'first gets all' -

approach (i.e. only the 'early' victims would be compensated) means that future victirns 
ue depnved of a solvent debtor. That is far from attractive, if not for othcr reasons, then 

'lc.--c.ause the future damage will often be much more serious than the damage likely to be 

$ f ered in the near future. 

There are many more reasons why a legal obligation to compensate the damage would be 

unbalanced. I will mention just a few. 

Liability law is often about victims and tortfeasors. The debate in doctrine, litigation and 

l t!islation tends to focus on the question who of them should bear the loss. In average 
~~, and even in most 'uncommon' cases, this isa fair and useful approach. However, it 

c . rs to be that in situations, which significantly affect society at large, such as climate 
ch.inge. An obligation to compensate damage, related toa defendanf s share, will ultimately 

end up in a series of bank.ruptcies. It will greatly affcct other also 'innocent' people, such 

as emplo ·ees who lose their jobs, retired people living from (mostly not very substantial) 

pensions, il] or unemployed peop]e whose social security benefits are cut and inhabitants 

of a country that 'collapses' under too heavy debts. Hereinafter I will refer to 'secondary 

vktims' when I have this dass of people in mind. 

"Primaryvictims' might argue that they are more 'innocent' than the 'secondary victims', 

or at !east that they deserve hetter protection as they do not have or have ever had, any 

benefit, whereas most 'secondary victims' derived at least some of the benefits from 

1 ~ This not to say that nothing is hapl)ffling. Somc major cntcrpriscs are I.aking note of the changing tide and 

u ta nr, filt r hmg t p. to., t rc:sponsibl . Bul th ~1111 area mmont} 8 ,de\, pcoplc ("111cn ) ;al'>C• 
h.ivc tø hangc ,our c Th1 pruhably rcqu1rcs rong (fis I or uth r) mccnuw . t I t tn mo~l 'wci.tcrn' 
, wurr In ·cnuvcs of th klnd ~r nnt "ontcmpløt I by rnany poht, ian ro the contr11ry, lin•n~• I 
mcentivcs tcnd to dt rpcu in the af1cmt11th of the finandal crisi&. 

i 'i This i, my interprctation of the IPC C projcctions and the Stern-report. 
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excessive GHG-emissions. The argument may well be valid in relahon to some parts (,: 

the dass of'secondary victims', for instance the wealthy part of the population of coum:-:e, 

and well paid employees of entcrprises in the 'western world' . Sut it is far less .:orn1-1e;'.: ;,§: 

in relation to 'blue collar workers' who will lose their jobs, let alone to their child ren. 

From the moment that dimatc change disastcrs become a worldwide reality, the odds,,· ., 

be against people in poor and in rich countries alike. Citizens ofboth groups of count;-; t>s 

will suffer enorrnously. Our (grand)children and the generations after them will have :,, 

pay the price of our recklcssness. That holds true for people the world over. i~ In such " 

setting, it is far from obvious that the countries of the latter group of peoplc will ;,til '. bt: 

held to compensatc the former. 17 

In summary: it is extremely complicated, if possible at all, to strike a fair' balan~e . If ..: 01~, 

pensation for climate change damage is to be accepted, it requires in -depth dis-:ussm:-, 

on the moral and legal pros and cons and on the consequcnces of the chokes made. <)r- .; 

macro-scak lherc cannot be any doubt that legal obligations for defendants to compen,a:~ 

their proportional part of the damagc, will have draconian consequences. Most la , t•;· 

and courts, however, are not used, nor trained, to look at gwbfll consequen-:cs, whi'" 

applying the law in individual cases. 

Therc area few legal techniques to arrive at the conclusions that daims for damages shn'-. .:: 

be rejecte<l/~ but at the end of the day, this largely is a matter of judicial policy. 

As to the legal aspccts: we should not overlook the human rights-dimensions, which ar: 

valid for primary and for secondary victims. To point out a few, I refer to Artidcs 17, 2..: 
23, 25 and 28 of the Universal Dedaration on Human Rights. 

We shou.ld also realizc that litigation is very expensive. We may be witnes · to the G);,· 

mencement of a lawycr's paradise, more 'heavenly' than we have seen before. But that t: 

16 That is not cnurcly true, of ..:ouru and that makes this dcbate S<:nsitivc and tcmbly comph.;a al 1h.c iao,,, 
time, Even uncmployed or ill peopk in 'develo~~d· rnunlries oflen (no longer: always} get at le.ut ::1mm-.;;, 

sodaJ se.:urity benefits: thcy have access to dean water and electridty and have" home. That 
for many pcople in the poor countries. But thcrc obviously isa trend in the so callcd d~d ~ d .: 
sarnfke the so c.alled 'loscrs' (such tU peoplt> who lost their job due to iITesponsibillty o( en: 
re-speet there is an approximation berwccn coUJ1trics a.11 over the globc. lf serious natural catastn,p "'",;; 
ravagc a small 'dcveloped' country, a major part ofiu popuiation maywcll comecl~ to tba1 uf j ori;:t 

countrtC$, u the means to comt to aid may not be available to tht extent Il 

17 For uoJ order's u.k.e: the victims m.ay also live in the ·resp<>n5ible' untry. 

18 Su dtapter 15 and ua. 6.2.5 bdow. 
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iargely a waste of money. There is no reason why only lawyers shou1d gain from disastcrs 

for the rest of the world. That money can be used more appropriately. 

16.2A A Choice between the Devil and the Deep Blue Sea 

n from a moral angle, it is not easy to explain whyvictims - and even less so, still unborn 

,ictims - shou.ld not be able to recover their losses, or that the loss should - in a sense -

be borne bys iety at large. The picture becomes more vivid when one imagines losses in 

the form of deprivation of even a minimum standard of living, of one's home and of 

drinking water. 

\fare Limon, a senior representative of the Maldives, is right, of course, to stress the 

1mportance of'redress'. 19 He undoubtedly has a point in stressing that liability that cannot 

be translated into claims for darnagcs 

is unlikely to be acceptable to the Inuit of North Amcrica who every year sec 

their lands eroding, their houses subsiding, their food sources disappearing, 

their friends and farnily failing through the thinning ice ( ... ).And what about 

the people of the Maldives, the Marshall Islands, Tuvalu, or Vanatu who risk, 

because of their economically motivated actions or relativelyprosperous people 

in far-off lands, losing their entire homeland - the country of their birth and 

the country that their ancestors have inhabited for millennia.20 

l have quoted this view extensively because it makes sense. But I am very rnuch afraid that 

il is not the best solution, a view that understandably will be despised by many, not only 

in the JUst mentioned countries. After all, the other side of the coin is that full liability will 
for· ecably cause cvere harm - including the possibility of practical bankruptcy - to States 

and major enterprises. That will, in turn, have a major negative impact, not only on the 

citizens of the relevant countries, the cmployees and shareholders (more aften than not: 

pension funds) of the relevant enterprises, and by the same token on the world-economy 
at !arge. In the end, it will, again, affect those directly suffering the negative consequenccs 

of dimate change (such as victims of floods, hurricanes, diseases, shortage of water). 

Hereinafter the latter group will be referred to as: the 'immediate' victims.21 

;9 Hr -~ dmcates 'joint and s~er-..1 liability' u1 human rightB law; o.c" pp. 619 ti seq.; the submission on 

j, nt l'd several liability on p. 625. 
W (J,c" at p 620 
:.l cording 10-, report of the fike for the Coordin11tinn ofHum11nltJrian Aff.,i~. air .idy 1n 2008 over 

lO m1lhnn pcople were Ja I.i ed by sudden oruct cllm,m: rcl;itcd da ~tm A rc.:.ent r port of Gloh I 
Humanit,man forunt J>l" of a yc rlytoll of OO,OOOJcatJ1 cvcry year. nJ aglob,tl rn wf SD I r; billion 
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At first glance it may seem fair to place the burden entirely upon the citizens of 'polk ng 

countries and on those dependent on 'polJuting' enterprises. But on second thoughts that 

solution would not necessarily be so f; ir. After aJl, the greater part of the loss\ ould ther: 

be borne by people who barely benefited from the exccssive emissions. 

Wc must think about the best way to balance the diverging interests at stake. Diverg1r:g 
between, inter alia, present and future gencrations, between rkh and p r countries an-: 

betwcen the not so wealthy citizens of rich countries who will probably suff er most tn, 
of liability of their country or of key enterprises, and 'immediate' victims clsewherc. That 

is a moral, a political. but also a legal chaHenge. 

All in all. I am afraid that a seif-evident starting point should be that crushing liahiHty ler 
damages in respcct of dimate change should be avoided, as this will do far more ha.:r:. 

than good, vic.>wed from the overall perspective. For practical purposes that me s tha: 

liability for damages is not the right approach. 12 In the final analysis, accepting this wi:; 
provide the best (albeit less than completely satisfactory) approach to handling the , ,,1r 

damage that climate change will cause - unless it is checked very soon. 

Toere is an addJtional reason for this view. It will already be a huge challenge to mitigai~ 

GHG-emissions in due time. This may well urge 'developcd' countries to contribu,e 

financially to 'developing' countries to do their part of the job; see pa raph i 6.4 As 

things stand now, we must face that the adverse effects of climate change can no longt>r 

be avoided altogether. This urges for adaptation measures. Most 'developing' cou.ntric;, 

wilJ be unable to finance the measures needed. To some extent, 'de lope<l' w1.mtnes 

should step in; sec paragraph 16.3 below. That already isa quite heavy financial b råer: 

Additional burdens would, as said befare, entail more disadvantages than advantages. 

The obvious way to avoid liability would be to reduce emissions to the bare mmimi.;:r 

right now. As matters stand, there is little, if any, chance of this happening in the year!! :n 

come, unless the strongest and irresistible pressure is put on those holding the le-vers 

(<:www.ficld.org.uk/ficld/FrF.LD_climate_cha.nge_lil1 ation.p<if>) p. 7. Onc should bear m mind th.it, ,
the time being. we are in the very e.a rl stages of dimatc change. It is lik.dy that the arnount.s. wil! m~ 
a st ggering rate. 

22 This idea iJ les:s nov I than h may seem. Liahility of ~upervbors in the financial arcn~ il Qppaj ,1r fu,:;e.: 

altogethcr in quite a few countries; see C. van Dam. I.iability of Regulators New Dutch Style. m C n~ 
Sch ubroc et al.(Ed.), Liber Amico"4m Herman Cøwy. pp. 717 el uq. The lo in the re-ahn of di.-r.Jtt 
change will be ,ignificantly higher 
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po\\er (politidans and captains of ind.ustry), either by legal or other peacefu1 means or 

both.; sec pa.ragraphs 16.5, 17 and 18 below. 23 

16.2.5 How to Keep Liability withiti Bearable Limits 

ff one would be willing to go a1ong with the submission that damages is the wrong way to 

go, the question arises bow the wayto non compensation can be paved. Toa large extent, 

t at is.suc has already been deaJt with in chapter 15. Below I will address a few other means. 

Once agam, I will u e the Principle of European Tort Law as an exarnple, realizing, of 

course, that they do not rule the waves (not even the European wavcs). I will confine myself 

to the requirements for liability."M 

According to Article 2: 10 I PETL damage requires that a lcgally protected interest is affected. 

Article 2:202 PETL mentions a series of protected interests. Among those are life, bodily 

mtegnty, human dignity and property rights. A significant part of the damage caused by 

dimate change will ari. c under these headings. Only more rcmote types of damages (such 

as deteriorat1on of bi divcrsity) may be problematic, seen from the 'protected interests' -

anglc.15 This issue will therefore be of limited use for keeping liability within bearable 

!inuts. Att r aU, it would not be an appealing position to argue that these 'interests' should 

be sct aside because they are not protected by Jaw. 

Artide 4:102 PETI points out that the required standard of conduct depends, inter aJia, 
on the 'the relationship of proximity ( ... ) betwcen those invo]ved'. The Commentary does 

notdtal with the meaning of'proximity', a common law-feature.16 It could be argued that 

re is no (or insufficient) 'proximity' between, say, a European defendant and an Aus

tralian plainuff. Prima Ja ie that would have awkward consequences. Not only because 

the plaintiff could not recover his loss, but also because he probably could not seek 

injunctive relief. The latter would not neccssarily be very problematic. After all: (potential) 

23 

,, _,. 

also J. Spicr. Dffl'la es and Climate Change: A [~gal and Moral Nighlmare, in C. van Schoubrotck et al., 
, , i" ,iun, Libtr am1 orum 11,nnan ou.sy. p. 687 t'I Jl'IJ. 

for •"diuonll leg I in lr\lmcnl.\ to kccp habtlity Wlthin limits: M. Haritz, An /nc.o,wenient Delil•aation: 
Tht P utio,wry Prindple 's Contributiun to thL Unctrt11inties Surrounding Climale Change Li,d,ility (2010), 

pp. 18-4 et seq. 

26 
25 I w che prot«uon by ant matmn I (environment I) law of on m mort ol the~ hr.ul of J m, gcs a\ldc 

C.lcrk Lmdldl nn Torts (201 0l 'ot. 8- I 2 et srq On page 424 (No 8 17) the author quo1e l'oul. on 
the pre , n Ole.LI\ lattl more than that the court hould only lrnpo • a Juty u( ,~, c tf 11 rnn. ider 11 

n ht to do so'. Mcntion is made that 'ataatill wider but more contravcrsiaJ levcl, it møy take account of the 
ri,blic and sociaJ policy implications of impullng a Juty' (p. 425). Hoodø le a1gumcn1 m11y he ~on ldcreJ 
{8· 19 p. 42~). Some court.s also invokc 'public polu • ,onsldmat1on'I, 1u h upporung ml rv, c, bul 
tha v ,s far from umv ~ally adopled view. A, ord ng to Lord arm n 'con 1dcr11t1 ns ... of ).iaLrnd 
fin nd I poli y. ,&n: nol Ill!, .\t1Ch c.ipablc of bclng hiltldlcd w1thin th llnut.s of 1hc foren i~ procesl (8-20). 
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victims doser by could seek injunctive relief. Defendants therefore cannot take comfort 

from this argument and cannot stick to business as usual. 

The PETL27 do not (openly) embrace the German/ Austrian/Swiss/Dutch concept of 'rci.. 
tivity' ('Schuttnorm') as a requirement for liability. 'Relativity' concems the questi.-m 

whether the norm that was infringed, serves to protect ( the interests of) the party ·1 trd. " 

In a sense, English law approximates this concept.29 But to argue that the norm that ont 

should not expose mankind to fatal risks is not aimed at protecting those. c ed against 

at }east, loss of life, of property or - very briefly put - of a minimally decent stan rd of 

living, is not ovcrly appealing.)O My guess is that few, if any, courts will be preparcd to 

accept reasoning along this line. However, the argument/defense might be eftective m 

relation to more remote kinds of damages. Besides, it could perhaps be argued that ~he 

violated norm does not aim at the protection oflosses around the globe, present and futu.re 

16.2.6 Conclusion 

It follows that focusing on the compensation for damage isa slippery. if not extremely 
dangerous, slope. 31 Theoretically it may be the 'best' option, but more likcly than not, it is 

a chimera. In the longer term no country or enterprise wtU be able to meet the obligatfom 

in issue here. This therefore is an option only for dreamers - and for la rcrs (attom 

who have due regard to their own fortune(s). 32 

This leaves untouched that liability for damages might be an option if it could be prover. 

that an enterprise deliberately takes a wait-and-sit position departing from the assumptfon 

that it will not be held liable for clamages. The difficulties with such a sub-rule are manifold: 

a. it will be very difficult to prove; 

b. it will be even more complicated to figure out which damage is ca used by this wr n 

omission. If one rejects joint and several liability - which would drive enterpri 

27 The wne goes for PEL Ltab. Dam. 
28 Sce H. Koziol (Ed.), Unifl,ntion of Tort Law: Wron u/ncs.s, pp. 19, 121-123. 

29 Rogers, 1n Koz.iol (fal.). o.c .. p. 47. 
JO • 11uo W. van n• n ti al. (F..d.), Tort u:iw, pp. 65~7 and W. Wurmncst, Grundzu reine~ ei.r,, ~ 

Huftungmt ht, pp. 130 et 5tq. 'rhus, aJ.so Art. 2:201 (I) PEL tiab. Dam. 
3 l That g even 1lK1re for di5cw ons - pular in p of the dounne - :a ut jomt wd scvera.l ftfflllir, 

Thai should be a non-starter and wr should stop cven thinlting Ul it. for courtesy·s uke, 1 refram !'rc~· 
meotioning dv ales of this thcory in the relllm of climate ch nge. 

32 Strikingty, one of the D t de ioru at COP 17 (Wor.k pro mme on lou and dam.t r) scemmgly 
not strike out Jamag . But the doaunmt is vtry a.mbigu us in m.m r p . Øoides, it i~ not cntl 

car whether or not it distinguiihe$ Mtwrcn the ri ofl and the loss i ff: sec para. 20. 
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round the glob · into bankruptcy- the proportional h:ire would have to be determined. 

Proportional on the basis the part of the damage ca used by the negligent omission: 

c. the question would arise which act or omission is unlawful. So far, enterprises do not 

know, let alone with sufficient precision, what they have to do (how much should they 

redu e their GHG-emissions). Exceptions may apply in case of obviously excessive 

emi 1ons; see paragraph 14.4.4. 

Even in the just mentioned scenario, I am not convinced that liability for damages is the 

right answer, with the exception of Hability of directors and officers; sec paragraph 13. 1. 

Otber and more effectiv remedies, that would serve as strong incentives for responsible 

conduct, should be explored; see chapters 13, 17 and 18. 

16.3 ADAPTATION CosT 

if we do not change course, and more likelythan not even if we do, quite significant losses 

cannot be avoided anymore. Countries and, if thcy do not act, the 'affected peoplc' may 

~i sh to take st ps to ward off the threat. This may require rather expensive measures. This 

the question who has (or have) to bear these costs. 

The World Bank has submitted a series of proposals in the field of adaptation. 33 UNEP 

its ca.rd on adaptation and mitigation, giwn 'the importancc of imrncd1ale a tion 

w I the need to upp rt the dcvdoping countric · m thetr rnit1g. t1on and adaptation effi rt'. 14 

As a general rule preventive expenses can be recovered from the person who creates arisk 

of na e by his wrongful a'-1.; see in a European context Article 2: 104 PETL. Y et, expenses 

are only recoverable in case of an 'imminent and real' risk of damage. Bcsides, the expenscs 

shou.ld be 'reasonably incurred'.l5 In relation to climate change, the threat will often be 

sufficiently imminent. Moreover, it will be overly reasonable to embark on preventive 

mea~ures. 

~ot surprisingly, various academics adhere to the view that (part of the) adaptation costs 

)hould be home by 'developcd' countries. By way of example: Adger, Paavola and Huq 

n\·t n1en1 lutmn to an lm:onvcn1ent Truth. E o y lem B,1scd Appro ,hr to '.hmatc Chctngc, report 
I 38 nd for., tntcg1 Promcwork. T wards Lralcgidramcworlo. nn clim. te ch nge ond <lcvclnpm~nt 

for the WorlJ Bank Group, 27 March 2008, No. DC2008-0002. 

'4 li' l.hm. te Ch.mgc. p. I 
.l5 anJ CAmmenl ry IM gnu~) p .. 17; i c cJlso I rt. 6· 02 Pf.L l I b l),1m ,rnJ von B r. o.c., i p 998 et 

Sti , in the contcxt of (1 U) hum n right , Am1cllt· Goritin, in l ure nd t>cetcr~. o . . , pp 134 er t •I 
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suggest that 'developcd' countries are responsible to assist developing countries in relation 
to adaptation costs. The most vulnerable countries should get priority. ~ 

The Decisions adopted at the FCCC-conference in Cancun provide the usual seri~ 

good intentions and probably largely empty promises/7 east in eloquent phr.iM.-ol 
Adaptation and mitigation should get the same priority, whilst 'enhanced acu n' is · 
to be needed. :\Il 

'Developed' countries 'must take the lead in combating climate change and the advme 
effect thereof. 'Combating' arguably means that some kind of compensation is needed. 
That reading is reinforced by the 'commitment' of 'developed' countries to provide CSD 
30 billion over 2010-2012 'with balanced allocation between adaptation and mitigatlon' ~ 
Even if these good intentions (and many similar at other occasions) are not m nt a, 

enforceable promises, they could be called to aid by courts as 'supportive argumcn~· tn 
case need would be. 

The Durban-conference secmingly goes a step beyond ncun. An Annex to the Draf1 

decision on a Green Climate Fund40 speaks of a fund that will 

contribute to the achievement of the ultimate obje tive of the United Nations 

Framework Convention on Climate Change ( .. ). In the context of sustainable 

development, the fund will promote the shift towards low emission and climate 

change-resilient developrnent pathways by providing support to developing 

countries to limit or reduce their greenhouse gas emissions and to adept to the 

impacts of dimate change, taking into account the needs of those developing 

countries particularly vulnerable to the adverse effects of dimate change. 

( . .. )The Fund will play akeyrole in channelingnew, additional. adequatea.nd 

predictable financial resources to deveJoping countries and will catal dimate 
finance, both public and private, and at the international and national lcvels. •1 

Does the above mean that victims or countries could clairn their adaptation ex penses from 
'exccssive' emitters and, if so, to what extent? I cannot suggest anything better than tbJ, 
'developed' countries should contribute to the reasonable and necessary adaptation ,o~t~ 

36 W. Ncil Adger et al., Toward Justice in Adaptation to Climak Change, in W. Ndl Adger et al. , h,imts., • 
Adaptaticm to ClimaJe Ch,;ingt', pp. 264 and 269. 

37 At !east: onc cannot pe from the impression that thcy are not meant as binding prnmi!t:$ 
38 UN, FCCC/CP/201O/7/ Add.l pp. 3, 4 and 5. 
39 Ibid., p. I 6. 
40 So far, the offkiaJ decisioru are not yet available. 
41 Annex supru I, 2 nd 3. 
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mn1rred by 'developing' countries to the extent they cannot reasonably bear them them

sdves. ln the latter respect, r g rd must be had to the GDP per capita and the part of the 

po ulation that lades the means fora minimally decent life as explained in paragraph 

12.2.5. 

he more difficult question is how much the respective 'developcd' countries should con

tribute. It follows from chapter 12 that therc hard.ly are truly convincing formula that are 

endor- d by many or are clearly supported by either international law. human rights law 

or tort law. This issue needs further consideration. For now, I stick to the following 

ob. rvation. 'De loped' countries that have largely contributed to climate change should 

not too easily eta 'free ride'. Potential victims could reasonably require financial efforts, 

n if thcy wou.ld have some adverse impact on the economy (and by the same tokcn the 

s rd oflnring) of these countries. 

The question remains whether 'developing' countries could also seek a contribution for 

ada t tion cost from enterprises. I am indined to answer the question in the negative, 

with one important exception. If bothenterprises and 'their' countries would be obliged 

to c ntribute, there would be a duplication. After all, to some extent the need to incur the 

x nses is caused by the same emissions, if the emissions of an enterprise also count as 

emissions of 'its' country. 

The exception that urges itself. is the scenario that the respective country is not willing to 

(Ontribute and cannot be forced to do so by legal or other means. In that scenario the local 

enterpri es, if belonging toa group of companies based in a 'deve1oped' country;2 should 

stcp in, r think. 

l6.4 MnlGATION CosT 

As to mitig tion cost, the me goes as in relation to adaptation cost. The striking differencc 

is that mitigation is not only in the interest of the country in point, but in the best intcrest 

of ountnc worldwide. So countries will be easier inclined to contribute. 

12 para. 12.2. J0.l .5. 
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16.5 INJUNCTIVE RBLIEF 

16.5.1 lntroduction 

It follows from the above that compensation, all in all, is the wrong track in my \il'w, 

despite the fact that ex post remedies belong to the lawyer's paradigm and still i& commm: 

ground in legal education in many places. All the more so because it would mean that \H 

first let things happen, and act only when the evtl has already materiali1.ed. I cannot think 

of any good reason why a great many people would have to be exposed to major risL.. 

whereas thcy could, at best, only seek compensation when the damage is done. 

Happily, therc are promising developments. For instance, prevention played an imp<irtani 

rolc in all EU-documents in relation to environmental policy.43 It is explicitly menrioned 

as an option in the Ruggie-Principles.44 As may follow from the references in the foot.11ote\ 

below, there is an emcrging line of thought in doctrinc that emphasis must be pul on t:ie 

prevention of losses. The TCJ points at the utmost importance of prevention.~' The new 

Chinese tort law put~ quite some cmphasis on prcvention and injunctive relicf to remoVt· 

the source of danger.46 A rccent comparative study reveals a wealth of informa6on.4' 

As a matter of fact, prevention will already come too late. After all, more likelythan not, 

emfasions in the past do alrcady causc damage; see paragraph 2.5. Irrespective of our ett rts 

to reduce GHG-emissions in the (near) future, the situation will worsen. So, more dan,agt 
will occur anyway. This leaves untouched that we still can avoid nightmare scenarios. Te 

that extent injunctions come into play.48 

43 L. Krå.mer, The G,cnesis of EC Environmental Principle~ in Ridiard Macrory (ed.), Principb oi Furc)pt:"Jli 

Environmental Law {2004) p. 38. See ai.so ECI Regi no v. Ministry of AgnruJture [ 1998 l ECR I ::: ! I • 
63 and 64. 

44 O.c. • p. 22. 

45 lCJ. Argentine v. Umgua (Pulp Mills) ~205. 
46 Helmut Kozfol and Yan Zhu, (2010) 1 JET!. 328 at 342. The author~ labd this apprnach as 'astontshmg fn,:1". 

a systematical point of view·. thus ignoring thai the Chi nese are - at lcast on papcr - ahcad of f.urqlc 
47 R. Lord, S. C'ioldberg, L RaJamani and J. Brunnfr (,-ds.), Climatc change liability. 

48 See i11tr.r a/i11l, M. Faure and M . Pcetcrs, in the same (ed.). Climatc change liability pp. 261 et sr1 , C 1-.ir. 
Dijk, in the same book p. 221; G . Kamin aite-Saltcrs, Climatc Changc Litig.ition under English La"' rF ., -
et seq. and more generally, n from a comp rativc angle, W,H. van Boom. Comp IJV ~otc-s on lniuncum· 
and Wrongful Risk-Ta.king, 17 Maustricht Journal of Europt"" ,md Comparative L.:,-.., I (2010) JO et .mJ 

in the same volumc (at pp. 32 d srq,) A. Ogus and L Visscher. A Law and Ecnnomics Pers :t iw ,,r 

lnjunctive Relief. 
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Requirements for lnjunctive Relief 

16.5.2.l lntroduction 

Heremafter, I ume that the leve! of emissions of a specifk country or enterprise are 

higher than legally allowed in the sense set out in chapters 10 and 12. Otherwise, there is 

nø r m for injunctions, of course. 

A r1.1.mg to the predominant view, discussed in chapter 2, the present rate of GHG

i:: ions wil1 cause extremely serious harm for manypeople. As a general rule, potcntial 

vi ms nask courts to issue injunctions toward those whose wrongful act.s or omissions 

will bring about these losses. That isa far from spcctacular finding.49 

16.5.l.2 The Requirements for lnjunctions 

!ssuing missions often requires a kind of balancing of the respective intercsts and - as 
1 ing US author on liability law Dobbs puts it - various ethical considerations.so 

t n to have quite some discretion; that is long established and makes possiblc 

1 ns 'flcxible, intuitive, and tailored to the particular case'. 51 Relevant factors have to 

he iellt. partacularly the magnitude of the harm, the prospect of grave or even irreversible 

and th chances of manifestation of such losses.51 Compliance with his duty should 

:lOt be · oo burdensome for the defendant. sJ It follows from paragraph 2. 7 that those costs 

wiU ! eJy be bearable. 

If wc b ance just mentioned factors, onc can barely arrive at a different conclusion than 

t injunctions stand a fair chance, given that the stakes are tremendously high. Sccn 

malegal angle, it is not easy to explain why they should not be granted, assuming that 

the emissions can be labeled as wrongful. 

fa..:eptions may apply in the short term, particularly in relation to 'vital' industries that 

cannot move as quid<ly as legally required; see paragraph 12.2.10.3.3. Faure and Peeters 

may well be right that this type of claims may be doomed to foundcr if, for instance, the 

ie n<iant would be a (coal-power) plant and if the country would not have sufficient 
.. . f S4 .iite t.Jve sources o energy: 

ta ung m n · oth , "1. • h1urc and A. 'ollk.l mpcr. SF.I./ 26A 2007 I •12, at p. 176; G. Kamimkaite
iJ.( pp. 95 96; D.A. Gro ~man, ul., .ti pp. i;s a1ul 59 

\i l>.S Dobb~ IJAW of Rrmrd, 1 (2nd ed.), rr 66, 67 and 16(). 

~1 o.c., p. 66; W. van Boom, Maastricht Journ"I 11/ Ti11rcip,:r111 a,id ·,,mpamtive Law (20lll) I, at Pl'· 14 

15. 
'l Va.n x,m, o.c .. at p. J 5; pp. 20 and 29 et uq. 
3J Van m, o.c., at p. 30. 
:,4- ·~ p. 2.61. 
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Injunctions should make crystal dear to the defendant what he has to do. That is quite a 

challenge for courts. It may follow from chapter 12 that there are quite a few possibilitic, 

to be suffidently precise on this point. 

As to possible defenses, I may refer to chapter 14. 

16.5.2.3 Clean Hands 

One of the element'i courts may take into account, is whether the plaintiff comes wi1h 

dean hands. Claims for injunctions may be rejccted if the plaintiff s misconduct is sufii 

ciently related to his daim. According to Dobbs the undean hands-doctrine is sometime5 

'tossed on the conference table like a wild card in a poker game, used to mean whatever 

one needs it to mean'. 55 

If applied in climate change cases, the unclean hands-doctrine might give rise to veT)· de;. 

icate and difficult discussiuns. Would a plaintiff, who lives in a spacious house, often goe:s 

on holiday by airplane, or drives hugely energy eating cars, be in a position to sue the 

man ufacturer of his car, or even a country or enterprise which emissions are excessive! 

I,eaving aside that an answer in the negative would not do much harm, given that thcrc 

are enough potential plaintiffs with (sufficiently) dean hands, [ tend to agree with Dobbs 

that the answer should be in the affirmative, arguably with the exception of a daim against 

the manufacturer of the car in the example just mentioned: 

If there are any cases at all in which there is room for 'undean hands' as a purely 

equitable defense based on discretion to dcny cquitable remedies, the plaintiff s 

remedy against the defendant should not be denied unless his misconduct has 

actually harmed the defendant, or has at ]east put the detendant in substantial 

risk or harm from that misconduct. 56 

16.s:2.4 Mission Impossible? 

I realize quite well, that granting emissions requires courageous courts. That goes for 
injunctions toward enterprises and even more so for injunctive relief toward nation;,; 

States. In my submission, explained in more detail in chapters 10 and 12, there isa sut dent 

legal basis for courts to fil! the gap. 

55 Ibid., p. 68. 
56 P. 70; su also p. 71. Departm from Lhls position. lllly, the US could rguably not ck for injutKtion~ ttgaimt 

say. China. Thcre probably are othcr obstadcs too. 
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Given the lilJ I d adlock (whatever the reasons may be) politidans might welcome if 
( :i would step in. That has also been the case in many instances in the past. If courts 

wo teU them that thcy must do something, voters cannot blame the politidans. 

· could borrow arguments from the very firm and repeated pledges made by senior 

politicians too. It would be slightly embarrassing for them to argue that the courts over

sir I their ow rs if they do nothing eJse than translating their promises into concrete 

. the less in view of the UN Millennium Declaration: 'We spare no effort to frcc 

ill of humanit}', and above all our children and grandchildren, from the threat of living 

L,n a an •t irredeemable spoilt by human activities' and 'to cmbark on the required 

w:tion in emissions of greenhouse gases' (emphasis added).s7 

The f ,ciaJ position of many 'developed' countrics is, time and again, that they realize that 

:ilt §ituation is urgent and that scaled-up overall efforts that allow for 'the achievement of 

. tred stabilnauon le Is' are nece ary to keep global climate change below an increase 

Qi2Q Co er pre-industrial levels. 58 

½y mi ion e ms in line with the ICJ's view on remedies. In the context of gross vio-

,n of human rights, it observes 

no m t r , hat approach a specific legal system takes, in all judsdictions the 

la of civil remedies can be invoked to remedy harm to life, liberty, dignity, 

physical and mental integrity and property. White the law of civiJ remedies 

d not generally use human rights language, the Panel considers the harm 

to one or several of these intcrests will always be an inherent part of a gross 

human rights abuse. and as a result in cases of gross human rights abuses, civil 

daims will be possible. 59 

Tliære is nor •a. on to assume that ICJ contemplated climatc change. Besides, its emphasis 

pr;:> ably is on compensation.60 Be that as it may, injunctions are part of civil remedies, 
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, .. 

SHAPING HIE LAW FOR Gl.ODAi, GRISES 

leaving aside the (for our purpose) not overly fruitful debate whether or not they belun5 
to civil law.61 

16.6 DECLARATORY RllLIBP 

Declaratory relief raises more or less the same questions as thosc discussed in paragrap:i 

16.5. I will not repeat myself. 62 Mary Wood, a leading acadcmic in this field, is one o:· the 

ardent advocates of this kind of relief. She aims at 

a judge [that] can order an accounting against any leve! of government. An 

accounting isa very easy standard tool .. . and it basically means the g vernment 

would have to measure its carbon footprint, which is very feasible thcse days, 

and it would have to show the court that it' s rcducing carhon in accord nce 

with the scientifically defined fiduciary obligation .bJ 

Claims could go quite far in this respect, as the following cxample may show. Dedaralory 

judgment was sought against the UK for its alleged Jack of adequate environmcntal am: 

human rights considerations in investing with the Royal Bank of Scotland as RBS alleg l) 

has used monies to finance several controversial companies and projects that undermme 
the UK's commitment to halt climate change.64 

The most obvious partics to seek declaratory relief are potential vk-tims (such as sma:: 

Pacific States, Bangladesh, future generations) and NGOs.b' Ideally speaking, they shouJc 

join forces with enterprises. As already observed in chapter 12 and paragraph 14.4.4, the 

state of the law is rather undear as to the question how far GHG-cmissions should be 

reduced and by whom. Enterprises of good will - probably a majority - might well be 

willing to curb thei r GHG-emissions if they would know with sufficient prec1sion wna: 

they have to do. That said, plaintiffs of the former catego.ry and enterprises do not ( ncce~ 

sarily) have the same interest.s,66 as many enterprises also have other preoccupations than 

caring for the common good. Put differently: potential victims and NGOs wiJl likelv aim 

at more ambitious reductions than most enterprises. 

61 Ste W . van Boom, Maastricht l..iw Journal of Europtun and Comparativt /,aw (201011. at pp. 12 anJ i., 

62 &efor an cxamplc, Peter Gray & Naorni HodJl on v. Mac.quarie ,t riu.ition. (2010) 12010] NSWLf( .i-l n ic 
(Australian) Court found thai lhc authority is limited lo an arnount whkh ~ rcasonablc re rJ an.i ,a,: 

for peoplc and the cnvironmenl 
63 Websitc Cillzcn Action Monitor, intcrvicw publishc<l in High (',ountry N~ on 12 Ma)• 2008. 
64 R v. HM Trcasury (2009) (2CIO'JJ EWHC 3020; daim denic<l. 

65 Su about I ga.I obligationa to~ rds future gcnerations chaptcr 8. 
66 At lcast not in Lhc 5hort tenn; in the J ngu term, their intrrests are lar I the ..ime. 
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1.6 REMlW/f!S 

ro some ex:tent. king dedaratory rclief is a risky game for all plainti(fi. After all, it may 

md up in undesirable judgments. I.e. judgments which eithcr endorse the issue to the 

:eg1siawr or judgments which put very limited, or -- unlikely - too far reaching obligations 

,•:; ~he shoulders of enterprises. In both cases society at large would be worse off. First, 

mch judgments would be bad precedents. Secondly, and more importantly, they might 

be an excuse or even justifkation for enterprises to confinc themselves to very limited 

reil ons, wh1ch would be a major set-back for coming togrips with global climate change 

:r: Jue time. 

n rom the perspectl of enterprises, one of the advantages of dedaratory judgrnents 

,. ouJd be that compliance with the same will probably 'immunizc' them from Hahility, 

cn1e~ the courts rendering dedaratory judgments undisputedly were too lenient for 

:adu in view of the obligations based on international law. 

: r Il , of course, that my submission cannot sol ve all problems. Not only because courts 

might ta the position to abstain (leaving it to legislators or the international community 

to d td these issues) but also because thcir rcspective judgments may well point into 

(v 11 ) d1 crcnt directions. In the latter case, it lar ely isa business dccision how to salve 

1cult ·. Entcrprises with subsidiaries abroad and/or engaged in business with other 

tries rna prefer to stay on the safe side, because they could be confronted with clairns 

from various countries, governed by dilt rent laws. The best they could probably do is to 

,ompiy with the requirements of the most demanding courts. Departing from t.hat 

on, NGOs and potential victims do not have to fear forum shopping from 

1 us which could consider to seek declaratory relief from allegedly lenient courts 

ioniy). 
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Greenpeace Nordic Association and Natur og ungdom (Nature & Youth) (the plaintiffs) are 
challenging oil and gas production licenses awarded in the 23rd licensing round (the Licensing 
Decision) in part for the failure to adequately consider the impacts on the environment in 
violation of Norway’s obligations under international law and the right to a healthy environment 
guaranteed by the Constitution of Norway.  
 
The U.S. Office of the Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) respectfully submits 
this amicus curiae brief in support of the plaintiffs under §15-8 of the Norwegian Act on Civil 
procedure of 17th June 2005. ELAW is a nonprofit, nongovernmental organization registered in 
the U.S. state of Oregon. For more than 25 years, ELAW has assisted lawyers around the world 
who are working to protect communities and the environment. Through this work, ELAW is in a 
unique position to monitor globally significant legal developments. The purpose of this brief is 
twofold. First, ELAW intends to share with the Court important jurisprudence from foreign 
courts and tribunals that have ruled on issues similar to those raised by the plaintiffs. Second, this 
brief highlights important deficiencies in the information provided to the decision makers as part 
of the environmental impact assessment that formed the basis for the Licensing Decision. 
 

I. Government Decisionmakers Should Weigh Proposed Projects in Light of the 
Constitutional Right to a Healthy Environment  
 

The plaintiffs clearly articulate the need for government decision makers to consider the impact 
of proposed projects on the right to a healthy environment, which is guaranteed under Article 
112 of the Norwegian Constitution. The Government contends that although the constitutional 
right is legally binding, it does not grant petitioners a right to challenge administrative action 
such as the Ministry of Petroleum and Energy’s Licensing Decision.  
 
Courts and human rights commissions in other countries have determined that a citizen’s 
fundamental right to a healthy environment may not be infringed by government action – 
including action by the executive branch.  
 
In a case very similar to the one currently before this Court, the Supreme Court of the Philippines 
rebuffed the Philippine government’s efforts to dismiss a case challenging the constitutionality of 
timber harvesting licenses issued by the government. Not only are the facts in the case similar, so 
is the law.  
 
In 1993, a group of young people and their parents brought a case alleging that the Philippine 
Department of Environment and Natural Resources (DENR) abused its discretion when it issued 
timber license agreements (TLAs) in contravention of the right to a balanced and healthful 
ecology. DENR questioned the justiciability of the citizens’ claim, arguing the environmental 
right contained within the Philippine Constitution is not subject to protection by the state. The 
Supreme Court disagreed. It acknowledged that although the right to a balanced and healthful 
ecology is found outside the Bill of Rights, “it does not follow that it is less important than any 
of the civil and political rights enumerated in the [Bill of Rights]. . . . As a matter of fact, these 
basic rights need not even be written in the Constitution for they are assumed to exist from the 
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inception of humankind.” Minors Oposa v. Factoran, Supreme Court of the Philippines, G.R. 
No. 101083, 224 S.C.R.A. 792 (July 30, 1993).1  
 
The Supreme Court of the Philippines also addressed the same concern that the Government has 
raised here – that courts do not have the jurisdiction to consider whether the executive branch has 
acted contrary to the constitutional right. The Supreme Court found that a constitutional 
provision declaring “Judicial power includes the duty of the courts of justice to . . . determine 
whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of 
jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the Government,” granted Philippine 
courts jurisdiction to review the constitutionality of action taken by the DENR to authorize 
timber harvesting.2  
 
In Africa, the African Charter on Human and Peoples’ Rights protects the right of citizens to “a 
general satisfactory environment favourable to their development,” as well as the right to 
physical and mental health.3 In 1996, two human rights organizations complained to the African 
Commission on Human and Peoples’ Rights that the Nigerian National Petroleum Company 
(NNPC, the State oil company) “exploited oil reserves in Oganiland with no regard for the health 
or environment of the local communities[.]” Social and Economic Rights Action Center (SERAC) 
and Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria, African Commission on Human 
and Peoples’ Rights (Communication No. 155/96) (27 October 2001) [hereinafter SERAC].4 The 
Commission recognized that Nigeria incorporated all of the rights protected by the African 
Charter into domestic law, but that it was not possible for citizens to seek redress in Nigerian 
courts because of restrictions imposed by the then military government.5 Finding no domestic 
remedies available to the petitioners, the Commission accepted the petition and considered the 
merits.  
 
The issue before the Commission was whether the government of Nigeria, through its 
involvement with the NNPC and Shell Petroleum Development Corporation, violated the Ogoni 
people’s rights to health and a healthy environment through the exploitation of oil resources in 
Ogoniland that caused widespread contamination of the environment. The Commission 
explained that “[t]he right to a general satisfactory environment, as guaranteed under Article 24 
of the African Charter or the right to a healthy environment, as it is widely known, . . . imposes 
clear obligations upon a government. It requires the state to take reasonable . . . measures to 
prevent pollution and ecological degradation, to promote conservation, and to secure an 
ecologically sustainable development and use of natural resources.”6 In addition to the African 

1 Minors Oposa v. Factoran, Supreme Court of the Philippines, G.R. No. 101083, 224 S.C.R.A. 792 (July 30, 1993), 
available at: http://www.lawphil.net/judjuris/juri1993/jul1993/gr_101083_1993.html. 
2 Id. 
3 Article 24 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights guarantees “All people shall have the right to a 
general satisfactory environment favourable to their development;” and Article 16 guarantees “Every individual 
shall have the right to enjoy the best attainable state of physical and mental health,” and requires State Parties to 
"take the necessary measures to protect the health of their people and to ensure that they receive medical attention 
when they are sick." 
4 Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) v. 
Nigeria, African Commission on Human and Peoples’ Rights (Communication No. 155/96) (27 October 2001), at 
para. 2, available at: http://www.achpr.org/files/sessions/30th/comunications/155.96/achpr30_155_96_eng.pdf. 
5 Id. at para. 41. 
6 Id. at para. 52 (emphasis added). 
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Charter, the Commission recognized that “Article 12 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights . . . requires governments to take necessary steps for the improvement 
of all aspects of environmental and industrial hygiene. The right to enjoy the best attainable state 
of physical and mental health enunciated in Article 16(1) of the African Charter and the right to a 
general satisfactory environment favourable to development . . . obligate governments . . . [not 
to] tolerat[e] any practice, policy or legal measures violating the integrity of the individual.”7  
 

II. Decisionmakers Should Balance the Constitutional Right to a Healthy Environment 
with other Rights 

 
Courts have clearly articulated the need to protect environmental rights over economic rights in 
several cases. For example, Colombian citizens presented constitutional claims against several 
provisions of laws approving multi-year national development plans. Sentencia C-035/16, Corte 
Constitucional de Colombia (8 de febrero de 2016).8 The Constitutional Court nullified a 
provision that would have allowed existing license holders to extract minerals, oil, and gas in 
páramos (high-elevation wetlands), notwithstanding a general moratorium on mining activities 
in these ecologically important areas. The páramos provide vital environmental services in 
regulating the hydrological cycle and sequestering carbon; therefore, according to the Court, the 
government of Colombia must protect páramos as part of its duty to fulfill the constitutional 
rights to a healthy environment and to water. The Court explained: “[E]nvironmental protection 
prevails over economic rights acquired by private persons by means of environmental permits 
and concession contracts when it is proven that the activity produces harm, or when there is 
reason to apply the precautionary principle to avoid harm to non-renewable natural resources or 
to human health.”9 The Court emphasized how the concept of sustainable development is 
intended to harmonize and reconcile the tension between the constitutional rights to a healthy 
environment and to economic freedom.10 The Court concluded that environmental sustainability 
is a “determinative factor in the analysis of constitutionality” and explained that courts must act 
as a counterbalance to the short-term interests represented and promoted by the legislative and 
executive branches.11 The Court also highlighted the strategic importance of preserving páramos 
for climate change mitigation.12 

Similarly, in Earthlife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs, the Gauteng 
Division of the High Court of South Africa, examined the Department of Environmental Affairs 
(DEA) granting of an environmental authorization for a coal-fired power plant, and the review of 
that decision by the Minister of Environmental Affairs. Earthlife Africa Johannesburg v. 
Minister of Environmental Affairs and others, Gauteng Division of the High Court of South 

7 Id. at para. 52 (internal citation omitted). 
8 Sentencia C-035/16, Corte Constitucional de Colombia (8 de febrero de 2016), available at: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-035-16.htm. 
9 Id. at para. 128 (emphasis added). Unofficial translation of the original: “la protección del ambiente prevalece 
frente a los derechos económicos adquiridos por particulares mediante licencias ambientales y contratos de 
concesión en las circunstancias en que esté probado que la actividad produce un daño, o cuando exista mérito para 
aplicar el principio de precaución para evitar un daño a los recursos naturales no renovables y a la salud humana.” 
10 Id. at paras. 129-130. 
11 Id. at para. 176. 
12 Id. at paras. 150, 156 & 171. 
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Africa, Case no. 65662/16 (2017).13  

Interpreting section 24 of South Africa’s constitution, which establishes the right to a healthy 
environment, the High Court declared:  

Section 24 recognises the interrelationship between the environment and development. 
Environmental considerations are balanced with socio-economic considerations 
through the ideal of sustainable development. . . . Climate change poses a substantial 
risk to sustainable development in South Africa. The effects of climate change, in the 
form of rising temperatures, greater water scarcity, and the increasing frequency of 
natural disasters pose substantial risks. Sustainable development is at the same time 
integrally linked with the principle of intergenerational justice requiring the state to take 
reasonable measures [to] protect the environment ‘for the benefit of present and future 
generations’ and hence adequate consideration of climate change. Short-term needs must 
be evaluated and weighed against long-term consequences.”14  

The Court ultimately set aside part of the Minister’s decision, remitted “the matter of climate 
change impacts to her for reconsideration on the basis of the new evidence in the climate change 
report” that was submitted after the original authorization, and suspended the environmental 
authorization pending the Minister’s review of the decision.15  

III. The Ministry Cannot Determine whether it is Protecting the Right to a Healthy 
Environment without Adequate Information about the Likely Impacts 

 
As the plaintiffs argue, the Ministry could not have appropriately considered the impact of the 
Licensing Decision on the fundamental right to a healthy environment, because the 
environmental impact assessment documents did not include all of the information necessary for 
informed decision making. As explained further below, the Ministry had inadequate information 
to evaluate the true impact of the Licensing Decision related to the impact on the climate, the 
environment, air quality, human health, and the marine environment. 
 
At least one tribunal has considered this exact issue, and found that protecting the fundamental 
right to a healthy environment requires a proper evaluation of the likely impact of proposed 
projects. In the SERAC case described in Part I, the African Commission declared that the duty 
to protect fundamental rights to health and a healthy environment “must . . . include . . . requiring 
and publicising environmental and social impact studies prior to any major industrial 
development . . . and providing meaningful opportunities for individuals to be heard and to 
participate in the development decision affecting their communities.”16 
 
Courts in the United States (U.S.) have recognized that decisions based on an environmental 

13 Earthlife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs and others, Gauteng Division of the High 
Court of South Africa, Case no. 65662/16 (2017), available at: 
http://home.elaw.org/system/files/attachments/publicresource/za.earthlife.Earthlife.6.march_.2017.pdf. 
14 Id. at para. 82 (internal citation omitted and emphasis added). 
15 Id. at paras. at 119-121. 
16 SERAC at para. 53. 
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impact assessment (EIA) that is legally inadequate cause more than procedural harm, but harm to 
the environment, as well. This perspective has prompted courts to enjoin activities until EIA 
requirements are fulfilled. For example, the U.S. Court of Appeals for the First Circuit described 
the importance of ensuring that all of the information required by the U.S. environmental impact 
assessment law, known as the National Environmental Policy Act (NEPA), is made available to 
the public and to the government decision makers before a decision is made. Sierra Club v. 
Marsh, 872 F. 2d 497 (1st Cir. 1989). The Court also clearly articulated the harm that comes 
from violations of the EIA process. The Court referred back to an earlier decision, endorsing its 
ruling. In that case, environmental organizations challenged decisions related to offshore oil 
leasing:  
 

[W]hen a decision to which NEPA obligations attach is made without the informed 
environmental consideration that NEPA requires, the harm that NEPA intends to prevent 
has been suffered. . . .  
 
Moreover, to set aside the agency's action at a later date will not necessarily undo the 
harm. The agency as well as private parties may well have become committed to the 
previously chosen course of action, and new information--a new EIS--may bring about a 
new decision, but it is that much less likely to bring about a different one. It is far easier 
to influence an initial choice than to change a mind already made up. 
 
It is appropriate for the courts to recognize this type of injury in a NEPA case, for it 
reflects the very theory upon which NEPA is based--a theory aimed at presenting 
governmental decision-makers with relevant environmental data before they commit 
themselves to a course of action. This is not to say that a likely NEPA violation 
automatically calls for an injunction; the balance of harms may point the other way. . . .  

 
[T]he harm at stake is a harm to the environment, but the harm consists of the added risk 
to the environment that takes place when governmental decisionmakers make up their 
minds without having before them an analysis (with prior public comment) of the likely 
effects of their decision upon the environment. NEPA's object is to minimize that risk, 
the risk of uninformed choice, a risk that arises in part from the practical fact that 
bureaucratic decision makers (when the law permits) are less likely to tear down a nearly 
completed project than a barely started project.17  
 

Following this reasoning, the Court succinctly summarized: 
 

[T]he harm at stake in a NEPA violation is a harm to the environment, not merely to a 
legalistic “procedure,” nor, for that matter, merely to psychological well-being. . . . But 
the risk implied by a violation of NEPA is that real environmental harm will occur 
through inadequate foresight and deliberation. The difficulty of stopping a bureaucratic 
steam roller, once started, still seems to us . . . a perfectly proper factor for a district court 
to take into account in assessing that risk, on a motion for a preliminary injunction.18 

17 Sierra Club v. Marsh, 872 F. 2d 497, 500-501 (1st Cir. 1989) (emphasis in original), available at: 
https://www.leagle.com/decision/19891369872f2d49711260. 
18 Id. at 504 (emphasis in original). 
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Courts in at least the U.S., Australia, and South Africa have required decision makers to consider 
the climate impacts of projects during the environmental impact assessment process.  
 
In a case concerning offshore oil drilling in the Chukchi Sea off the coast of Alaska, a U.S. Court 
of Appeals explained that the Bureau of Ocean Energy Management “is required to take into 
account the full environmental effects of its actions when deciding whether and in what manner 
to pursue the lease sale. . . . It is only at the lease sale stage that the agency can adequately 
consider cumulative effects of the lease sale on the environment, including the overall risk of 
oil spills and the effect of the sale on climate change.”19  
 
In a recent case, the U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit strongly criticized the 
incomplete climate impact analysis prepared for the proposed expansion of a coal mine. A 
coalition of environmental organizations challenged the analysis, alleging the Bureau of Land 
Management (BLM) discounted the significance of greenhouse gas (GHG) emissions associated 
with a proposed coal mining project on the basis that if the coal was not mined in the particular 
project, the same amount would simply be mined somewhere else and used for electricity 
production. The Court of Appeals rejected this approach and declared that the “BLM’s 
assumption that there was no real world difference between issuing [the leases] and declining to 
issue them because third party sources of coal would perfectly substitute for any volume lost on 
the open market should the BLM decline to issue the leases was arbitrary and capricious.” 
WildEarth Guardians v. U.S., D. C. No. 2:13-CV-00042-ABJ (10th Cir. 2017).20 The Court 
remanded the decision to the lower court for further proceedings.  
 
In 2006, the Australian New South Wales Land and Environment Court declared that the impact 
of burning coal at a power plant should be studied as an indirect impact of coal mining. In Gray 
v. The Minister for Planning,21 petitioner Peter Gray challenged a decision by the Director-
General of the Department of Planning approving the EIA for a proposed coal mine. Gray 
asserted, among other things, that the EIA should have considered the impact to the climate of 
burning the mined coal at a coal-fired power plant. 
 
The Court agreed, explaining:  
 

Climate change/global warming is widely recognised as a significant environmental 
impact to which there are many contributors worldwide . . . . The fact there are many 
contributors globally does not mean the contribution from a single large source . . . 
should be ignored in the environmental assessment process. . . . 

 
* * * 
I consider there is a sufficiently proximate link between the mining of a very substantial 
reserve of thermal coal in NSW, the only purpose of which is for use as fuel in power 

19 Native Vill. of Point Hope v. Jewel, 740 F.3d 489, 504 (9th Cir. 2014) (emphasis added), available at 
https://www.leagle.com/decision/infco20140122128. 
20 WildEarth Guardians v. U.S., D. C. No. 2:13-CV-00042-ABJ (10th Cir. 2017) at pg. 17, available at: 
http://www.elaw.org/system/files/attachments/publicresource/US_WildEarthGuardians_Sept2017.pdf. 
21 Gray v. Minister for Planning [2006] NSWLEC 720, available at: http://www.elaw.org/AU_Gray_2006. 
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stations, and the emission of GHG which contribute to climate change/global warming, 
which is impacting now and likely to continue to do so on the Australian and 
consequently NSW environment, to require assessment of that GHG contribution of the 
coal when burnt in an environmental assessment[.] 
 
* * * 
 
While the Court has a limited role in judicial review proceedings in that it is not to 
intrude on the merits of the administrative decision under challenge . . . it is apparent that 
there is a failure to take the principle of intergenerational equity into account by a 
requirement for a detailed GHG assessment in the [environmental assessment] if the 
major component of GHG which results from the use of the coal . . . is not required to 
be assessed. That is a failure of a legal requirement to take into account the principle of 
intergenerational equity. 
 
* * * 
 
Environmental assessment is intended to enable decision makers to be properly informed 
about the future environmental consequences of the project before them. The 
environmental assessment is a prediction of what the impacts might be given that the 
project is yet to be built. It is not appropriate to limit the scope of the environmental 
assessment on the basis that GHG emissions may or may not be subject to regulation in 
the future whether in NSW or overseas. The fact that it is difficult to quantify an impact 
with precision does not mean it should not be done.22 

 
As described above in Section II, in Earthlife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental 
Affairs, the High Court of South Africa reviewed executive decisions authorizing construction of 
a coal-fired power plant. South African law requires an environmental assessment for the 
approval of coal-fired power plants. The Department of Environmental Affairs granted an 
application for environmental authorization even though the underlying environmental impact 
assessment report (EIR) did not address the proposed power plant’s impact on the climate, how it 
will aggravate climate impacts that will be felt in the region, such as water scarcity, or the 
project’s resiliency to climate change. Rejecting the government’s argument that the law does 
not specifically require a climate impact assessment, the Court said: 
 

The absence of express provision in the statute requiring a climate change impact 
assessment does not entail that there is no legal duty to consider climate change as a 
relevant consideration . . . . [T]he climate change impacts are undoubtedly a relevant 
consideration as contemplated [in the EIA law][.]23 

 
The High Court also dismissed the government’s argument that a climate impact assessment 
cannot be required because no explicit guidelines exist for preparing one. The Court explained 
that “an environmental impact assessment is inherently open-ended and context specific. The 
scoping process that precedes an environmental impact assessment provides opportunity for 

22 Id. at paras. 98, 100, 126 & 138 (emphasis added). 
23 Earthlife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs and others, at para. 87 (emphasis added). 
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delineating the exercise and guidance on the nature of the climate change impacts that must be 
assessed and considered.”24  
 
After reviewing South Africa’s relevant legislation, the Court determined that “climate change 
impacts of coal-fired power stations are relevant factors that must be considered before granting 
environmental authorisation.”25 The Court found the one-paragraph discussion of climate change 
in the environmental impact report to be “wholly insufficient.”26 The Court acknowledged its 
authority to set aside the environmental authorization; however, while the case was pending, 
officials completed a revised climate change impact analysis. For that reason, the Court 
remanded the decision for reconsideration.  
 
Finally, in addition to these internationally significant court decisions, the International 
Association for Impact Assessment (IAIA) published Climate Change in Impact Assessment: 
International Best Practice Principles, a set of international best practice principles for climate 
change and environmental impact assessment.27 The document recommends that an impact 
assessment should explicitly address whether a proposal will, directly or indirectly, increase or 
decrease GHG emissions.  
 
Moreover, the Ministry should have considered whether the Licensing Decision would impact 
Norway’s ability to meet its national GHG emission targets and its international obligations to 
reduce GHG emissions.  
 
Looking again to the Earthlife Africa Johannesburg decision from South Africa, the High Court 
determined that a climate impact assessment was required to ensure the country meets the 
commitments it made as a Party to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC). The Court declared: “[a] climate change impact assessment is necessary and 
relevant to ensuring that the proposed coal-fired power station fits South Africa’s peak, plateau 
and decline trajectory as outlined in the [Nationally Determined Contribution (NDC)][.]”28  
 
Similarly, a Dutch court found that commitments made under the international climate regime 
create a framework under which governments should make decisions. In Urgenda Foundation v. 
The State of the Netherlands, a case brought by an environmental organization and Dutch 
citizens, the Hague District Court in the Netherlands reviewed that country’s responsibilities 
under the UNFCCC legal regime and recognized that these international commitments create 
“the framework for and the manner in which the State exercises its powers” to protect citizens 
against the imminent danger caused by climate change.29 After reviewing international and 
domestic law, the Court found that “[d]ue to the severity of the consequences of climate change . 
. . the State has a duty of care to take mitigation measures.”30 The Court ultimately concluded 

24 Id. at para. 89. 
25 Id. at para. 91. 
26 Id. at para. 94. 
27 Climate Change in Impact Assessment: International Best Practice Principles, Special Publication Series No. 8., 
April 2012, available at http://www.iaia.org/uploads/pdf/SP8.pdf. 
28 Earthlife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs, at para. 90. 
29 Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands, C/09/456689/HA ZA 13-1396 (24 June 2015) (para. 4.63) 
[The decision is on appeal], available at: https://elaw.org/system/files/urgenda_0.pdf.  
30 Id. at para. 4.83 (emphasis added). 
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that the government of the Netherlands must further reduce greenhouse gas emissions to meet its 
obligations to the plaintiffs.  

The Norwegian government appears to argue that it is not obligated to consider the impact of 
GHG emissions from the Licensing Decision because the UNFCCC attributes the emissions to 
downstream users. Even if the Court agrees that the UNFCCC framework means that future 
emissions coming from the Licensing Decision will be counted against another country (or 
countries), that does not remove any obligations to assess the climate impact that the Court may 
find under domestic law. Impacts on the climate of burning fossil fuels are one of the most 
substantial impacts of producing oil and gas -- for no other purpose than to sell it to be burned.  

IV. Courts around the World Incorporate the Precautionary Principle into Cases
concerning the Right to a Healthy Environment

Finally, we note that courts around the world have found that the precautionary principle should 
be applied to protect the right to a healthy environment. For example, in 2013, in a case 
considering the potential impacts of trial crops of genetically-modified eggplant, the Philippines 
Court of Appeals recognized there is no scientific certainty about the impacts of such crops and 
invoked the precautionary principle to safeguard Filipinos’ constitutional right to a balanced and 
healthful ecology from the threat posed by approved field trials of the genetically-modified 
crops.  

The Court of Appeals explained, “[t]his is where the precautionary principle sets in which states 
that, when human activities may lead to threats of serious and irreversible damage to the 
environment that is scientifically plausible but uncertain, action shall be taken to avoid or 
diminish that threat.” Greenpeace Southeast Asia (Philippines) v. Environmental Management 
Bureau of the Department of Environment and Natural Resources, Court of Appeals (Manila) 
(17 May 2013).31  

In a subsequent decision resolving motions for reconsideration, the Court reiterated that “the 
testing or introduction of bt talong into the Philippines, by its nature and intent, is a grave and 
present danger to (and an assault on) the Filipinos’ constitutional right to a balanced ecology 
because, in any book and by any yardstick, it is an ecologically imbalancing event or 
phenomenon. . . . the bt talong’s threat to the human health of the Filipinos as of now remains 
uncertain. . . . That is why we, in deciding this case, applied the precautionary principle in 
granting the petition in the case at bench.”32 

In a case addressing impacts of climate change in Pakistan, the Lahore High Court Green Bench 
concluded that fundamental rights interpreted in conjunction with constitutional principles of 

31 Greenpeace Southeast Asia (Philippines) v. Environmental Management Bureau of the Department of 
Environment and Natural Resources, Court of Appeals (Manila) (Special 13th Div), CA-G.R. SP No. 00013 (17 
May 2013) at pgs. 19-20 (omitting a footnote to the Rules of Procedure for Environmental Cases), available at: 
http://elaw.org/system/files/ph.greenpeacese.pdf. 
32 Greenpeace Southeast Asia (Philippines) v. Environmental Management Bureau of the Department of 
Environment and Natural Resources, Court of Appeals (Manila) (Special 13th Div), CA-G.R. SP No. 00013 (20 
September 2013) at pgs. 9-10 (emphasis in original), available at: 
http://elaw.org/system/files/ph.eggplantsept2014_0.pdf. 
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democracy and justice incorporate the precautionary principle:  
 

Fundamental rights, like the right to life (article 9) which includes the right to a 
healthy and clean environment and right to human dignity (article 14) read with 
constitutional principles of democracy, equality, social, economic and political justice 
include within their ambit and commitment, the international environmental principles 
of sustainable development, precautionary principle, environmental impact assessment, 
inter and intra-generational equity and public trust doctrine. 

  
Asghar Leghari v. Federation of Pakistan, Lahore High Court Green Bench (4 September 
2015).33  
 

V. The Ministry had Inadequate Information about Air Pollutant Emissions Associated 
with the Leasing Decision and its Impact on Climate 

 
Scientific literature contains robust evidence that the Arctic is warming at a much faster rate than 
the rest of the earth and that localized emissions of short-lived air pollutants (including black 
carbon, methane, and ozone precursors) make a substantial contribution to the amount of excess 
warming experienced in the Arctic. In 2008, a consortium of 10 scientists from the Unites States, 
Canada and Norway, published a path-breaking study noting disproportionate warming of the 
Artic with respect to the rest of the world: 
 

Arctic temperatures have increased at almost twice the global average rate over the 
past 100 years (IPCC, 2007). Warming in the Arctic has been accompanied by an earlier 
onset of spring melt, a lengthening of the melt season, and changes in the mass balance of 
the Greenland ice sheet (Stroeve et al., 2006; Zwally et al., 2002). In addition, Arctic sea 
ice extent has decreased from 1979 to 2006 in every month (Serreze et al., 2007). During 
the 2007 melt season, Arctic sea ice dropped to the lowest levels observed since satellite 
measurements began in 1979, resulting in the first recorded complete opening of the 
Northwest Passage (NSIDC, 2007). Impacts of ice loss include reduction of the Earth’s 
albedo, a positive feedback which leads to further warming.34 

 
The study further showed how short-lived pollutants (black carbon, methane, and ozone) make a 
significant contribution to warming that is occurring in the Arctic. 

 
Here, we present a summary of the short-lived pollutants that impact Arctic climate 
including methane, tropospheric ozone, and tropospheric aerosols. For each pollutant, we 
provide a description of the major sources and the mechanism of forcing. We also 
provide the first seasonally averaged forcing and corresponding temperature response 
estimates focused specifically on the Arctic. The calculations indicate that the forcings 
due to black carbon, methane, and tropospheric ozone lead to a positive surface 

33 Asghar Leghari v. Federation of Pakistan, Lahore High Court Green Bench (W.P. No. 25501/2015) (4 September 
2015) at para. 7 (emphasis added), available at: https://elaw.org/system/files/pk.leghari.090415_0.pdf. 
34 Quinn, P. K., Bates, T. S., Baum, E., Doubleday, N., Fiore, A. M., Flanner, M., ... & Shindell, D. (2008). Short-
lived pollutants in the Arctic: their climate impact and possible mitigation strategies. Atmospheric Chemistry and 
Physics, 8(6), 1723-1735 (emphasis added). 
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temperature response indicating the need to reduce emissions of these species within 
and outside the Arctic.35 

 
In 2013, after the minister’s decision, scientists principally with the Department of Geosciences 
at the University of Oslo published a study with evidence about how emissions of black carbon 
within the Arctic exert a disproportionate impact of Arctic warming. Their study states: 
 

In this study, we address the question of how sensitive the Arctic climate is to black 
carbon (BC) emitted within the Arctic compared to BC emitted at midlatitudes. We 
consider the emission-climate response spectrum and present a set of experiments using a 
global climate model. A new emission data set including BC emissions from flaring and a 
seasonal variation in the domestic sector has been used. The climate model includes a 
snow model to simulate the climate effect of BC deposited on snow. We find that BC 
emitted within the Arctic has an almost five times larger Arctic surface temperature 
response (per unit of emitted mass) compared to emissions at midlatitudes.36 

 
There is also robust evidence in the scientific literature that oil and gas activities emit short-lived 
air pollutants that contribute to warming of the Arctic. In 2012, Norwegian scientists funded by 
the Norwegian Research Council calculated the climate impact of expected future emissions of 
short-lived air pollutants shipping and petroleum activities in the Arctic, finding that emissions 
associated with petroleum activities (but not shipping activities) would add to global warming in 
the Arctic. Their study states: 
 

The Arctic is now experiencing some of the most rapid climate changes on earth: on 
average, temperature has risen approximately twice the rate of the rest of the world 
(ACIA, 2005). Repercussions of a warmer Arctic are melting glaciers, reduction in extent 
and thickness of sea ice, thawing permafrost and rising sea levels (Serreze et al., 2007; 
Stroeve et al., 2011). Warming also leads to an earlier onset of spring melt, lengthening 
the melting season. …. 
 
Petroleum and shipping activities emit a broad mix of gases and aerosols: long-lived 
greenhouse gases (GHGs), primary particles, such as organic- and black carbon (OC and 
BC), sulphur dioxide (SO2), and the ozone (O3) precursors nitrogen oxides (NOx), carbon 
monoxide (CO) and non-methane hydrocarbons (NMHCs). The emissions affect the 
chemistry and climate of the atmosphere through several mechanisms: by direct global 
warming from the GHGs, direct- and indirect effects from aerosols, and by formation of 
radiatively active O3. …. 
 
The Arctic is a region characterized by high solar angle, high surface albedo, low 
temperatures and long periods of darkness in the winter and sunlight in summer. These 
factors result in a different sensitivity to emissions compared to lower latitudes. …. 
 

35 Id. (emphasis added). 
36 Sand, M., Berntsen, T. K., Seland, Ø., & Kristjánsson, J. E. (2013). Arctic surface temperature change to 
emissions of black carbon within Arctic or midlatitudes. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 118(14), 
7788-7798 (emphasis added). 
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Emissions of short-lived compounds from shipping and petroleum activities in the Arctic 
have effects on concentration levels of several gases and aerosols and lead directly and 
indirectly to radiative forcing. The composition, annual cycle 
and geographical distribution of the emissions leads to pronounced differences between 
the two sectors. For shipping, high emissions of SO2, and the maximum in emissions 
during summer, means that the radiative forcing is dominated 
by the direct effect of sulphate aerosols and the first indirect aerosol effect. For petroleum 
emissions sulphur emissions are much lower while the BC emissions are higher, and the 
emissions are evenly distributed annually. For this sector the 
BC deposited on snow, predominately within the Arctic region, exerts the largest 
radiative forcing, followed by the direct aerosol effect of BC. …. Future emissions could 
potentially have a significant effect on Arctic environment, regional air pollution levels 
and radiative budget.37 

 
It is important to emphasize that emissions of short-lived air pollutants would occur from 
petroleum activities even though routine flaring by offshore oil and gas facilities is a practice 
banned by Norwegian law. First, other activities of offshore oil and gas facilities are sources of 
short-lived air pollutants, such as fuel consumption by captive energy sources and on- and off-
loading of tankers. Second, although routine flaring is banned, flaring for purpose of insuring 
safe operation of offshore oil and gas facilities is still permitted and occurs at a substantial level. 
For example, despite the ban by Norway of routine flaring by offshore oil and gas facilities, the 
total amount of flaring remained relatively constant from 1980 to 2002 because reduced flaring 
intensity was offset by increased overall oil and gas activity in Norway, as seen in the following 
data.38 
 

37 Ødemark, K., Dalsøren, S. B., Samset, B. H., Berntsen, T. K., Fuglestvedt, J. S., & Myhre, G. (2012). Short-lived 
climate forcers from current shipping and petroleum activities in the Arctic. Atmospheric Chemistry and Physics, 
12(4), 1979-1993 (emphasis added). 
38 World Bank Regulation of Associated Gas Flaring and Venting: A Global Overview and Lessons from 
International Experience. A2 – Norway, available at: 
http://siteresources.worldbank.org/INTGGFR/Resources/norway.pdf  
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Aside from a spike in flaring when the Snøhvit/Melkøya plant/facility was put into production, 
as well as a smaller spike from the "Alvheim" field went into production, flaring at Norwegian 
oil and gas production facilities has remained relatively constant for the further period of 2002 to 
2012.39 
 
 

39 Miljødirektoratet (December 2013) "Foreløpig Sektorrapport Underlagsrapport til Forslag til handlingsplan for 
norske utslipp av kortlevde klimadrivere" Sektorrapport M90/2013, at Figure 4. 

Figure A.4 Flaring and Oil Production Volumes in Norway, 1980 and 2002 
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The following information was presented to the Ministry about the climate affects of emissions 
from the proposed oil and gas licenses: 
 

Vi har ikke foretatt beregninger av klimaeffekten (gjennom endret strålingsbalanse) fra 
petroleumsutslippene i denne rapporten. Med de små endringene i partikler (og ozon) 
som petroleumskildene er beregnet å gi, er det ikke hensiktsmessig å gjøre beregninger 
med strålingsmodeller. Slike beregninger, som er ganske ressurskrevende, ville være 
beheftet med stor usikkerhet, og i lys av de små tilleggene som er tema i denne rapporten 
vil resultatene ha liten informasjonsverdi. Effekten av for eksempel BC-avsetning 
avhenger av snøens/isens beskaffenhet, krystallstørrelser, smeltevann, etc. (Skeie et al., 
2011). 
 
I en studie av Ødemark et al. (2012) er det brukt ulike modeller for å beregne endret 
strålingspådriv knyttet til dagens olje- og skipsaktivitet i Arktis. De konkluderer med at 
de høye sulfatutslippene, spesielt fra skipsfart, bidrar til et netto negativt strålingspådriv 
hvis alle kilder tas med. Petroleumsaktiviteten alene, dvs. når skipstrafikken utelates, gir 
derimot et positivt strålingspådriv. Det skyldes hovedsakelig BC-avsetning på is/snø. De 
store sulfatutslippene fra skipstrafikken har en avkjølende klimaeffekt og vil således 
oppveie en oppvarming knyttet til BC. 
 
Utslippene fra de planlagte aktivitetene ved Jan Mayen og Barentshavet har en 
tilsvarende sammensetning som dagens utslipp i Arktis. Sett i lys av publikasjonen fra 
Ødemark et al. (2012) er det derfor nærliggende å konkludere med at klimaeffektene 
knyttet til de nye installasjonene vil bli svært liten. Dersom framtidens utslipp fra 
skipstrafikk og petroleumsaktivitet endrer sammensetning, for eksempel ved reduserte 
svovelutslipp, kan imidlertid den totale klimaeffekten endres.40 

 
The quality of information presented to the Ministry about the climate effects of emissions from 

40 Norwegian Institute for Air Research (2012) "Åpning av havområdene vest for delelinjen i Barentshavet Sør for  
petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft” at pgs. 42-43 

1200 
MELKØYA 

·• ALVHEIM ;;-
~ 1000 I GRAN E 

I ANDR E "NYE" INSTALLASJONER ·-
E I STATFJORD . 800 SGARD . . 
" GULLFAKS 

~ I ANDR E "GAMLE" INSTALLASJONER 
I! 600 
• .,, .. 
<: • 400 
~ 

200 

Figur 4: Faklet gassmengde i Sm3 per år i petroleumssektoren i perioden 2000-2012 (Kilde: 
Oljedirektoratet) 

6424



 
 

the proposed oil and gas licenses is sub-standard in several respects. First, the information does 
not adequately take into account emissions of short-lived, climate-forcing air pollutants 
associated with petroleum activities that are not associated with routine flaring, such as fuel 
consumption by captive energy sources, on- and off-loading of tankers, and flaring for the 
purpose of insuring safe operation of offshore oil and gas facilities. Second, while presently the 
climate effect of emissions from shipping associated with oil and gas activities in the Barents Sea 
might be neutral because the negative impacts of black carbon emissions may be offset by 
positive impacts of sulfate emissions, sulfate emissions will decrease dramatically in the near 
future because of international legislation limiting the sulfur content of shipping fuel to 0.5%, a 
decrease of 80%.41  
 
It should also be noted that if an accident or system failure led to a catastrophic release of oil, 
and if in situ burning of oil were chosen as the oil spill response, then the in situ burning of oil 
would result in copious emissions of black carbon, information that has also not been presented 
to the Ministry. 
 

VI. The Ministry had Inadequate Information about the Impact of Air Pollutant 
Emissions from the Leasing Decision on Human Health and Ecology 

 
Evidence in the scientific literature shows that air pollutant emissions from shipping related to oil 
and gas activities has caused deleterious impacts to air quality and ecology that would worsen 
under scenarios where there is more shipping and oil and gas activities in the Arctic. A study 
published in 2007 by Norwegian scientists states: 
 

Statistics show that current Norwegian coastal ship emissions are responsible for about 
40% of the national NOx [nitrogen oxides] emissions, 17% of SO2 [sulfur dioxide], 9% of 
CO2 [carbon dioxide] and roughly 1% of CO [carbon monoxide], NMVOCs [non-
methane volatile organic compounds] and PM [particulate matter]. … 
 
In 2015 the expected oil and gas transport by ships from Norway and northwest Russia, 
NSR [Northern Sea Route], and new Norwegian coastal gas power plants are likely to 
have regional effects. Ship engines have relatively large NOx emissions and the shipping 
sector is one of few sectors with increasing sulfur emissions. A result of the increasing 
ship emissions of these components could be an extended period where the critical loads 
for acidification in coastal areas are exceeded. New coastal activities and sea 
transportation in 2015 increase the sulfur (and nitrate) deposition by about 4% in the 
region. As noted in section 4.4 future pollutant levels need to be reduced to obtain 
recovery in the area. New activity and resulting ship traffic in northern and Arctic areas 
may also have significant regional effects in coastal areas with low background pollution 
levels. We find increased particle amounts in the northern areas, and the contribution 

41 “According to data published by DNV (Det Norske Veritas, 2005), the current average sulphur content is 2.46%. 
After 1 January 2020 the sulphur content should be no more than 0.5%, or 20% of the current average.”  Peters, G. 
P., Nilssen, T. B., Lindholt, L., Eide, M. S., Glomsrød, S., Eide, L. I., & Fuglestvedt, J. S. (2011). Future emissions 
from shipping and petroleum activities in the Arctic. Atmospheric Chemistry and Physics, 11(11), 5305-5320. 
Supporting information. 
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from ship traffic to Arctic haze could be increasing.42 
 
A more recent study by Canadian scientists focused on the impact of ship emissions on air 
quality at monitoring stations in the Arctic. The scientists found that pollutant emissions 
specifically from shipping increased levels of ozone (O3) and very-fine particulate matter (PM2.5) 
in ambient air of two communities in a manner that was small but of public health significance. 
The study states: 
 

In an effort to characterize air quality in two communities of the Canadian Arctic during 
the high shipping season, we have measured surface concentrations of NOx, O3 [ozone], 
SO2, and PM2.5 [very fine particulate matter] in Cape Dorset and Resolute, Nunavut, for 
the complete 2013 shipping season. A particular focus of the study was the relative 
impact of pollution due to shipping vs. other sources, near high shipping traffic zones 
adjacent to the Arctic Bridge and the Northwest Passage.  
 
Overall, the influence of shipping on O3 mixing ratios was that of enhancement by up to 
4.6–4.7 ppb in Cape Dorset and 2.5–2.7 ppb in Resolute, persistent for ship plumes up to 
72 h of age. PM2.5 concentrations were consistently higher for ship-influenced air masses 
by up to 1.8–1.9 μg/m3 in Cape Dorset and 0.5–0.6 μg/m3 in Resolute. …. 
 
The high-resolution AQHI [Air Quality Health Index] primarily followed seasonal O3 
levels and was higher for Cape Dorset than Resolute. Ship influenced air masses 
consistently exhibited an increase of 0.1–0.3 in AQHI compared to no ship-influenced air 
masses. This difference is small with existing low levels of shipping traffic in the Arctic, 
but it can be expected to intensify with increasing traffic.43 

 
The following information was presented to the decision makers about air quality impacts of the 
proposed oil and gas licenses: 
 

Beregnet bakgrunnsnivå av N120-verdi for ozon viser at det er 0-10 dager med 8-timers 
middel over 120 μg O3/m3 i Nord-Norge, og tilsvarende 0-6 dager på Svalbard. 
Beregningene viser at fremtidig petroleumsaktivitet kan bidra til 1 ekstra dag for noen 
svært begrensede områder både på fastland og på Svalbard. 
 
Også for sotpartikler (EC), PM10 og sulfatpartikler gir modellberegningene små 
tilleggsbidrag på Svalbard fra den framtidige petroleumsaktiviteten. Beregningene gir en 
økning på mindre enn 0,5 % i forhold til dagens situasjon.44 
 

It is not enough to show that resultant pollutant levels would be below or only a fraction of air 

42 Dalsøren, S. B., Endresen, Ø., Isaksen, I. S., Gravir, G., & Sørgård, E. (2007). Environmental impacts of the 
expected increase in sea transportation, with a particular focus on oil and gas scenarios for Norway and northwest 
Russia. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 112(D2). 
43 Aliabadi, A. A., Staebler, R. M., & Sharma, S. (2015). Air quality monitoring in communities of the Canadian 
Arctic during the high shipping season with a focus on local and marine pollution. Atmospheric Chemistry and 
Physics, 15(5), 2651-2673. 
44 Norwegian Institute for Air Research (2012) "Åpning av havområdene vest for delelinjen i Barentshavet Sør for  
petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft” at pgs. 42-43 
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quality standards. Pollutants cause health impacts at levels below air quality standards because 
there is no threshold below which health impacts do not occur. The impact to human health of 
pollutant level increases needs to be quantified. 
 
For example, Health Canada provides the following Air Quality Benefits Assessment Tool 
(AQBAT): 
 

 
 
As indicated in the table above, each 1 part per billion increase of ozone in ambient air results in 
an increased risk of premature death from acute exposure of 0.00839%. Each 1 µg/m3 increase in 
PM2.5 results in an increased risk of premature death from chronic exposure of 0.0676%. 
 
Svalbard is a Norwegian archipelago with a population of more than 2600 persons. No 
quantitative information was provided to the Ministry about the increased risk of premature 
death from acute exposure to increased levels of ozone of persons living in Svalbard. Similarly, 
no quantitative information was provided to the Ministry about the increased risk of premature 
death from chronic exposure to increased levels of PM2.5 of persons living in Svalbard.  

 
 

VII. The Ministry had Inadequate Information about the Impact of the Leasing Decision 
on the Marine Environment from Routine and Reasonably Expected Operations 
 

Impacts to the marine environment from offshore oil and gas activities can be divided into two 
categories: 1) impacts associated with routine and reasonably expected offshore oil and gas 
activities, which includes small but relatively frequent spills; and 2) impacts associated with 
accidental spills that are catastrophic in size but infrequent. Both impacts need to be assessed to 
provide a rational basis for the approval of offshore oil and gas activities. 
 
The scientific literature contains ample evidence that routine and reasonably expected offshore 
oil and gas activities cause deleterious impacts to marine life. A recent publication45 by 21 
scientists affiliated with academic institutions in 9 countries states: 
 

 

45 Cordes, E. E., Jones, D. O., Schlacher, T. A., Amon, D. J., Bernardino, A. F., Brooke, S., ... & Gates, A. R. 
(2016). Environmental impacts of the deep-water oil and gas industry: a review to guide management strategies. 
Frontiers in Environmental Science. 
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based on a 1-hour averaging time 
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EFFECTS OF ROUTINE ACTIVITIES 
 
Routine oil and gas activities can have detrimental environmental effects during each of 
the main phases of exploration, production, and decommissioning (Figure 3).  During the 
exploration phase, impacts can result from indirect (sound and traffic) and direct physical 
(anchor chains, drill cuttings, and drilling fluids) disturbance.  Additional direct physical 
impacts occur in the production phase as pipelines are laid and the volume of discharged 
produced water increases.  Lastly, decommissioning can result in a series of direct 
impacts on the sea floor and can re-introduce contaminants to the environment.  It is 
critical that all of the potential impacts of routine operations are accounted for when 
designing management strategies, whether local or regional, for offshore oil and gas 
activities. … Once the installation of infrastructure commences, direct impacts on 
habitats and associated fauna increase (Table 2). 

 
 

 
 
These impacts of routine operations of offshore oil and gas operations in Norway were noted as 
early as 1995 in a publication by scientists with the University of Oslo. The impacts were 
observed in the benthic layer of the North Sea area of the Norwegian Continental Shelf at a time 
when oil-based drilling muds were in use, but the findings are nonetheless relevant to the 
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Licensing Decision because the impacts observed were associated with barium and toxic metals 
in drill cuttings, not only total hydrocarbons. The study states: 
 

Multivariate statistical analyses of data on environmental variables and benthic fauna 
from 14 oil and gasfields obtained from 24 surveys collected between 1985 and 1993 are 
presented. At all fields oil-based drilling mud was used. The purpose of this study was to 
investigate contamination gradients, assess effects on benthic fauna both spatially and 
temporally and to evaluate measures such as diversity indices, indicator species and 
multivariate analysis techniques in assessment of pollution. …. Initial contamination of 
the outermost areas at most fields was shown as elevated levels of barium and total 
hydrocarbons (THC) and sometimes also by elevated levels of zinc, copper, cadmium and 
lead. Three fields were studied in particular and showed contaminated areas of over 100 
km2 (Valhall), over 15 km2 (Gyda) and over 10 km2 (Veslefrikk). After a period of 6 to 
9 yr contamination had spread, so that nearly all of the outermost stations 2 to 6 km away 
from the platforms showed evidence of contamination. …. Analyses linking fauna and 
environmental variables indicated that the effects were mainly related to THC, barium 
and strontium, but also to metals like zinc, copper, cadmium and lead, which are all 
discharged in drill-cuttings. Effects on the fauna closely followed the patterns of 
contamination with only a few stations at each field that were contaminated not showing 
effects. Thus the areas showing effects were only slightly less than the areas 
contaminated. Subsequent to cessation of discharges biodegradation of oil and reduced 
concentrations of THC were observed. Yet there was an extension of areas where the 
fauna was affected several years after cessation of drill-cutting discharges. This may 
indicate that barite and related compounds associated with the discharges also have an 
environmental impact. However, preliminary results from fields using only water-based 
mud clearly indicate a reduction in environmental contamination and biological impact, 
compared to effects reported here, for oil-based drill-cuttings … Finally, the initial effects 
of pollution included severe reductions in organisms that are key components of the 
benthic communities and also food for bottom-living fish, and are thus ecologically 
important. The new fauna which establishes in the contaminated sediments close to 
platforms, often with high abundance, will probably be less valuable as a food source for 
fish populations since it is of small size and lives sub-surface.46 

 
The following information was presented to the decision makers about the impacts to the marine 
environment from routine and reasonably expected operations associated with the proposed oil 
and gas licenses:  
 

Kunnskapen om effekter av regulære utslipp i Arktis er begrenset. Det har foregått 
leteboring i Barentshavet i flere tiår, men så langt er det kun Snøhvitfeltet som er i vanlig 
produksjon. Gass fra dette feltet utvinnes på landanlegget Melkøya og utslippene herfra 
er i all hovedsak kjølevann (se kapittel 3.4.4). Det er utført en rekke studier, blant annet 
gjennom forskningsprogrammet SAARP (Statoil-Arctos Research Programme) og 
PROOFNY, der potensiell effekt av olje på arktiske organismer er undersøkt. Camus og 

46 Olsgard, F., & Gray, J. S. (1995). A comprehensive analysis of the effects of offshore oil and gas exploration and 
production on the benthic communities of the Norwegian continental shelf. Marine Ecology Progress Series, 277-
306 (emphasis added). 
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Olsen (2012) har gjennomgått tilgjengelige forskningspublikasjoner som omhandler 
biologiske effekter av petroleumsrelaterte komponenter på arktiske marine organismer. 
De fleste studiene er gjort med tanke på å undersøke effekter av akutte oljeutslipp, og 
forfatterne har ikke funnet studier som undersøker effekter av produsert vann og kun én 
studie som omhandler potensielle effekter av boreutslipp. Camus og Olsen (2012) 
etterlyser en standardprotokoll for å undersøke effekter av olje på arktiske organismer. 
Av studiene de har oppsummert, benyttes det ulike oljetyper, oljekomponenter, 
eksponeringstid og konsentrasjoner. Dette gjør det vanskelig å gjøre direkte 
sammenlikninger mellom studier. Spørsmålet om arktiske organismer er mer sensitive for 
oljepåvirkning kan ikke besvares entydig og svært få studier har gjort slike 
sammenlikninger. Resultatene fra de oppsummerte studiene viser at i noen tilfeller er 
arktiske arter mer sensitive, andre ganger mindre sensitive, enn temperere arter (Camus 
og Olsen, 2012). Dette er i tråd med konklusjonene i PROOFNY programmet, der 
forskjellen i sensitivitet for oljerelatert forurensing mellom arktiske og temperere arter er 
liten og kan gi seg utslag begge veier (Bakke et al. 2012). Videre peker Bakke et al. 
(2012) på at andre forskjeller enn organismenes sensitivitet mellom Arktis og temperere 
strøk kan gi ulike responser på oljerelatert forurensing. Her nevnes sesongvariasjon, 
fordeling av bestander i tid og rom, lysforhold, temperatur, klimaendringer og forskjeller 
i bunnfauna-sammensetning (Bakke et al. 2012). Ved en opptrapping av 
petroleumsvirksomhet i kalde områder bør det settes av betydelig midler til å øke 
kunnskapsstatus på potensielle effekter av regulære utslipp i slike områder (se kapittel 7). 
… 
 
5.2.5 Samlede effekter for økosystemet 
 
De modellerte lete- og produksjonsbrønnene vil trolig ikke gi effekter på bestander i det 
viktige økosystemet i utredningsområdet i Barentshavet sørøst, men det er en viss 
usikkerhet assosiert til effekter på visse nøkkelarter. De pelagiske artene som ikke har 
egenbevegelse; plankton og egg og yngel av fisk, er potensielt mest utsatt for produsert 
vann. Det er fortsatt et stor behov for kunnskap om effekter av produsert vann. Sårbare 
bentiske arter som svamp er de artene som er mest utsatt for borekaks og nedslamming av 
havbunn. Områdene rundt et letefelt vil bli nedslammet av borekaks og eksponeringen til 
sedimentert kaks vil være vedvarende til kakset enten eroderes og føres videre, blandes 
ned i det naturlige sedimentet ved bioturbasjon eller dekkes av nytt sediment. I praksis 
utgjør tilslammingen derfor en kronisk belastning der PNEC på 10 millimeter kaks er 
gyldig. 
 
Det komplekse økosystemet som befinner seg i utredningsområdet er avhengig av svært 
mange viktige komponenter for å kunne opprettholdes og være i balanse. Om dette unike 
økosystemet kommer i ubalanse kan det få store følger for det marine liv og næringene 
som er tilknyttet dette. Dette diskuteres videre i kapittel 6.2. Det er med en viss 
usikkerhet at en kan konkludere at de modellerte scenarier ikke vil få noen effekt på 
økosystemet som en helhet.47 
 

47 Akvaplan-niva AS (September 2012) “Konsekvensutredning (KU) som en del av prosessen med åpning av det 
tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet Sør. Regulære utslipp til sjø,” at pgs. 21-22. 
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Although the material presented to the Ministry admits to an ecosystem imbalance that could 
have major consequences for marine life and dependent industries, no information is provided to 
decision makers about the spatial and temporal extent of such major consequences. The material 
also omits information about an entire category of impacts: direct physical disturbance from 
anchor chains, drill cuttings, drilling fluids, and pipelines. The lack of this information is 
compounded by the fact that the productivity of the benthic layer of the Barents Sea is greatest in 
its southern portion and is expected to increase because of climate change.48 
 

VIII. The Ministry had Inadequate Information about the Reasonably Foreseeable 
Impacts of the Leasing Decision on the Marine Environment Associated with 
Accidents and System Failures 

 
The Licensing Decision would allow oil and gas activities in a region where the likelihood of an 
accident or system failure leading to a catastrophic release of oil is heightened because of 
conditions of enhanced sea ice and low temperatures beyond which no offshore oil and gas 
facility has yet encountered. According to DNV-GL: 
 

New concept designs for production, drilling, well operations as well as marine 
operations are needed for the Barents Sea. The concepts need to address the challenges of 
operating in the arctic and site-specific environmental conditions and far from established 
onshore infrastructure:  
 

 The concept designs for both locations need to be capable of operating in the sea 
ice conditions with hulls designed to withstand the loads from impact with sea ice 
and potentially drifting icebergs (INTSOK, 2014a, 2014b). The extent of hull 
strengthening depends on the amount of ice, but also to which extent ice handling 
is used. 
 Vessel concepts for marine operations should reflect the lack of existing offshore 
infrastructure and the long distance to established onshore infrastructure. New 
vessels should be able operate in ice covered waters and perform multiple 
functions (INTSOK, 2014c, 2014a, 2014d). …. 

 
Moorings and appendages need to be designed for withstanding the environmental loads 
in the Barents Sea or need to be protected from them. The following challenges for 
moorings and appendages have been emphasized: 

 
 Only first-year ice loads (~20' MT, light ice conditions) on moorings can be 
handled, while multiyear ice loads (~75'-100' MT) cannot be dealt with 
economically (IMVPA, 2008). 
 Currently, ice-breaking thrusters on production facilities cannot be fully serviced 
or replaced in the field (INTSOK, 2014a). 
 The hull has to be designed such that it prevents ice from flowing under the hull 

48 Cochrane, S. K., Denisenko, S. G., Renaud, P. E., Emblow, C. S., Ambrose, W. G., Ellingsen, I. H., & 
Skarðhamar, J. (2009). Benthic macrofauna and productivity regimes in the Barents Sea—ecological implications in 
a changing Arctic. Journal of Sea Research, 61(4), 222-233. 
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of a floating production platform with risers underneath (INTSOK, 2014a). … 49 
 
Not only is the likelihood of an accident or system failure higher in the region covered by the 
Licensing Decision, but the magnitude of the impact of a catastrophic release of oil would be 
higher because of specific limitations that would impair the efficacy of an oil spill response. 
According to DNV-GL: 
 

Technology for oil spill response (OSR) 
 
There is currently no single oil spill response technology that can be applied under all 
conditions in the Arctic. This is also reflected by the following issues: 

 
Arctic challenges such as low temperatures, sea ice, icing, etc., affect ability to 
combat oil spills (ACE, 2014). 
More investigation of different alternatives and combinations of the different OSR 
measures is needed. Mechanical recovery has been the preferred option, whereas 
in-situ burning is not currently in use (INTSOK, 2014e). 
The effectiveness of mechanical recovery, use of dispersants and in situ burning 
needs to be improved further (INTSOK, 2014e). 
OSR technologies need to be improved to reduce the negative effects of sea ice, 
waves and remoteness (INTSOK, 2014e; Bjørnbom, 2015). 

 
Sufficient oil spill response capabilities are a requirement for operating in the Barents 
Sea. Multiple OSR technologies should be present on-site to provide the operator with the 
flexibility to choose the technologies that will have the highest success rates under the 
prevailing environmental conditions (DNV GL, 2014b).50 

 
Scientists with the Arctic University of Norway published a study relevant to the response of a 
keystone species (Boreogadus saida) to ongoing releases of oil that would occur if oil were 
trapped beneath ice in the marginal ice zone. Their study states: 
 

Past experience has shown that releases of crude oil can have important long-term 
ecosystem effects at the regional level (Peterson et al., 2003), leading to significant 
economic consequences through the loss of ecosystem services (Cohen, 1995; Garza-Gil 
et al., 2006; Ocean Studies Board, 2013). 
 
Recently, Norway modified the definition of the Arctic marginal ice zone in preparation 
for a new round of oil and gas licensing, enabling the oil and gas industry to operate 
further north in the Barents Sea. As the accessibility to the Arctic increases, the threat of 
accidental oil spills increases greatly. This will further be exacerbated by changes in sea 
ice structure and behavior in combination with expected increases in extreme weather 
events resulting from climate change (Harsem et al., 2011). 
 

49 DNV-GL (November 2015) "Technology challenges for year-round oil and gas production at 74°N in the Barents 
Sea." 
50 Id. 
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In ice-covered environments, oil recovery is considered exceptionally challenging 
because the remoteness of the Arctic renders detection and access to the impacted area 
difficult, especially during the polar night. Spilled oil can easily become encapsulated 
into the ice and released in the following melt seasons when it may be widely distributed 
over larger areas (Dickins et al., 2008; Fingas and Hollebone, 2003); this will potentially 
affect ecosystems during periods of high productivity (Leu et al., 2015) and at biological 
hotspots (Kuletz et al., 2015). In addition, our increasing understanding of ecosystem 
processes during the polar night shows a system with high activity levels and biological 
interactions across most trophic levels (Berge et al., 2015b,c) that may be more 
vulnerable than previously assumed. Weathering processes in the Arctic, and in particular 
those of crude oil encapsulated in sea ice, are significantly prolonged, thereby also 
increasing the time of exposure to marine organisms (Brandvik and Faksness, 2009). 
Water-soluble hydrocarbons within brine channels in the sea ice can also reach 
concentrations that are toxic to ice-associated organisms and they can be released over 
several months, potentially contaminating food webs (Faksness and Brandvik, 2008). 
 
Polar cod (Boreogadus saida) is the most abundant pan-arctic fish species, and it sustains 
the majority of other species that comprise higher trophic levels (Hop and Gjøsæter, 
2013; Mueter et al., 2016). Populations of this small gadid are at risk of experiencing 
significant changes in ecosystem interactions (Renaud et al., 2012) and alterations in their 
life cycle strategies (Nahrgang et al., 2014) in regions of enhanced warming. Additional 
impacts from anthropogenic pollution, and in particular accidental oil spills, may 
accelerate the decline of this key species and thereby its central role in the Arctic food 
web. … 
 
Our study shows significant sub-lethal effects on polar cod larvae when exposed to low 
levels of hydrocarbons in the WSF of crude oil. Our study is an environmentally 
realistic representation of potential oil spill scenarios occurring in ice-covered regions 
during the polar night, when epipelagic eggs from polar cod will aggregate under the 
ice. Polar cod populations may already be jeopardized as a result of climate warming 
impacts with fecundity levels reduced by one order of magnitude in regions influenced by 
warm water masses (Nahrgang et al., 2014). These additional stresses can only further 
impede their success of a complete life cycle. Additional work should evaluate the 
consequences of these observed effects on later developmental stages, as well as overall 
population sensitivity under various oil spill and climate scenarios. The risk of accidental 
oil spills in the Arctic Ocean increases concomitantly with the opening of circumpolar 
shipping routes and exploration for new oil resources. Exploration of these resources in 
ice-covered regions of the Arctic is already occurring. In the Barents Sea, the Goliat oil 
field has started production in April 2016. In the USA, the Bureau of Ocean Energy 
Management (BOEM) approved a five-year offshore oil and gas-leasing program for 
2012-2017 including Arctic regions. As a keystone species in arctic ecosystems, the high 
sensitivity of polar cod to crude oil exposure during its early life stages is therefore likely 
to have important and cascading effects on the entire food chain, not just limited to a 
single-species phenomenon.51 

51 Nahrgang, J., Dubourg, P., Frantzen, M., Storch, D., Dahlke, F., & Meador, J. P. (2016). Early life stages of an 
arctic keystone species (Boreogadus saida) show high sensitivity to a water-soluble fraction of crude oil. 
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The following information was presented to the decision makers about the impacts to the marine 
environment of accidents and system failures of operations associated with the proposed oil and 
gas licenses. 
 

Denne rapporten ser på to av disse elementene: hvilke effekter vil et stort akutt oljeutslipp 
av et gitt omfang trolig ha for henholdsvis samfunns- og næringsliv? Vi understreker 
trolig, for svarene på spørsmål om en mulig fremtidig hendelse er beheftet med stor 
usikkerhet. Alvorlighetsgraden av et akutt oljeutslipp vil også variere etter hvem det er et 
problem for. Et utslipp kan være svært alvorlig for hushold, lokalsamfunn og 
enkeltbedrifter, uten at det nødvendigvis er et stort problem for næringssektorer, regioner 
eller befolkningen mer allment. Spørsmålet om vektingen av en risiko for de få vs. nytten 
for de mange er et politisk spørsmål som ikke omhandles her. 
 
Til tross for usikkerheten rundt et hypotetisk spørsmål om et mulig fremtidig 
akutt oljeutslipp, finnes det flere historiske utslippshendelser som bidrar med 
kunnskap om effekter, deres varighet og konsekvenser for næringer og lokalsamfunn. 
Summen av disse faglige analysene er ikke alltid entydige, og det 
finnes dermed også ulike svar på disse problemstillingene. 
 
Vår oppsummering er at et oljeutslipp av forutsatt størrelse og karakter som i 
ODs scenario vil ha negative og lokale/regionale effekter, men at det er lite 
grunnlag for å hevde at det – med de forutsetninger som ligger til grunn for 
studien - vil utgjøre store og langvarige problemer for næringsliv eller lokalsamfunn, gitt 
at myndigheter og ansvarlige operatørselskaper har effektive og troverdige strategier for å 
bidra til nødvendig tilpasning. Denne konklusjonen må ses i sammenheng med områdets 
beliggenhet i forhold til de viktigste områdene for norsk fiske, og strømforholdene i 
utredningsområdet. De dominerende strømforholdene i utredningsområdet medfører at 
utslipp fra store deler av utredningsområdet ikke ventes å nå viktige fiskeriområder nær 
kysten, viktige både for den havgående flåten og for lokalt kystfiske. Det er i hovedsak 
bare utslipp fra den sørligste lokaliteten som kan berøre slike områder. … 
 
Å drive fiske i et område som er berørt av et oljeutslipp vil ikke være aktuelt. Selv om 
fisken skulle stå så dypt at den ikke påvirkes av olje på havoverflaten, vil fortsatt fiske i 
slike områder medføre en risiko for tilgrising av fiskeredskapene, samt begrunnet eller 
ubegrunnet mistanke om kvalitetsforringelse. Dette vil i seg selv være nok til å holde 
fiskerne borte. For den fiskeflåten som driver fiske i et område som berøres av et akutt 
oljesøl, vil sølet i praksis bety et avbrudd i fisket. Vi ser da bort fra eventuelle 
langsiktigebiologiske virkninger på fiskeressursene. 
 
I tillegg til virkninger i form av fangsttap og markedsmessige reaksjoner kan et akutt 
oljeutslipp føre til tilgrising av faststående redskaper som garn og line som sto i sjøen når 
utslippet startet. Ved fiske med ringnot, trål, autoline og snurrevad vil en kunne unngå de 
oljeinfiserte områder. Det samme gjelder ved utsetting av faststående redskaper i områder 

Environmental Pollution, 218, 605-614 (emphasis added). 
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som kan bli berørt av oljens videre drift. … 
 
Opprensking vil suksessivt fjerne olje fra havet, enten ved mekanisk oppsamling, 
eller alternativt ved kjemisk dispergering, dersom oljetypen ligger til rette for 
dette. Det er i spredningsberegningene ikke inkludert effekt av bekjempelsestiltak. Olje 
vil kunne være synlig i miljøet og langs strendene I betydelig lengre tid, men olje på 
strand vil i seg selv ikke være til hinder for utøvelse av fiske.52 

 
The quality of information presented above is substandard in several aspects.  
 
First, there are no historical events that could allow for adequate knowledge of the consequences 
of an oil spill in the region covered by the Licensing Decision because enhanced sea ice and low 
temperatures in the region are beyond that which any offshore oil and gas facility has ever 
encountered.  
 
Second, there is no information about the impact of a major oil spill in the region on an Arctic 
key species - Polar cod (Boreogadus saida) or key Arctic fisheries - Arctic cod (Gadus morhua), 
Barents Sea capelin (Mallotus villosus), and Norwegian spring-spawning herring (Clupea 
harengus). 
 
Third, it was improper to conduct an assessment of a major oil spill that ignores any long-term 
biological effects on fishery resources. It is precisely these long-term biological effects on 
fishery resources that would constitute the highest consequence of a major oil spill. 
 
Fourth, it is improper to assume that purification will successfully remove oil from the sea, either 
by mechanical collection, or alternatively by chemical dispersion, if the oil type is suitable for 
this. If a major oil spill occurs in the region covered by the Licensing Decision, then conditions 
in the area are precisely those that could render successful remove of oil from the sea impossible. 
 
Because the quality of information about the consequences of a major oil spill is substandard in 
these critical ways, the decision of the MPE to approve the oil and gas licenses should be set 
aside as irrational. 
 
Conclusion 
 
ELAW shares this legal and scientific information with the Oslo District Court in hopes that it is 
helpful as the Court considers the important issues before it.  
 
Submitted on behalf of the U.S. office of the Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) 
by: 
 
_________________________________  ________________________________ 
Bern Johnson      Date 
Executive Director 

52 Norut Tromsø (September 2012) "Konsekvenser av akuttutslipp for samfunn og næringsliv. Konsekvensutredning 
for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet," at pgs. xi., 49 and 50. 

30 October 2017

y

________________ ______________________________ ___________________________ _____________________________________________________________ _________________ _______________________
Beeeeeeeeeeeeeeern JJohohohhohohohohohohohohhhhnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnsnnsnnnnnnnnnn on   
Execececececceccutututututtu iiiviii e Director
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 Side 2 av 4 

11 PÅSTAND 

På vegne av Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon nedlegges slik:
 

påstand:  

1. Staten v/Olje- og energidepartementets vedtak om tildeling av utvinningslisenser i 23. 
konsesjonsrunde, nedfelt i kongelig resolusjon av 10. juni 2016, er helt eller delvis 
ugyldig.  
 

2. Staten v/Olje- og energidepartementets dømmes til å erstatte Foreningen Greenpeace 
Nordens, Natur og Ungdoms og Besteforeldrenes klimaaksjons sakskostnader for 
tingretten.  

 

2 PÅSTANDSGRUNNLAG 

2.1 Faktisk påstandsgrunnlag 

De ti utvinningstillatelsene saken gjelder har irreversible og uakseptable miljømessige 
skadevirkninger.  
 
For det første er utvinningstillatelsene uforenelig med det ekstremt presserende behovet for å 
redusere verdens- og Norges CO2-utslipp: 
 
• Det er ingen tvil om at den globale oppvarmingen er i sterk vekst og at det kreves drastiske 

tiltak for å hindre irreversible og katastrofale konsekvenser.  
 

• Det er klart at Norge må bidra, at Norge så langt ikke har vært i nærheten av å nå sine 
utslippsmål og at Norge ennå ikke har startet å kutte landets karbondioksidutslipp.  

 
• Utslipp fra petroleumsproduksjon er Norges klart største utslippsdriver og Norge er blant 

verdens største petroleumseksportører.  
 

• Utvinningstillatelsene er det rettslige grunnlaget for igangsetting av petroleumsutvinning i 
nye havområder (Barentshavet sør-øst) – første nyåpning på over 20 år.  Tillatelsene bringer 
petroleumsutvinningen lenger nord og øst enn noen gang og søker å bidra til et nytt 
«oljekapittel» i Barentshavet. 

 
• Utvinningstillatelsene søker å opprettholde nivået for norsk petroleumsutvinning etter 

2030 – i en periode utslippene fra fossilt brennstoff må fases ut. Utvinningstillatelsene søker 
å påvise nye petroleumsressurser selv om petroleumsressursene fra samtlige funn i dag 
allerede overstiger det som er mulig å forbrenne dersom en uakseptabel global oppvarming 
skal unngås.  

 
For det andre er utvinningstillatelsene ødeleggende for det sårbare miljøet i området nær iskanten 
og polarfronten: 
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• Områdene ved iskanten og polarfronten har en helt særegen og viktig økologi, som skiller 
seg vesentlig fra alle andre områder med petroleumsvirksomhet i dag. 
 

• Avstanden til land og nærheten til is forsterker risikoen for alvorlige skadevirkninger. 
 

• Kunnskapen om skadevirkningene og skadebegrensningsmulighetene ved 
petroleumsutvinning i dette området er svært mangelfull. 

 
• Hensynet til det særlige sårbare miljøet i området førte blant annet til at både 

Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt frarådet utdeling av en rekke av blokkene som 
utvinningstillatelsene omfatter.  
 

Økonomi er den eneste grunnen til at staten – til tross for ovennevnte – har tildelt 
utvinningstillatelsene. Statens økonomiske vurderinger er imidlertid heftet med store feil, og det er 
vesentlig større økonomisk risiko forbundet med utvinningstillatelsene enn det staten har lagt til 
grunn. Vedtaket bygger dermed også på feil faktum. 
 
Videre er saksbehandlingen forut for utvinningstillatelsene grovt mangelfull: (1) Det er ikke gjort 
noen reell vurdering av om disse utvinningstillatelsene er forenelig med behovet for 
utslippsreduksjoner. (2) Det er vesentlige kunnskapshull knyttet vedtakets lokale skadevirkninger. 
(3) De økonomiske vurderingene forut for Lisensvedtaket er overfladiske og heftet med grove feil. 
For øvrig har ikke staten gitt noen begrunnelse for hvorfor utvinningstillatelsene burde deles ut til 
tross for ovennevnte innvendinger.  
 

22.2 Rettslig påstandsgrunnlag: 

Prinsipalt gjøres det gjeldende at utvinningstillatelsene er i strid med Grunnlovens § 112 og følgelig 
ugyldige. Alternativt anføres det at vedtaket er i strid med petroleumslovens § 3-3 jf § 3-1, eventuelt 
i strid med Norges folkerettslige- og menneskerettslige forpliktelser. 
 
Subsidiært gjøres det gjeldende at det foreligger saksbehandlingsfeil som har vært bestemmende for 
vedtakenes innhold. Det gjøres gjeldende at både utredningsplikten og begrunnelsesplikten er 
misligholdt. Dette medfører også at vedtakene er ugyldige. 
 

3 BEVIS 

Saksøker påberoper de vitner og dokumentbevis som er påberopt i stevningen og senere prosesskrift. 
 

4 FREMDRIFTSPLAN 

Under følger omforent fremdriftsplan. Fremdriftsplanen tar utgangspunkt i at det er nødvendig å 
bruke torsdag 23. november 2017, men likevel slik at det onsdag 22. november 2017 etter planen 
kun er behov for en halv rettsdag. Partene vil vurdere om det er tilstrekkelig med kun syv dager 
etter at parts- og vitneforklaringene er gjennomført.  
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TTirsdag 14.11. 
0900-1030         Saksøkers innledning 
1045-1215         Saksøktes innledning 
1215-1300         Lunsj 
1300-1530         Parts- og vitneforklaringer 
 
Onsdag 15.11
0900-1530         Vitneforklaringer 
 
Torsdag 16.11 
0900-1200         Vitneforklaringer 
1200-1245         Lunsj 
1245-1530         Saksøkers hovedinnlegg 
 
Fredag 16.11 
0900-1530         Saksøkers hovedinnlegg 
 
Mandag 20.11 
0900-1200         Saksøkers hovedinnlegg 
1200-1245         Lunsj 
1245-1530         Saksøktes hovedinnlegg 
 
Tirsdag 21.11 
0900-1530         Saksøktes hovedinnlegg 
 
Onsdag 22.11 
0900-1200         Saksøktes hovedinnlegg 
 
Torsdag 23.11 
0900--1530         Avsluttende innlegg 
 
 
 

* * * 
Dette prosesskrivet er lastet opp i Aktørportalen  
 
 
Wahl-Larsen Advokatfirma AS    Advokatfirmaet Glittertind AS 
    
 
Cathrine Hambro     Emanuel Feinberg   
advokat       advokat 
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Påstand:

1. Staten v/Olje og energidepartementet frifinnes.

2. Staten v/Olje og energidepartementet tilkjennes sakskostnader.

Påstandsgrunnlag og rettsregler

Saken gjelder gyldigheten av vedtak truffet ved kongelig resolusjon av 10. juni 2016 om tildeling
av utvinningslisenser i 23. konsesjonsrunde. Saksøkerne anfører at vedtaket er ugyldig fordi det
er i strid med grunnloven § 112. I stevningen er det prinsipalt anført at de miljømessige
konsekvensene av vedtaket samlet sett er så skadelige at de strider mot en materiell grense
etter § 112. Subsidiært er anført at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil, fordi det ikke er gjort
tilstrekkelige utredninger etter § 112 og forvaltningsloven § 17.

Statens syn er at vedtaket om 23. konsesjonsrunde er gyldig. Vedtaket er truffet med klar
hjemmel i lov, etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser, som fullt ut er i
tråd med de krav grunnloven og annen lovgivning setter. Grunnlovens § 112 oppstiller ikke noen
slik materiell skranke som saksøkerne hevder, og selv om det hadde vært tilfelle, ville den ikke
vært brutt ved dette vedtaket. Saksbehandlingen har fulgt alle krav til utredning som følger av
vanlig lovgivning og fast praksis på feltet, som konkretiserer de krav som kan utledes av § 112.

Etter statens syn beror saken i all hovedsak på en tolking av grunnloven § 112. Det saksøkerne
argumenterer for, er ved nærmere ettersyn en utpreget frirettslig, politisk og utvidende tolking
av § 112, som går mye lenger enn grunnlovsgiver har ment og mye lenger enn det rettskildene
gir grunnlag for. Og dersom denne tolkingen ikke holder, så faller saken. Da er det meste av det
omfattende faktum saksøkerne har trukket frem av mindre rettslig relevans, og utfallet av
gyldighetsvurderingen etter statens syn klart.

Staten vil for tingretten derfor først og fremst konsentrere seg om en gjennomgang av § 112, ut
fra ordlyd, forarbeider, formål og andre relevante rettskilder, herunder reelle hensyn, og i lys av
generelle prinsipper om grunnlovstolking, maktfordeling og domstolskontroll. Denne såkalte
«miljøparagrafen» er med vilje annerledes utformet enn andre rettighetsbestemmelser i
grunnloven, og må tolkes autonomt, ut fra sin egen særlig karakter og sine egne rettskilder.

Etter grunnlovens § 112 tredje ledd har statlige myndigheter en plikt til å «iverksette tiltak» for å
gjennomføre de «grunnsetninger» som følger av første og annet ledd. At denne tiltaksplikten er
det sentrale rettslige innholdet i § 112 følger både av ordlyd, sammenheng, formål, forarbeider
og reelle hensyn – samt av paragrafens forhistorie ved vedtagelsen i 1992 og endringen i 2014,
der tredje ledd ble revidert for å gjøre tiltaksplikten klarere og mer operativ. § 112 er ikke
utformet som en tradisjonell rettighetsbestemmelse. Det som slås fast i første og annet ledd er
ikke klassiske individrettigheter, men grunnsetninger som uttrykker felles samfunnsmål om
miljø, naturvern og ressursutnyttelse. Det rettslige innholdet følger av koblingen til tredje ledd,
og er utformet som en plikt for myndighetene til å treffe tiltak for å gjennomføre disse
grunnsetningene. Det er en konstitusjonell plikt som påhviler statlige myndigheter – Storting,
regjering og forvaltning – og som prinsipielt sett eksisterer uavhengig av hvor langt den gir
korresponderende rettigheter for private som kan håndheves og etterprøves for domstolene.
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Av dette følger at det rettslige vurderingstemaet i saken etter statens syn ikke er om vedtaket
om 23. runde bryter mot en (uklar) materiell skranke i § 112 første ledd, men om myndighetene
(storting og regjering) på dette området har truffet tiltak i en slik utstrekning som § 112 krever.
Dette reiser i sin tur spørsmål både om hvor langt tiltaksplikten rekker, hva som skal til for å si at
den er oppfylt, og hvor langt domstolene kan og bør gå i å etterprøve dette.

I forlengelsen av dette vil staten vise til at § 112 ikke er utformet som et forbud mot vedtak som
tillater aktivitet som vil kunne ha negative konsekvenser for miljø eller klima, men som en plikt
for myndighetene til å treffe tiltak for å avhjelpe skadelige virkninger. Det kan være ved å forby
eller begrense en viss type utslipp. Men det kan også være ved å kompensere for negative
miljøvirkninger ved tiltak på andre områder. Dette gjelder generelt, men er særlig klart når § 112
som her påberopes på klimaområdet, der virkningene av tillatelser som kan medføre utslipp på
et område typisk søkes redusert eller kompensert ved tiltak på andre områder.

De viktigste tiltakene myndighetene treffer for å etterleve § 112 er gjennom generelle regler gitt
av Storting og regjering, på lov og forskriftsnivå. Det skjer dels ved særskilte lover på miljø og
klimaområdet (forurensningsloven, naturmangfoldloven, klimaloven m.fl.) og dels ved regler i
annen lovgivning som ivaretar miljøhensyn. I petroleumslovgivningen er § 112 operasjonalisert
blant annet ved reglene om miljøkonsekvensutredninger i §§ 3 1 og 4 2, samt ved utfyllende
regler i forskrift og langvarig forvaltningspraksis. Her kan § 112 komme inn ved tolkingen. Men
for øvrig må plikten etter § 112 anses for å være oppfylt gjennom de regler som er gitt. I den
konkrete sak betyr dette at det ikke kan utledes nye separate (uskrevne) saksbehandlingskrav av
§ 112 utover de som lovgiver har nedfelt i petroleumslovgivningen.

Norske myndigheter etterlever ellers sine plikter etter § 112 ved å føre en aktiv miljø og
klimapolitikk, slik skiftende stortingsflertall og regjeringer har gjort i mange år, generelt og på
enkeltområder, gjennom politikkutforming, vedtak og myndighetshandlinger. Hvilke konkrete
tiltak som treffes vil variere over tid og avhenger av mange faktorer – av både faglig og politisk
karakter. Ofte er det faglig eller politisk uenighet om hvilke tiltak som er best egnet til å løse en
miljøutfordring. Andre ganger kan det avhenge av økonomi. Og ikke sjelden må hensyn til miljø
og klima avveies mot andre legitime hensyn og samfunnsinteresser.

I denne konteksten må domstolene etter § 112 i prinsippet kunne etterprøve om myndighetene i
det hele tatt har truffet tiltak på et gitt område – særlig på områder der man gir tillatelser til
virksomhet som kan ha negative virkinger for miljø eller klima. Men dersom myndighetene først
har truffet tiltak, er det et åpent spørsmål om § 112 i det hele tatt åpner for domstolskontroll
med de valg som gjøres – om de tiltak som treffes er egnet og adekvate. Etter statens syn må
dette ut fra kildene mest naturlig sees som et forhold som § 112 ikke er ment å rettsliggjøre, og
der de skjønnsmessige vurderingene ikke bør være underlagt domstolskontroll.

Skulle domstolene likevel anse seg kompetente til å foreta en etterprøving, må det i så fall være
med en høy terskel, som respekterer myndighetenes legitime behov for handlingsrom, og de
mange faglige og politiske vurderinger og avveininger som løpende gjøres – både av de
ansvarlige fagmyndigheter, av regjeringen, og ikke minst av det folkevalgte flertall på Stortinget.

I den forbindelse vil staten vise til at det var bred enighet på Stortinget både om åpningen av
Barentshavet sør i 1989, om den senere utviklingen av dette området, om åpningen av
Barentshavet Sørøst i 2013, og om den virksomhet som senere har foregått der. Selv om
vedtaket om 23. runde formelt ble truffet av regjeringen (Kongen i statsråd) har denne
tildelingen også vært oppe til votering i Stortinget tre ganger – i 2014, 2015 og 2016. Det siste
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året har det også vært votert over en rekke forslag om mer generelle endringer i forholdet
mellom petroleumspolitikken og miljø og klimapolitikken, og det verserer for tiden et forslag om
å stanse den pågående 24. konsesjonsrunden. Samtlige av de faktiske forhold som saksøkerne så
langt har trukket frem i saken har vært eller er for tiden fremme for Stortinget, som del av den
løpende demokratiske debatt. Dette er etter statens syn et sterkt argument for at domstolene
ikke bør overprøve vedtaket om tildeling av 23. runde i 2016.

* * * * *

Dersom statens syn på tolkingen av grunnlovens § 112 legges til grunn, kan gjennomgangen av
faktum og subsumsjon gjøres relativt kortfattet. Da er det nokså klart at vedtaket om tildeling av
23. runde verken materielt eller prosessuelt bryter mot de tiltaksplikter som myndighetene har
etter § 112, og at det følgelig er gyldig.

På bakgrunn av saksøkernes anførsler, vil staten likevel nødvendigvis måtte gå ganske grundig
inn i deler av faktum, også der dette etter vårt syn ikke er avgjørende for gyldigheten av 23.
runde. Herunder vil staten for tingretten gå gjennom de prosessene som gjelder for tildeling av
lisenser på sokkelen – både generelt og i den konkrete sak, som vil si åpningen av Barentshavet
Sør (BS) i 1989 og av Barentshavet sørøst (BSØ) i 2013, og deretter frem til vedtaket om 23.
runde i 2016. På denne måten vil vi vise hvordan systemet på sokkelen fungerer, og hvilke
utredninger og vurderinger som løpende er gjort. Videre vil vi vise hvordan dette henger
sammen med miljø og klimapolitikken mer generelt, herunder forvaltningsplanene for
Barentshavet – samt hvilken politikk Storting og myndigheter fører hva gjelder forholdet mellom
petroleumspolitikken og klima og miljøpolitikken.

Slik saken er anlagt, er ikke spørsmålet om norske myndigheter etterlever sin tiltaksplikt etter §
112 i petroleumspolitikken generelt, eller i Barentshavet mer spesielt. Enkelte av saksøkernes
anførsler kan riktignok tyde på at det er dette man egentlig søker å angripe. Men søksmålet er
formelt og juridisk formulert som en sak om gyldigheten av det konkrete vedtaket om tildeling
av 23. konsesjonsrunde i juni 2016, for de 10 tillatelsene og 40 blokkene det gjelder. Og da setter
det rammene for hva som rettslig og faktisk er relevant for rettens vurdering av saken.

I stevningen er det anført at vedtaket om 23. runde vil kunne ha en rekke konsekvenser for miljø
og klima, som «samlet sett» strider mot en grense i § 112. Som påpekt i tilsvaret blander man
her sammen miljøspørsmål som etter sin karakter er ulike, både rettslig og faktisk. I den grad
retten skal gå inn og etterprøve om myndighetene har truffet tilstrekkelige og relevante tiltak vil
det derfor være nødvendig å sondre mellom følgende tre kategorier:

(i) Tradisjonelle miljøkonsekvenser av leting og utbygging og drift av eventuelle felt som
måtte bli utbygget og produsert i de utvinningstillatelsene som er omfattet av 23. runde,
herunder spørsmål om utslipp, iskanten, særlig sårbare områder m.m.

(ii) Norske (nasjonale) utslipp til luft av CO2 og andre gasser som kan påvirke klimaet som
følge av fremtidig utbygging og drift av eventuelle felt som måtte bli utbygget og
produsert i de utvinningstillatelsene som er omfattet av 23. runde.

(iii) Globale utslipp som følge av at olje og gass som måtte bli produsert på felt i de
utvinningstillatelser som er omfattet av 23. runde en gang i fremtiden vil bli eksportert
og forbrent i andre land.
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Til kategori (i) vil staten anføre at tradisjonelle miljøkonsekvenser har vært grundig utredet og
vurdert i de prosessene som ledet opp til det omstridte vedtaket, både hva gjelder Barentshavet
generelt og Barentshavet Sørøst spesielt, herunder blokkene omfattet av 23. runde. Slik de
faglige og politiske myndighetene har vurdert saken, er risikoen for tradisjonelle miljøskader i
letefasen og ved utvikling av eventuelle funn i det aktuelle området ikke av en slik karakter at det
hindrer tildeling, og dette vil bli håndtert innenfor det gjeldende sikkerhetsregimet på norsk
sokkel. Og dersom det gjøres drivverdige funn på blokkene som omfattet av 23. runde, vil det i
så fall bli foretatt nye konsekvensutredninger etter § 4 2 før en eventuell utbygging og drift.
Regjeringen har som målsetting at Norge skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet i
petroleumsvirksomheten. Regulering og tilsyn med virksomheten bygger på meget omfattende
og langvarig erfaring fra svært krevende forhold.

Til kategori (ii) vil staten anføre at nasjonale klimautslipp fra petroleumsproduksjon er spørsmål
som har stått høyt på dagsorden i flere tiår, og som er grundig utredet, vurdert, og regulert.
Utslipp til luft fra petroleumsvirksomheten på sokkelen er i dag en del av det alminnelige
kvotesystemet. I tillegg har sektoren siden 1991 vært underlagt høy CO2 avgift og andre
restriksjoner, og til sammen har dette ført til at utslippene fra norsk sokkel er lavere enn for
tilsvarende produksjon i de fleste andre land. Hva gjelder de områdene som dekkes av 23. runde,
er det uansett for tidlig å si hvilke utslipp som vil følge fra eventuelt utbygging og drift her. Det
vil avhenge av hva som blir funnet, og hvilke krav som vil bli satt ved en utbygging av feltene.

Til kategori (iii) vil staten blant annet vise til at hele det internasjonale klimasamarbeidet,
herunder de traktater som er inngått i FN regi, senest i Paris i 2015, hviler på et grunnleggende
prinsipp om at det rettslige og politiske ansvaret for utslipp ligger på de landene der utslippene
(forbruket) skjer, og ikke på de landene som produserer varer som kull, olje eller gass. Dette er
også en bærebjelke i det norske reguleringsregimet, både på klimaområdet og
petroleumsområdet. Det er således ikke noen saksbehandlingsfeil når hensynet til globale
utslipp ikke utredes som en del av de prosessene som leder frem til vedtak om utvinning på
norsk sokkel. Norge som stat har en omfattende og ambisiøs klimapolitikk, som både omfatter
internasjonalt samarbeid og nasjonale tiltak. Men arbeidet for å nå de globale klimamålene,
herunder målene i Parisavtalen, foregår gjennom tiltak innenfor det internasjonale regimet som
Norge er del av. Det er ikke grunnlag for å anføre at grl. § 112 endrer dette, eller pålegger norske
myndigheter plikt til å redusere utslipp som Norge etter internasjonal rett ikke har ansvar for.

Herunder vil staten også vise til hvordan Norge så langt har oppfylt alle internasjonale
forpliktelser på klimaområdet, og hvordan det for tiden aktivt arbeides med en politikk for å
sikre at Parisavtalen og andre forpliktelser vil bli etterlevd i årene som kommer, blant annet
gjennom den nye klimaloven som Stortinget vedtok i juni 2017.

På denne bakgrunn vil staten anføre at norske myndigheter innenfor alle de tre kategoriene har
iverksatt tiltak for å ivareta hensynet til miljø og klima, slik man etter grl. § 112 har plikt til. Det
foreligger følgelig ikke noe brudd på konstitusjonelle plikter her – langt mindre noe brudd som
kan få betydning for gyldigheten av vedtaket om tildeling av 23. runde.

* * * * *

Til saksøkers anførsler om saksbehandlingsfeil, vil staten vise til at alle de krav som følger av
petroleumslovgivningen og forvaltningsloven er fulgt i de prosessene som ledet frem til vedtaket
om 23. runde, og at det ikke er grunnlag for å hevde at § 112 oppstiller uskrevne krav utover
dette. I den forbindelse vil staten vise til systemet i petroleumsloven § 3 1 og § 4 2, og mer
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konkret til de konsekvensutredninger som i sin tid ble gjort før åpningen av Barentshavet Sør i
1989, og i senere runder om disse områdene, og deretter før åpningen av Barentshavet Sørøst i
2013. Videre vil det bli vist til andre relevante utredninger og vurderinger som er gjort i de
aktuelle områdene, herunder i forbindelse med forvaltningsplanene for Barentshavet, som også
stiller krav til håndtering av miljøutfordringer. Og dersom det en gang i fremtiden skulle ble
aktuelt å bygge ut noen av feltene som er omfattet av 23. runde, vil det bli fortatt nye
utredninger i henhold til petroleumsloven § 4 2.

I senere prosesskriv har saksøkerne trukket inn økonomi, både som en materiell anførsel om at
utvinning i Barentshavet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og som en prosessuell anførsel
om at de økonomiske utredningene før åpningen av Barentshavet Sørøst (BSØ) ikke var korrekte.
Staten er uenig i begge deler. Til det materielle vil staten blant annet vise til at dette ikke er et
slikt rettslig relevant kriterium ved tolkingen av § 112. Til det prosessuelle vil staten blant annet
vise til at de tall som ble fremlagt for Stortinget i forbindelse med beslutningen om åpningen av
BSØ i 2013 var korrekte, og dessuten med alle forbehold om anslagene. Videre vil staten vise til
at det saksøkerne her egentlig synes å legge opp til er en bredere debatt om de økonomiske
sidene ved norsk petroleumspolitikk, som er et løpende aktuelt politisk tema, men som verken
er rettslig relevant for saken eller egner seg for domstolsprøving.

* * * * *

Kort tid før hovedforhandling er det kommet inn tre innlegg etter tvl. § 15 8 (såkalte amicus
curiae), fra henholdsvis The European Law Alliance Worldwide (ELAW), The Allard K. Lowenstein
International Human Rights Clinic Yale Law School, og Center for International Environmental
Law (CIEL), som til dels tar opp forhold som ikke tidligere har vært fremme i saken. Det gjelder
både det omfattende komparative materialet som fremlegges, og de relativt utførlige
argumentene for at vedtaket om 23. konsesjonsrunde ikke bare er i strid med norsk grunnlov §
112, med også med internasjonale menneskerettigheter, herunder både FN traktater og Den
europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), bl.a. artikkel 2 om retten til liv og 8 om
retten til vern av privatliv og familieliv.

Etter statens syn kan disse nye rettslige anførslene åpenbart ikke føre frem. Det finnes enkelte
spredte avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) der artikkel 8 er
gitt anvendelse i miljøsaker, men de er av en helt annen karakter enn vår sak, og viser for øvrig
først og fremst at det skal mye til for å konstatere krenkelse, og at EMD har gitt nasjonale
myndigheter en vid skjønnsmargin på dette området. Videre er det så langt staten kjenner til
ingen avgjørelser fra EMD som konstaterer at klimautslipp kan utgjøre brudd. Hva gjelder det
komparative materialet ellers, har det ingen rettslig relevans for tolkningen av den norske
grunnloven, og illustrerer for øvrig at det internasjonale hovedbildet er at de spredte forsøkene
på rettsliggjøring av klimapolitikken ikke har vunnet frem.

* * * * *

Avslutningsvis vil staten påpeke at selv om saken formelt gjelder gyldigheten av vedtaket om 23.
konsesjonsrunde i juni 2016, så er det ut fra saksøkernes anførsler i og utenfor retten åpenbart
at den også er anlagt som en prinsipiell prøvesak, både for å få prøvet grl. § 112 mer generelt og
for å sette søkelys på forholdet mellom norsk petroleumspolitikk og miljø og klimapolitikken.
Dette gjelder fremstillingen både av faktum og juss.
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Hva gjelder faktum er enkelte saksøkernes anførsler knyttet til 23. konsesjonsrunde. Men andre
er knyttet til oljeutvinning i Barentshavet generelt, og andre igjen vil kunne gjelde for ethvert
vedtak som potensielt kan føre til nye klimautslipp, det være seg på sokkelen eller på fastlandet.
Saksøkers hovedanførsel vil i realiteten kunne ramme ethvert nytt vedtak om å gi tillatelser til
aktivitet på norsk sokkel, og vil også kunne ramme ethvert annet nytt vedtak eller tiltak som
isolert vil kunne føre til klimautslipp, enten det er i næringspolitikken, samferdselspolitikken,
landbrukspolitikken eller på andre områder.

Hva gjelder jussen bygger saksøkernes anførsler som tidligere påpekt på en utpreget frirettslig,
politisk, og utvidende tolking av grunnloven § 112, som etter statens syn verken har dekning i
ordlyd, forarbeider eller andre rettskilder, og som strider mot tungtveiende reelle hensyn. Det
saksøkerne søker å oppnå, er en vidtrekkende rettsliggjøring av et svært viktig samfunnsområde,
på grunnlag av en kort og generell ordlyd i en grunnlovsbestemmelse som ble utformet uten
dette for øyet. Men det vil verken være juridisk korrekt ut fra rettskildene eller prinsipielt riktig
ut fra hensyn til demokrati og maktfordeling.

Bevis

De dokumenter som er lagt frem i saken vil bli ført som bevis så langt de direkte eller indirekte
kaster lys over forhold av betydning for gyldigheten av vedtaket om 23. runde.

Ettersom saken etter statens syn i hovedsak gjelder spørsmål om grunnlovstolking, og hva
gjelder relevant faktum ellers fullt ut kan belyses gjennom de dokumenter som er fremlagt, er
det fra statens side ikke lagt opp til parts eller vitneforklaring.

Som representant for Olje og energidepartementet møter ekspedisjonssjef Ole Anders Lindseth.

*****

Sluttinnlegget sendes i aktørportalen.

Oslo, 6. november 2017
REGJERINGSADVOKATEN

Anders F. Wilhelmsen
For Fredrik Sejersted
Regjeringsadvokat

---
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Medieoperatørene AS 
v/Anna Myking 
Grønlandsleiret 23 
  
0190 Oslo 
  
 
 
 

Deres referanse 

 

Vår referanse 

 

Dato 

  16-166674TVI-OTIR/06 09.11.2017 

 
Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet 

Det vises til rettens brev av 31.10.2017 hvor det er gitt tillatelse til å gjøre film- og lydopptak 
på nærmere angitte vilkår. I brev av 2.11.2017 og i brev av 8.11.2017 er det bedt om en delvis 
omgjøring av vilkårene, slik at det også skal kunne gjøres filmopptak av 

- andre enn de som har ordet, benevnt «lyttebilder», og  

- av vitneforklaringer. 
 
Brevene er forlagt partene. Saksøkersiden har i e-post av 9.11.2017 meddelt at det ikke er 
innsigelser til at det gjøres opptak av vitneforklaringer, bortsett fra at vitnet Rosendahls ønske 
vedrørende streaming selvfølgelig må hensyntas. Saksøkte har i e-post av 8.11.2017 meddelt 
at saksøkte ikke motsetter seg at det tas «lyttebilder», men at det begrenses til én time av hver 
av partenes innlegg. Når det gjelder spørsmålet om filmopptak av vitner har saksøkte i e-post 
av 9.11.2017 fremholdt: 
 

Statens syn er som tidligere formidlet at det ikke bør gjøres opptak av parts- og 
vitneforklaringer. Grunnen til det er ikke først og fremst å verne personen som forklarer seg mot 
belastning, men å sørge for at forklaringen som blir gitt er upåvirket av utenforliggende hensyn 
og at forklaringen stiles til retten, ikke et fremtidig fjernsynspublikum. Det som skal 
gjennomføres i tingretten neste uke er en rettssak, ikke et fjernsynsopptak. Rettsforhandlingene 
bør ikke påvirkes av at det gjøres opptak. Når det gjelder vitneforklaringen, mener staten at 
faren for det er spesielt stor.  

 
Vi håper tingretten fastholder rammene som ble satt i rettens brev av 31. oktober.  

 
Basert på de opplysninger som er gitt i brev av 2.11.2017 fra Medieoperatørene AS og de 
kommentarer som er gitt av partene, endres vilkårene for filmopptak slik at det gis tillatelse til 
å gjøre «lyttebilder» som beskrevet. Slike opptak kan bare gjøres den første timen av hver av 
partenes hovedinnlegg. «Lyttebilder» kan bare tas av aktører det er gitt anledning til å gjøre 
filmopptak av når de har ordet, dvs. av rettens administrator, prosessfullmektiger og rettslige 
medhjelpere og de parter som avgir forklaring. 
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For øvrig gjøres ikke endringer i de vilkår som er satt i rettens brev av 31.10.2017. Det gis 
således ikke anledning til å gjøre filmopptak av vitnenes forklaringer. 
 
For øvrig nødvendiggjør brevene fra Medieoperatørene AS to kommentarer: 
 

 Når det i brevet av 2.11.2017 – i tilknytning til anmodningen om å ta «lyttebilder» – 
sies at «(d)isse opptakene er kun for oss, og vil ikke deles med andre parter,…..», 
minner vi om det som fremgår av rettens brev av 31.10.2017 om partenes adgang til å 
få tilgang til opptakene.  

 Basert på det som er formidlet i brevet av 8.11.2017 om forbehold fra vitnet 
Rosendahl, gjøres oppmerksom på at retten har lagt til grunn at ingen av de opptak 
Medieoperatørene AS skal gjøre, vil bli streamet. 

 

Oslo tingrett 

Hugo Abelseth 
tingrettsdommer 

 

 

 

 

Kopi: Prosessfullmektigene 
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OSLO TINGRETT 
 

 RETTSBOK   
 
Den 14., 15., 16., 17., 20., 21., og 22. november 2017 ble hovedforhandling holdt i Oslo 
tingrett,   
 
Saksnr.: 16-166674TVI-OTIR/06 

 
 
Dommer: 
 

Tingrettsdommer 
 

Hugo Abelseth 

 
Saken gjelder: Prøving av forvaltningsvedtak 
 
 
 
 
 
Saksøkere       Prosessfullmektiger 
Föreningen Greenpeace Norden   Advokat Emanuel Feinberg 
        Advokat Cathrine Hambro 
 
Natur og Ungdom     Advokat Emanuel Feinberg 
        Advokat Cathrine Hambro 
 
Partshjelper 
Besteforeldrenes klimaaksjon   Advokat Emanuel Feinberg 
        Advokat Cathrine Hambro 
 
mot 
 
Saksøkte       Prosessfullmektig 
Staten ved Olje- og energidepartementet  Advokat Fredrik Sejersted 
        Rettslige medhjelpere 

Advokat Anders Flaatin Wilhelmsen  
Advokat Ane Sydnes Egeland  
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Til stede:  
Fra saksøkersiden:  

- Saksøker nr. 1: Foreningen Greenpeace Norden v/Truls Gulowsen 
- Saksøker nr. 2: Natur og Ungdom v/Ingrid Skjoldvær 
- Partshjelper: Besteforeldrenes Klimaaksjon v/Ketil Lund 
- Prosessfullmektigene 

 
Fra saksøktesiden: 

- representant for Olje og energidepartementet, Ole Anders Lindseth. 
- Prosessfullmektig og rettslige medhjelpere.  

 
Innledning 
Ingen hadde innvendinger mot dommerens habilitet. 
 
Dommeren viste til partenes påstander og påstandsgrunnlag og de bevisene som er varslet i 
saken. 
 
Innledende fremstilling 
Saksøkernes prosessfullmektiger fikk ordet til en innledende fremstilling av saken. Det 
som ble dokumentert, er avmerket med rødt i de digitale utdragene.  
 
Saksøkerens påstand: Som i sluttinnlegget. 
 
Saksøktes prosessfullmektig fikk ordet til en innledende fremstilling av saken. Det som ble 
dokumentert, er avmerket med blått i de digitale utdragene.  
 
Saksøktes påstand: Som i sluttinnlegget. 
 
Partsforklaringer 
Saksøkeren 
Navn: Föreningen Greenpeace Norden v/Truls Gulowsen 
Fødselsdato: 21.3.1974  
Adresse: Daniel Walstads vei 9, Oslo  
Stilling: Leder for Greenpeace Norge 
ble formant, avga forsikring og forklaring. 
 
Saksøkeren 
Navn: Natur og Ungdom v/Ingrid Eline Mosund Sjoldvær 
Fødselsdato: 8.8.1993  
Adresse: Håkons gate 14A, Oslo  
Stilling: Leder i Natur og Ungdom  
ble formant, avga forsikring og forklaring. 
 
Partshjelperen 
Navn:  Besteforeldrenes Klimaaksjon v/Ketil Lund 
Fødselsdato:  14.10.1939 
Adresse:  Mogens Thorsens gate, Oslo 
Stilling:  Pensjonist 
ble formant, avga forsikring og forklaring. 
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Vitneforklaringer 
Sakkyndig vitne nr. 1 
Navn: Eystein Jansen 
Fødselsdato: 28.2.1953 
Adresse:  Stabburveien 5, Paradis  
Stilling:  Professor 
Tilknytning til partene: Ingen 
ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 
 
Rettsdag 1, den 14.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 15.35, med lunsjpause på 45 min., en 
pause av 20 min. på formiddagen og en på ettermiddagen. 
 
Rettsdag 2, den 15.11.2017 fortsatte med de samme til stede som dag 1.  
 
Eystein Jansen fortsatte sin forklaring.  
 
Sakkyndig vitne nr. 2 
Navn: Bjørn Halvard Samset  
Fødselsdato: 9.10.1977  
Adresse: von Øktens vei 11, Ås  
Stilling: Forskningsleder  
Tilknytning til partene: Ingen 
ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 
 
Sakkyndig vitne nr. 3 
Navn: Knut Einar Rosendahl  
Fødselsdato:12.3.1967  
Adresse: Sørjordet 2, Ski  
Stilling: Professor  
Tilknytning til partene: Ingen 
ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 
 
Sakkyndig vitne nr. 4 
Navn: Mads Greaker  
Fødselsdato: 5.4.1963  
Adresse: Stensgaten 8, Oslo   
Stilling: Seniorforsker  
Tilknytning til partene: Ingen 
ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 
 
Rettsdag 2, den 15.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 15.00, med lunsjpause på 45 min., en 
pause av 15 min. på formiddagen og en på ettermiddagen. 
 
Rettsdag 3, den 16.11.2017 fortsatte med de samme til stede som dag 1.  
 
Hovedinnlegg 
Saksøkernes og partshjelperens prosessfullmektiger fikk ordet til hovedinnlegg.  
 
Det som ble dokumentert er avmerket med rød strek i de digitale utdragene.  
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Rettsdag 3, den 16.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 14.30, med lunsjpause på 45 min., en 
pause av 15 min. på formiddagen og en på ettermiddagen. 
 
Rettsdag 4, den 17.11.2017 fortsatte med de samme til stede som dag 1.  
 
Saksøkernes og partshjelperens prosessfullmektiger fortsatte med sitt hovedinnlegg. Det 
som ble dokumentert er avmerket med rød strek i de digitale utdragene.  
 
Saksøkerne og partshjelperen la ned påstand som fremgår av påstandsskriv, vedlagt 
rettsboken.  
 
Rettsdag 4, den 17.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 14.25, med lunsjpause på 45 min., en 
pause av 15 min. på formiddagen og en på ettermiddagen. 
 
Rettsdag 5, den 20.11.2017 fortsatte med de samme til stede som dag 1.  
 
Saksøktes prosessfullmektig og rettslig medhjelper advokat Wilhelmsen fikk ordet til 
hovedinnlegg. Det som ble dokumentert er avmerket med blå strek i de digitale utdragene.  
 
Rettsdag 5, den 20.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 15.35, med lunsjpause på 45 min., en 
pause av 15 min. på formiddagen og en på ettermiddagen. 
 
Rettsdag 6, den 21.11.2017 fortsatte med de samme til stede som dag 1.  
 
Saksøktes prosessfullmektig og rettslig medhjelper advokat Wilhelmsen fortsatte med sitt 
hovedinnlegg. Det som ble dokumentert er avmerket med blå strek i de digitale utdragene.  
 
Rettsdag 6, den 21.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 15.45, med lunsjpause på 45 min., en 
pause av 15 min. på formiddagen og en på ettermiddagen. 
 
Avsluttende innlegg 
Rettsdag 7, den 22.11.2017 fortsatte med de samme til stede som dag 1. 
Prosessfullmektigene til saksøkerne og den rettslige medhjelperen fikk ordet til et kortere 
avsluttende innlegg. Det som ble dokumentert er avmerket med rød strek i de digitale 
utdragene.  
 
Saksøktes prosessfullmektig og rettslig medhjelper advokat Wilhelmsen fikk også ordet til 
et kortere avsluttende innlegg. Det er som ble dokumentert er avmerket med blå strek i de 
digitale utdragene. 
 
Rettsdag 7, den 22.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 14.25, med lunsjpause på 45 min., en 
pause av 15 min. på formiddagen og en på ettermiddagen. 
 
Fremlagte dokumenter; herunder hjelpedokumenter 

- Disposisjoner over innlegg 
- Utskrift av presentasjoner foretatt av vitnene Jansen, Samset, Greaker og 

Rosendahl. 
- Skjematisk fremstilling av 23. konsesjonsrunde  
- 4 Kart over norsk kontinentalsokkel mv. 
- 9 sider fra St.meld. nr. 8 (2005-2006) 
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- «Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst» 
Det som ble dokumentert fra saksøkersiden fra de fremlagte dokumentene er markert med 
rød strek i margen, mens det som er dokumentert fra saksøkte er markert med blå strek i 
margen.  
 
Avslutning 
Prosessfullmektigene la frem kostnadsoppgaver og fikk anledning til å kommentere 
motpartens oppgave. Saksøktes prosessfullmektig protesterte på kravet fra saksøkerne og 
anførte at det var for høyt. Prosessfullmektigene til saksøkerne og partshjelperen fikk 
anledning til å kommentere dette.  
 
Dommeren erklærte forhandlingene for avsluttet og saken tatt opp til doms, og opplyste at 
dom kan forventes avsagt i begynnelsen av januar 2018. 
  
 

Retten hevet 
 

 

 

  Hugo Abelseth   
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30 Meld. St. 1 2017–2018
Nasjonalbudsjettet 2018

USA anslår IMF at finanspolitikken vil være
omtrent nøytral i år, mens det for neste år er lagt
til grunn en svak innstramming. IMF hadde tidli-
gere lagt til grunn betydelig finanspolitisk sti-
mulans i 2018. I Japan antas nøytral finanspolitikk
i 2017, mens det for neste år er ventet en markert
innstramming. For euroområdet sett under ett lig-
ger finanspolitikken an til å bli mildt ekspansiv i
år. Mange euroland er samtidig langt unna kravet
i EUs stabilitets- og vekstpakt om en bruttogjeld i
offentlig sektor på maksimalt 60 pst. av BNP. Lan-
dene med høyest gjeld er sårbare for renteøknin-
ger. Europakommisjonen og EUs råd for finansmi-
nistre (ECOFIN) tilrår at disse landene reduserer
budsjettunderskuddet og den offentlige gjelden. 

I fremvoksende økonomier sett under ett har
budsjettunderskuddene målt som andel av BNP
ikke vært større siden 1990-tallet. Blant annet har
lavere råvarepriser redusert de offentlige inntek-
tene for råvareeksporterende land. Flere fremvok-
sende økonomier vil måtte stramme inn offentlige
finanser i tiden fremover. 

Det er betydelig usikkerhet om utviklingen
internasjonalt. På kort sikt kan den markerte opp-
gangen i europeisk økonomi, mer optimistiske
bedrifter og husholdninger og mindre politisk
usikkerhet trekke veksten mer opp enn lagt til
grunn i denne meldingen. På litt lengre sikt synes
risikoen likevel å være størst for at utviklingen blir
svakere enn lagt til grunn. Blant viktige usikker-
hetsmomenter er:
– EU og Storbritannias fremtidige avtaleforhold.

Hva slags avtaler det blir mellom Storbritannia
og EU og mellom Storbritannia og Norge vil
kunne ha stor økonomisk betydning. Ansla-
gene i denne meldingen er basert på at de øko-
nomiske barrierene i Europa ikke blir økt
vesentlig.

– Tilbaketrekning fra økonomisk integrasjon og
økonomisk politikk i USA. Det er også betyde-
lig usikkerhet om politikken til USAs adminis-
trasjon og hvilket gjennomslag den får i Kon-
gressen, herunder i finans- og skattepolitikken
og i handelspolitikken. Dersom tendensene til
proteksjonisme og mer innadvendt politikk til-
tar og det internasjonale samarbeidet svekkes,
vil veksten i verdensøkonomien dempes.

– Utilsiktede virkninger av en normalisering av
pengepolitikken. En raskere normalisering av
pengepolitikken enn ventet vil gi strammere
lånevilkår. Selv om normalisering er en konse-
kvens av at det går bedre, kan omleggingen for
en periode gi uro i finans- og valutamarkedene,
herunder brå kapitalutgang fra fremvoksende

økonomier, som kan gi svakere vekst på kort
sikt. Se nærmere omtale i boks 2.3.

– Ubalanser i Kina. Gjeldsnivået i privat sektor
er høyt og tiltakende, og bedriftenes over-
skudd har falt de seneste årene. Samtidig er
det overkapasitet og overinvesteringer i
enkelte næringer. Det er derfor en fare for at
omleggingen mot en mer tjenesteproduse-
rende økonomi ikke vil gå så problemfritt
som forutsatt, noe som kan gi lavere etter-
spørselsvekst i Kina og påvirke globale pri-
ser og verdenshandelen.

– Geopolitiske faktorer. Spenninger mellom
land, politisk usikkerhet og eventuell eskale-
ring av væpnede konflikter kan virke negativt
på internasjonal økonomi. Flyktningstrøm-
men til europeiske land kan igjen tilta og gi
større samfunnsøkonomiske effekter enn
ventet.

2.6 Petroleumssektoren

Oljeprisen har nesten doblet seg siden starten av
2016. Hittil i år har oljeprisen i gjennomsnitt vært
53 USD per fat. Det er nær gjennomsnittlig olje-
pris siden 1970, målt i faste priser. 

Den markerte nedgangen i oljeprisen i 2014
hadde sammenheng med økt produksjon av skife-
rolje i USA, samtidig som OPEC økte sine produk-
sjonsnivåer. Prisfallet førte til høyere global etter-
spørsel etter olje, men ikke nok til å møte veksten
i produksjonen. Dermed kom en periode med
økende lagerbeholdning av olje og lav pris. Etter
det steg forbruket litt raskere enn produksjonen,
og prisen tok seg opp. Avtalte produksjonskutt i
OPEC og andre oljeproduserende land har vært
med på å redusere tilbudet av olje. 

Den økte produksjonen av skiferolje i USA har
hatt stor betydning for utviklingen i oljeprisen de
siste årene. Produksjonsveksten skyldes blant
annet ny teknologi som har redusert kostnadene
ved utvinning betydelig. Store tilgjengelige
oljeressurser og kort tid fra investeringsbeslut-
ning til produksjon gjør at amerikanske skiferolje-
produsenter raskt kan tilpasse produksjonen til
prisendringer. Selv om økt produksjon av skifer-
olje var en viktig grunn til det store fallet i oljepri-
sen i 2014, vil fleksibiliteten i denne bransjen
kunne bidra til å begrense svingningene i oljepri-
sen de nærmeste årene. 

Utviklingen i oljeprisen er usikker. I denne
meldingen er det beregningsteknisk lagt til grunn
at oljeprisen vil holde seg rundt dagens nivå de
nærmeste årene, i tråd med prisene i terminmar-
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Figur 2.8 Petroleumsvirksomheten 

Kilder: IEA Oil Market Report (september), Macrobond, Statistisk sentralbyrå, Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og
Finansdepartementet.
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kedet slik de ble notert i august. Videre er det lagt
til grunn at oljeprisen gradvis vil øke til 522 kro-
ner per fat fra og med 2025 (målt i faste 2018-kro-
ner), se figur 2.8B. Med dollarkurs som i begyn-
nelsen av oktober tilsvarer det i overkant av
65 dollar per fat. 

Etter å ha steget i årene etter finanskrisen, falt
spotprisen på gass i Europa i fire år på rad fra 2013
til 2016. Høye priser på kull, driftsstans ved kjer-
nekraftverk i Frankrike og lavere temperaturer
enn normalt bidro til at gassprisen deretter økte
markert i fjor vinter. Utover i 2. kvartal i år falt pri-
sene noe igjen, blant annet som følge av økt tilbud
av flytende naturgass (LNG). Så langt i år har
gassprisen i gjennomsnitt vært høyere enn i fjor,
men litt lavere enn gjennomsnittet for de siste ti
årene. 

For norsk gasseksport er det beregningstek-
nisk lagt til grunn at den gjennomsnittlige prisen
vil gå ned fra rundt 1,85 kroner per Sm3 i 2017 til
1,62 kroner i 2018 (faste 2018-priser). Fra og med
2019 legges det til grunn en gasspris på 1,89 kro-
ner per Sm3 (faste 2018-priser). Fremover vil blant
annet den økonomiske veksten, utviklingen i pri-
sene på andre energikilder, tilgangen på flytende
naturgass (LNG) fra andre produsentland og
energi- og klimapolitikken i sentrale importland
for norsk gass kunne påvirke prisene.

Petroleumsinvesteringene ser ut til å bli høyere
de nærmeste årene enn tidligere ventet. Tall fra
Olje- og energidepartementet viser at investerin-

gene kan vokse allerede neste år, etter å ha falt
nesten 30 pst. fra 2014 til 2016, se figur 2.8D. Høy-
ere investeringer må blant annet ses i sammen-
heng med at oljeselskapene fremskynder prosjek-
ter fordi det er ledig kapasitet i leverandørindus-
trien og kostnadsnivået er kommet ned. Kostnads-
reduksjonene er et resultat av oljeselskapenes
effektiviseringstiltak, nye konseptvalg og refor-
handlede kontrakter med leverandører. Med et
lavere kostnadsnivå er prosjekter på norsk sokkel
blitt lønnsomme ved lavere olje- og gasspriser enn
før. Tall fra Statistisk sentralbyrås investeringstel-
ling og nasjonalregnskapet tyder på at nedgangen
i petroleumsinvesteringene vil bli klart mindre i år
enn i fjor. 

Mesteparten av petroleumsinvesteringene i
2018 anslås å være knyttet til felt under utbygging,
mens en fjerdedel av investeringene anslås å være
knyttet til felt som allerede er i drift. Johan Sver-
drup-feltet i Nordsjøen er det største enkeltpro-
sjektet på norsk sokkel og er ventet å stå for om
lag 20 pst. av investeringene neste år. Johan Cast-
berg i Barentshavet er per i dag det største funnet
på norsk sokkel som ikke er besluttet utbygget.
En plan for utbygging og drift (PUD) ventes
senere i år. Utbygging av Sverdrup og Castberg er
ventet å stå for en stor andel av investeringene på
norsk sokkel i årene fremover. I tillegg kommer
en rekke andre utbygginger med betydelig inves-
teringsomfang. 

1 I virkningsberegningen er det lagt til grunn at gassprisen endres prosentvis like mye som oljeprisen, men med et tidsetterslep 
slik at halvparten av endringen skjer året etter. 

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og Finansdepartementet.

Tabell 2.4 Hovedtall for petroleumsvirksomheten

2016 2017 2018 2019

Virkning av en endring i olje-
prisen på 10 kroner i 2018 på

kontantstrøm i 20181

Forutsetninger:

Råoljepris, kroner pr. fat ................................ 379 438 438 441

Råoljepris, 2018-kroner per fat .....................  397 448 438 430

Produksjon, mill. Sm3 o.e ..............................

– Råolje, kondensat og NGL ......................... 116 116 108 104

– Naturgass .................................................... 115 117 117 117

Mrd. kroner:

Betalte skatter og avgifter ............................. 48 77 91 94 2,6

Netto inntekt SDØE....................................... 66 90 77 88 1,8

Statens netto kontantstrøm ...........................  125  175 183 192 4,3
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Investeringsanslagene er usikre. Dersom sel-
skapenes forventninger til langsiktig oljepris
skulle falle, kan investeringer skyves ut i tid eller
falle bort. Tilsvarende kan forventninger hos olje-
selskapene om høyere oljepris bidra til at investe-
ringene stiger raskere og mer enn lagt til grunn i
denne meldingen.

Produksjonen av petroleum i Norge økte i fjor.
Oljeproduksjonen økte for tredje året på rad, og
produksjonen av gass var omtrent like høy som
det historisk høye nivået i 2015. Den samlede
petroleumsproduksjonen var 11 pst. lavere enn
toppnivået i 2004. Sommeren 2017 var 84 felt i pro-
duksjon på norsk sokkel. Av disse ligger 66 felt i
Nordsjøen, 16 i Norskehavet og to i Barentshavet.
Samtidig var 11 nye felt under utbygging, inklu-
dert Johan Sverdrup. Produksjonen av petroleum
ventes å holde seg nokså stabil frem til midten av
2020-tallet, for så å avta gradvis, som vist i figur
2.8E. 

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirk-
somheten anslås til 175 mrd. kroner i 2018, se figur
2.8F. Av dette utgjør nettoinntektene fra SDØE
51 pst., skatter og avgifter 44 pst., og utbytte fra
Statoil 5 pst. Anslaget for statens netto kontant-
strøm for i år er justert ned med 3,8 mrd. kroner
siden Revidert nasjonalbudsjett 2017. 

Statens netto kontantstrøm varierer mye med
prisene på olje og gass. En enkel virkningsbereg-

ning tilsier at en økning i oljeprisen i 2018 på 10
kroner, gir en økning på 4,3 mrd. kroner i statens
netto kontantstrøm. Med lavere oljepris anslås
virkningen å bli den samme, men med motsatt for-
tegn. I beregningen er produksjon og kostnader
holdt uendret. Videre er det forutsatt at gasspri-
sen endres prosentvis like mye som oljeprisen,
men med et tidsetterslep, slik at halvparten av
endringen kommer året etter. 

Den samlede formuen i petroleumsvirksomhe-
ten, definert som nåverdien av fremtidig årlig kon-
tantstrøm fra virksomheten fra og med 2018, kan
anslås til i underkant av 4 500 mrd. 2018-kroner.
Det er lagt til grunn en realrente på 3 pst. i bereg-
ningen av formuen. Formuesanslaget bygger på
forutsetningene om produksjon, priser og kostna-
der som er lagt til grunn i denne meldingen6. 

Statens del av formuen, definert som nåver-
dien av statens netto kontantstrøm fra petrole-
umsvirksomheten, anslås til rundt 3 900 mrd.
2018-kroner. Det gir grunnlag for en perma-
nentinntekt på 118 mrd. kroner per år utover
avkastningen på kapitalen som allerede er opp-
tjent i Statens pensjonsfond utland.

6 Oljedirektoratets anslag for uoppdagede ressurser i
Barentshavet nord fra mai i år er ikke inkludert i dette esti-
matet. Ressursene i området er anslått til 1,4 milliarder
standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). 
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Boks 2.1 Strømmer inn og ut av sysselsetting

Etter oljeprisfallet sommeren 2014 mistet
mange jobben, og arbeidsledigheten steg. Sys-
selsettingen utviklet seg svakt i årene som
fulgte, med en vekst på under 20 000 personer i
2015 og 2016 samlet sett. Etter det har veksten i
sysselsettingen tatt seg opp, se omtale i avsnitt
2.2. Bak nettotallene ligger langt større strøm-
mer av personer som går ut og inn av arbeid og
beveger seg mellom næringer. For å kunne se
nærmere på dette, har vi fått Statistisk sentral-
byrå (SSB) til å koble informasjon fra adminis-
trative registre1. 

Tidligere undersøkelser har vist at det er
stor mobilitet i det norske arbeidsmarkedet,
også mellom næringer. En norsk studie har vist
at om lag 10 pst. av arbeidsplassene forsvinner
hvert år, og minst like mange nye kommer til.2

Tallene som nå foreligger fra SSB for arbeids-
kraftsstrømmer viser at det også er store strøm-
mer inn og ut av sysselsetting. I perioden fra
2013 til 2016 var det om lag 260 000 nye syssel-
satte som kom til hvert år. Det tilsvarte om lag
10 pst. av sysselsettingen. Selv med en svak kon-
junkturutvikling og en stor nedgang i antall sys-
selsatte i petroleumsrettet næringsliv var det
altså en betydelig tilgang til arbeid, og tilgangen
var høyere enn avgangen hvert av årene, se
figur 2.9A.

Av de sysselsatte i 2013 var 83 pst. sysselsatt
i samme næring i 2014, mens 9 pst. var syssel-
satt i en annen næring og de resterende 8 pst.
ikke lenger var sysselsatt. Følger vi personene
lenger, øker andelen som var sysselsatt i en
annen næring til 13 pst. i 2015 og 16 pst. i 2016.
Tallene for sysselsatte i petroleumsrelaterte
næringer3 viser stort sett det samme bildet, men
med noe større nedgang innenfor verftsindus-
trien. 

Strømmene av arbeidskraft varierer mellom
næringer. I petroleumsrelaterte næringer gjen-
speiler de den lavere aktiviteten etter oljeprisfal-
let. De som gikk ut av sysselsetting i næringen,
var flere enn de som kom inn i 2014 og 2016. I
bygge- og anleggsvirksomhet økte etterspørse-
len etter arbeidskraft i disse årene, og her var de

nye sysselsatte som kom til, flere enn de som
gikk ut. Den største gjennomstrømningen av
sysselsatte finner vi i overnatting og varehandel.
Her var det både flest nye sysselsatte og størst
avgang, noe som har sammenheng med mange
ungdommer og midlertidig sysselsatte i disse
næringene. 

Vi har også sett nærmere på de som går ut
av sysselsetting. Av sysselsatte i 2013 som ikke
var sysselsatte i 2014, var 15 pst. arbeidsledige,
18 pst. i utdanning og 15 pst. mottok alderspen-
sjon. En nokså stor andel har ukjent status4 eller
forsvinner ut av populasjonen5, se figur 2.9C.
Tallene fra SSB kan tyde på at det er en større
andel som forsvinner ut av populasjonen i petro-
leumsrelaterte næringer sammenlignet med
gjennomsnittet av alle næringer. En mulig for-
klaring er at de som har mistet jobben, har flyt-
tet fra Norge. 

Av de som var sysselsatt i 2015 var om lag
10 pst. ikke lenger sysselsatt i 2016, og av disse
var det om lag 70 pst. som forsvant ut av arbeids-
styrken. Det kan for eksempel ha sammenheng
med overgang til alderspensjon eller andre tryg-
deytelser, eller at ungdom beveger seg mellom
sysselsetting og utdanning. De som ikke gikk ut
av arbeidsstyrken ble ledige eller forsvant ut av
populasjonen. I petroleumsrelaterte næringer
var det en noe lavere andel som forble sysselsatt
i samme næring, (81 pst. mot 83 pst. i gjennom-
snitt for alle næringer), mens flere ble ledige
(4 pst. mot 1 pst. i gjennomsnitt for alle nærin-
ger). 

Tallene fra SSB viser at en nokså stor andel
kommer tilbake i arbeid igjen, etter frivillig eller
ufrivillig å ha gått ut av sysselsetting, se figur
2.9B. Av de som forlot statusen som sysselsatt i
2014, var mer enn en tredjedel tilbake i arbeid
igjen i 2015. Andelen som kommer tilbake i
arbeid øker over tid, og i 2016 var vel to av fem
kommet tilbake i arbeid. I petroleumsrelaterte
næringer var en tredjedel av de som sluttet i
jobb tilbake i arbeid i 2016. Det er en noe lavere
andel enn for andre næringer i samme periode.
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Boks 2.1 forts.

Figur 2.9 Strømmer på arbeidsmarkedet

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

1 Tallene fra SSB inkluderer både bosatte og ikke-bosatte i
alderen 15–74 år og er per 4. kvartal hvert år. Fra og med
2015 baserer statistikken seg på et nytt datagrunnlag for
lønnstakere (a-ordningen). Det medfører at data som
overlapper nytt og gammelt datagrunnlag må tolkes med
forbehold.

2 Salvanes, Kjell G. (2017): Omstillingsevnen i norsk øko-
nomi under finanskrisen. Bakgrunnsnotat for Perspektiv-
meldingen 2017. Finansdepartementet arbeidsnotat
2017/7. 

3 Med petroleumsrelaterte næringer menes her utvinning
av råolje og naturgass, inkl. tjenester, produksjon av me-

tallvarer, elektrisk utstyr og maskiner, verftsindustri og
annen transportmiddelindustri samt reparasjon og instal-
lasjon av maskiner og utstyr.

4 «Ukjent status» betyr at man er registrert i folkeregiste-
ret på observasjonstidspunktet, men finnes ikke i noen av
SSBs andre registre i system for persondata (SFP) og får
dermed ukjent status. En stor andel av personene i denne
gruppen er innvandrere, som flytter til utlandet for å bo-
sette seg eller oppholde seg der i minst seks måneder
uten å melde fra om flytting.

5 «Ut av populasjonen» er personer som er utvandret eller
døde.
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Boks 2.2 Fall i boligprisene

Etter sterk vekst gjennom fjoråret, har boligprisene
falt den siste tiden. Både oppgangen i prisene og
omslaget den senere tid har vært sterkest i Oslo, se
figur 2.10. Fra desember 2013 til april i år, da bolig-
prisene nådde en topp, økte prisene med nærmere
55 pst. i Oslo. For resten av landet var veksten over
30 pst. i samme periode. Siden april har prisene falt
med over 8 pst. i Oslo og 4 pst. på landsbasis. For-
skjellene i boligprisveksten er blitt mindre de siste
månedene, selv om nivåene fremdeles er svært for-
skjellige. 

De siste kvartalene har stor ferdigstillelse av
nye boliger gitt en markert vekst i boligtilbudet.
Det har trolig bidratt til fallet i prisene. Prisned-
gangen i det siste kan også skyldes at etterspør-
selen, særlig etter bolig som investeringsobjekt,
kan ha blitt dempet, blant annet som følge av inn-
strammingene på skatte- og lånesiden. Blant
annet er verdsettingsrabatten redusert for sekun-
dærboliger, med sikte på skattemessig likestil-
ling mellom investeringer i sekundærboliger og
aksjer og driftsmidler. I den nye boliglånsforskrif-
ten, som trådte i kraft 1. januar i år, er det blant
annet et nytt krav om maksimal gjeld i forhold til
inntekt og strengere krav til egenkapital ved kjøp
av sekundærbolig i Oslo, se avsnitt 3.4.2.

Det er stor usikkerhet om den videre utviklin-
gen i boligprisene. Tidligere perioder med bolig-
prisfall i Norge er få og har ulike særtrekk, se
figur 2.11. Den makroøkonomiske situasjonen,
husholdningenes finansielle stilling og bankenes

soliditet har betydning for hvor omfattende ned-
gangen har vært. På slutten av 1980-tallet, i forbin-
delse med bankkrisen, falt boligprisene kraftig, og
det tok flere år før veksten i boligprisene tok seg
opp igjen. Samtidig gikk økonomien gjennom en
dyp nedgang. Den internasjonale finanskrisen i
2008 var preget av sviktende tillit i finansmarke-
dene, og bankene ble mindre ivrige til å låne ut
både til hverandre og til sine kunder. Tilliten kom
likevel raskt tilbake i Norge, og prisnedgangen i
boligmarkedet snudde raskt til ny oppgang. Da
prisene falt i 2013, var de makroøkonomiske utsik-
tene noe svekket. Renten ble satt ned, og prisene
tok seg opp igjen etter kort tid. I dag er de makro-
økonomiske utsiktene gode. Veksten i økonomien
er på vei opp, og ledigheten faller. Bankene er blitt
mer solide i årene etter finanskrisen. Renten er
kommet ned på et svært lavt nivå. 

Samtidig utgjør husholdningenes finansielle
stilling en større risiko i dag enn i tidligere perio-
der med prisfall fordi gjelden er høyere. Gjelden
har lenge steget mer enn inntektene, og sårbar-
heten har økt gradvis, se omtale i avsnitt 3.4.1.
Mange husholdninger vil måtte stramme inn på
forbruket ved høyere rente eller dersom boligpri-
sene skulle fortsette å falle over en lengre peri-
ode. Det kan bremse oppgangen i norsk øko-
nomi. Det makroøkonomiske bildet tilsier likevel
at risikoen for at fall i boligpriser utløser et kraf-
tig tilbakeslag i økonomien på kort sikt, ikke
synes stor.

Figur 2.10 Boligprisutvikling i Norge og Oslo 
1 Sesongjusterte tall for Norge og ujusterte tall for Oslo. 
Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no, Macrobond og Finansdepartementet.
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Boks 2.2 forts.

Figur 2.11 Utvikling i boligpriser, arbeidsledighet og BNP for Fastlands-Norge 

Kilder: Macrobond, Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og Finansdepartementet. 
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Boks 2.3 Avvikling av ekspansiv pengepolitikk 

Siden finanskrisen har pengepolitikken vært
svært ekspansiv sett i et historisk perspektiv.
Styringsrentene ble redusert til rekordlave
nivåer, og andre ekstraordinære tiltak, som kjøp
av obligasjoner i markedet i stor skala, ble tatt i
bruk av sentralbankene. Den ekspansive penge-
politikken har bidratt til å trekke ned de langsik-
tige realrentene. Fremover må pengepolitikken
normaliseres. Hvordan markeder og individer
reagerer på en slik omstilling utgjør en betyde-
lig usikkerhetsfaktor. Både for rask og for sen
normalisering kan gi uheldige virkninger. Samti-
dig er kommunikasjonen viktig. 

En svært ekspansiv pengepolitikk har vært
nødvendig for å støtte opp under den svake vek-
sten etter finanskrisen, motvirke deflasjonsten-
denser og styrke banksystemene. Likevel kan
en lang periode med svært lave renter gi uøn-
skede bivirkninger. Investorer som pensjons-
fond og livsforsingselskaper blir drevet til å søke
mer risikofylte investeringer i forsøk på å opp-
rettholde høy avkastning, og slik bidra til kraftig
oppgang i aksje- og eiendomsmarkeder som kan
vise seg å være midlertidig. De lave rentene kan
også redusere bedrifters og bankers vilje til å
erkjenne og bokføre tap, og slik utsette restruk-
turering av lite lønnsom virksomhet. Ressursal-
lokeringen i samfunnet blir da dårligere, og den
økonomiske veksten blir lavere over tid. På
samme måte kan lave statsrenter gjøre det
enklere for myndighetene å utsette nødvendige
tiltak for å gjøre offentlig sektors finanser bære-
kraftige. De lave rentene har også bidratt til en
markert oppgang i kredittveksten i flere land.
Det har gjort bedrifter og husholdninger mer
sårbare for renteøkninger. 

Etter hvert som oppgangen fester seg, er det
ventet at pengepolitikken i mange land stram-
mes inn. I USA har denne normaliseringen så
smått begynt. Markedsrentene har en tendens
til å bevege seg i samme retning på tvers av land
og er tett knyttet til rentene i USA. Tiltakende
styringsrente i USA kan derfor bidra til å trekke
opp markedsrentene i andre land1. 

Normaliseringen av pengepolitikken krever
balansegang. En for rask og kanskje dårlig kom-
munisert innstramming kan bidra til et nytt til-
bakeslag i økonomien, særlig hvis oppsvinget er
drevet av forbigående utviklingstrekk. En brå
reversering kan gi kraftige fall i eiendoms- og
finansmarkedene, og bedrifter og husholdnin-

ger med høy gjeldsgrad kan få betalingsproble-
mer. Videre peker flere studier på at den nøy-
trale renten, det vil si det nivået på realrenten
som virker nøytralt på økonomien, kan ha sun-
ket betraktelig. Stor usikkerhet omkring dette
kompliserer hvor raskt en bør gå frem. 

Samtidig øker risikoen for oppbygging av
finansielle bobler hvis normaliseringen av pen-
gepolitikken utsettes. En sen reversering kan
også føre til at pengepolitikken i mindre grad
kan bidra til å motvirke fremtidige tilbakeslag i
økonomien.

De avanserte økonomiene er i forskjellige
konjunkturfaser, der noen land er mer klare enn
andre for å stramme inn i pengepolitikken. Nor-
malisering i forskjellig tempo og økende rente-
forskjeller mellom land kan utløse brå bevegel-
ser i finans- og valutamarkedene. 

Fremvoksende økonomier hadde i en lengre
periode etter finanskrisen stor netto kapitaltil-
strømning. Siden 2015 har en viss økning av sty-
ringsrenten i USA ført til kapitalutgang fra frem-
voksende økonomier til USA og bidratt til en ster-
kere dollarkurs. Kapitalutgangen er ventet å fort-
sette i tiden fremover2, noe som vil dempe den
økonomiske aktiviteten i fremvoksende økono-
mier. Land som har lånt tungt i utenlandsk valuta,
har underskudd på driftsbalansen overfor utlandet
eller har ubalanser i egen økonomi, er særlig utsatt
for brå kapitalutgang. Svakere vekst i fremvok-
sende økonomier vil trekke den globale veksten
ned, med konsekvenser også for norsk økonomi.

Forventninger til endringer av pengepolitik-
ken spiller en stor rolle for aktørenes tilpasning.
Klare signaler om hvor snart og hvor raskt inn-
strammingen vil skje vil lette tilpasningen og
redusere faren for utilsiktede negative effekter
som brå kapitalbevegelser. I 2013 førte frykt for
rask renteøkning i USA til stor kapitalutgang og
markedsuro i flere fremvoksende økonomier. 

Det er også viktig at de fremvoksende øko-
nomiene selv innfører tiltak som kan gjøre dem
mindre sårbare. Det kan blant annet innebære å
jevne ut ubalanser i egen økonomi, begrense
underskuddet på driftsbalansen og redusere sår-
barheter i egen finanssektor. 

1 Caceres, Carrière-Swallow, Demir og Gruss (2016) U.S.
Monetary Policy Normalization and Global Interest Ra-
tes, IMF Working Paper No. 195.

2 Capital Flows to Emerging Markets, Institute for Interna-
tional Finance (IIF) (2017).

6463



2017–2018 Meld. St. 1 39
Nasjonalbudsjettet 2018

Boks 2.4 Usikkerheten i makroøkonomiske anslag

Finansdepartementets anslag for veksten i fast-
lands-BNP for budsjettåret har i gjennomsnitt
stemt godt overens med foreløpige nasjonal-
regnskapstall.1 Likevel har prognosene en ten-
dens til å undervurdere konjunktursvingnin-
gene, særlig i perioder med høy vekst i økono-
mien, se figur 2.12A. 

Målt i absoluttverdi har anslagene for BNP-
vekst og sysselsetting i gjennomsnitt bommet
med rundt 1 prosentenhet både i forhold til fore-
løpige og endelige nasjonalregnskapstall.2 For
konsumprisene er avviket mindre, i underkant
av ¾ prosentenhet. 

Anslag på makroøkonomiske størrelser jus-
teres etter hvert som ny informasjon kommer
til. Oljeprisfallet i 2014 er et eksempel på en
negativ hendelse som var vanskelig å forutse og
som gjorde at anslagene for utviklingen frem-
over måtte endres. Likevel har avvikene mellom
Finansdepartementets anslag for veksten i fast-
lands-BNP i budsjettåret og regnskapstall fra

SSB, slik de ligger nå, vært nokså små i årene
2014–2016. 

Tidligere prognosefeil kan illustrere usikker-
heten rundt anslagene i denne meldingen. Figur
2.12B viser prognoser for veksten i fastlands-
BNP med tilhørende usikkerhetsvifter.3 Usik-
kerheten i anslagene øker jo lenger frem i tid
prognoseåret ligger. Prediksjonsintervall bereg-
net ut fra tidligere prognosefeil tilsier at veksten
i BNP Fastlands-Norge i 2017, som her anslås til
2,0 pst., med 50 pst. sannsynlighet vil ligge mel-
lom 1,7 og 2,3 pst. For 2018 øker usikkerheten.
Da vil veksten, anslått til 2,5 pst., med 50 pst.
sannsynlighet ligge mellom 1,6 og 3,4 pst.

Nasjonalregnskapstallene fra Statistisk sen-
tralbyrå, som Finansdepartementets anslag
måles opp mot, revideres flere ganger. Nye data-
kilder og metoder innarbeides etter hvert. Det
kan innebære justeringer av BNP-tall et godt
stykke tilbake i tid.

Figur 2.12 Usikkerheten i makroøkonomiske anslag

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

1 Endelige nasjonalregnskapstall foreligger normalt i un-
derkant av to år etter årets utgang. Endringer over tid
kan medføre at disse tallene bygger på andre definisjoner
og beregningsmetoder enn de som var i bruk da nasjonal-
budsjettet for det enkelte år ble utarbeidet. 

2 Når en beregner gjennomsnittet av absoluttverdien av
prognosefeilene vil ikke positive og negative feil utlikne
hverandre.

3 Usikkerhetsviften er beregnet under en antakelse om at
anslagsfeilene er t-fordelt og uavhengige. For anslag for
samme året som budsjettet legges frem, og for budsjettå-
ret, omfatter dataene årene 1980 til 2016. For anslag for
året etter budsjettåret omfatter dataene årene 1996 til 2016. 

Usikkerheten i makroøkonomiske anslag

A.  BNP for Fastlands-Norge. Anslag og          
nasjonalregnskapstall. 1970-2016

B.  BNP for Fastlands-Norge. Faktisk utvikling 
og anslag i referansebanen med usikkerhetsvifte.
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Boks 2.5 Anslag på trendvekst i økonomien

Verdiskapingen i økonomien viser en trendmes-
sig utvikling over tid, samtidig som den beveger
seg under og over trenden i såkalte konjunktur-
svingninger. I en høykonjunktur er verdiskapin-
gen høyere enn nivået som følger av den under-
liggende trendveksten. Produksjonsgapet uttryk-
ker avviket mellom faktisk verdiskaping, målt
ved BNP, og det nivået som følger av trend-
veksten, se figur 2.13A. Produksjonsgapet er et
vanlig mål på konjunktursituasjonen.

Trendveksten kan ikke observeres direkte,
men kan anslås med utgangspunkt i statistikk
og analyser. Slike anslag er usikre og kan bli
revidert etter hvert som man får ny informasjon
om den økonomiske utviklingen. Da konjunktu-
rene snudde under finanskrisen, erfarte mange
land at trendveksten hadde vært anslått for høyt,
se figur 2.13A. Den økonomiske utviklingen var
drevet av midlertidige forhold i større grad enn
lagt til grunn. Sett i ettertid fremstår dermed
finanspolitikken i mange land som mer ekspan-
siv enn den så ut da budsjettvedtakene ble gjort.

Det finnes flere metoder for å beregne trend-
veksten. Figur 2.13B viser tre ulike trendbereg-
ninger1. Forskjellen mellom dem er graden av
glatting. En stiv trend gjenspeiler en antagelse
om at veksten i produksjonskapasiteten endres
lite over tid, og at trendveksten ligger nær det
historiske gjennomsnittet. En føyelig trend inne-
bærer at veksten i produksjonskapasiteten tilla-
tes å variere mer. Ifølge Finansdepartementets
beregninger var trendveksten i fastlandsøkono-
mien rundt 3 pst. ved årtusenskiftet, og avtok
deretter. For 2018 er trendveksten anslått til
rundt 2 pst. Det er på linje med trendberegnin-
ger gjort av Statistisk sentralbyrå. De fleste
OECD-land har, på samme måte som Norge,
opplevd et markert fall i produktivitetsveksten
fra midten av forrige tiår. Det har trukket ned
trendveksten i økonomien. Utviklingen i pro-
duktivitetsveksten er nærmere omtalt i
kapittel 5.

1 Der ikke annet er angitt.
2 Sysselsatte personer ifølge nasjonalregnskapet.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.5 Anslag for trendvekst og noen økonomiske hovedstørrelser 2016–2020. Prosentvis vekst1

2016 2017 2018 2019 2020

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge..................................... 1,0 2,0 2,5 2,6 2,5

   Trendvekst .................................................................................. 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Sysselsetting, personer2................................................................ 0,3 0,7 1,1 1,1 1,0

Arbeidsledighetsrate, AKU(nivå)................................................. 4,7 4,3 4,0 3,8 3,7
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Boks 2.5 forts.

Figur 2.13 Trendberegninger
1 Tall for året 2006 fra Economic Outlook 2007 og Economic Outlook 2017.
2 Lambda=100.
3 Lambda=400.
4 Lambda=1 600.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD og Finansdepartementet.

1 Trendene er estimert ved hjelp av Hodrick-Prescott-filter.
Det er mye brukt for å dekomponere tidsserier i en trend-
komponent og en konjunkturkomponent. 
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rer uten kupongrente, hvor avkastningen er knyt-
tet til kursen de blir lagt ut til. Med dagens opp-
legg blir det åpnet nye veksellån med 12 måne-
ders løpetid fire ganger i året. Forfallet er knyttet
til oppgjørsdatoene for standardkontrakter i de
internasjonale markedene, de såkalte IMM-dato-
ene.

Fra inngangen til 2017 og frem til og med
utgangen av august var det emittert til sammen 54
mrd. i statskasseveksler, med en gjennomsnittlig
auksjonsrente på 0,45 pst. I samme periode forfalt
det veksler for 50 mrd. kroner.

Andre kortsiktige lån

Andre kortsiktige lån omfatter alminnelige kon-
tolån fra statsinstitusjoner og statlige fond, og
dessuten eventuelle kontolån fra institusjoner som
kan bli pålagt å plassere overskuddslikviditet som
kontolån til staten. Ved utgangen av juni 2017 var
de totale plasseringene under fullmakten for
andre kortsiktige lån om lag 54 mrd. kroner.
Dette inkluderer ikke kontolån fra ordinære fond
(kontogruppe 81 i statsregnskapet)4. Den største
plassereren er banken som forvalter likviditeten i
forbindelse med visse skatte- og avgiftsbetalinger.
Kontolånsplasseringene varierer mye gjennom
året. 

Attestasjonsoppdrag

Siden 1. januar 2015 har Norges Bank stått for den
operative gjennomføringen av statsgjeldsforvalt-
ningen, basert på et mandat fra Finansdeparte-
mentet. Som et ledd i departementets kontroll-
virksomhet har departementet bedt Norges
Banks representantskap om å gjennomføre årlige
attestasjonsoppdrag på områdene regnskaps-
føring og betaling innenfor den delen av stats-
gjeldsforvaltningen som utføres av Norges Bank.
For rapporteringsåret 2015 omfattet dette attesta-
sjonsoppdraget både rammeverk og prosesser
samt bankens etterlevelse, mens fra og med regn-
skapsåret 2016 omfatter oppdraget kun bankens
etterlevelse. Tilsynssekretariatet i Norges Banks
representantskap har engasjert Deloitte AS for å
utføre attestasjonsoppdraget. Det ble avgitt
attestasjonsuttalelse for 2015 og 2016 uten sær-
skilte merknader.

3.7 Klimapolitikken

Klimaproblemet kan bare løses gjennom et bredt
internasjonalt samarbeid. På klimakonferansen i
Paris i desember 2015 ble partene til klimakon-
vensjonen enige om en global avtale. Formålet
med avtalen er å bedre gjennomføringen av klima-
konvensjonen og dens mål, blant annet ved å
holde gjennomsnittlig temperaturøkning godt
under 2 °C sammenlignet med før-industrielt nivå,
og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til
1,5 °C. For å understøtte det langsiktige tempera-
turmålet setter avtalen opp et kollektivt utslipps-
mål. Dette målet sikter mot at økningen i de glo-
bale klimagassutslippene snarest mulig skal snus
til en rask reduksjon, slik at det blir balanse mel-
lom menneskeskapte utslipp og opptak av klima-
gasser i andre halvdel av dette århundret (klima-
nøytralitet). Hvor høye utslippene da kan være,
avhenger av opptaket av klimagasser og av omfan-
get av karbonfangst og lagring. 166 parter har så
langt ratifisert Parisavtalen, som trådte i kraft 4.
november 2016. 

Klimapanelet er bedt om å legge frem en spesi-
alrapport i 2018 om virkningene av en global opp-
varming på 1,5 °C over førindustrielt nivå, og
baner for utviklingen i globale utslipp av klimagas-
ser som er forenlige med en slik oppvarming.
Klimapanelet utfører ikke egne analyser, men
sammenstiller relevant forskning utført av andre.
En nylig fremlagt artikkel5 gjengir beregninger
for hvor mye karbon som kan slippes ut i atmosfæ-
ren dersom den globale oppvarmingen ikke skal
overstige 1,5 °C målt mot temperaturen i før-
industriell tid. Det anslåtte karbonbudsjettet til-
svarer inntil 20 år med dagens globale CO2-utslipp
og deretter null utslipp, eller det samme som at
CO2-utslippene reduseres lineært fra dagens
utslipp i 2015 mot null til 2055. Dette er en økning
fra vurderingene i den seneste hovedrapporten til
FNs klimapanel. Selv om denne studien viser at
karbonbudsjettet er større enn tidligere antatt må
de globale utslippene reduseres raskt for å holde
den globale gjennomsnittstemperaturen godt
under 2 °C sammenlignet med førindustrielt nivå
og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til
1,5 °C, i tråd med hovedmålet i Parisavtalen. Stu-
dien er et viktig bidrag til å forstå klimasystemet
bedre men vil bare være et av mange bidrag til FN
klimapanels spesialrapport som skal ferdigstilles i
2018.

4 Kontolån av denne typen er ikke lån i vanlig forstand, blant
annet fordi kreditor, som er et fond under et departement,
ikke på noe tidspunkt kan disponere hovedstolen.

5 R. J. Millar et al «Emission budgets and pathways consis-
tent with limiting warming to 1.5 °C» (Nature Geoscience
2017).
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De fleste land har levert inn nasjonale bidrag
til Parisavtalen. FNs miljøorganisasjon har bereg-
net at med de nasjonale bidragene vil de globale
utslippene av klimagasser øke frem mot 2030. Til
sammenlikning tilsier klimamålene ifølge FNs
klimapanel at utslippene bør bringes ned i denne
perioden. Bidragene så langt er dermed ikke til-
strekkelig til å nå et togradersmål og er enda len-
ger unna et 1,5-gradersmål.

Som ledd i Parisavtalen har Norge meldt inn at
vi vil påta oss en betinget forpliktelse om å redu-
sere utslippene av klimagasser med minst 40 pst. i
2030 sammenlignet med norsk nivå i 1990. Det er i
tråd med anslagene fra FNs klimapanel for hva
som kreves for å nå et togradersmål, og det tilsva-
rer EUs forpliktelse. Norge er i dialog med EU om
en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktel-
sen for 2030. Norge er allerede knyttet til EUs
kvotesystem gjennom EØS-avtalen. Norske
bedrifter vil dermed på lik linje med bedrifter i EU
bidra til å redusere kvotepliktige utslipp. Ved en
felles oppfyllelse vil også EUs regelverk om inn-
satsfordeling, bokføring av utslipp og opptak i
skog og andre landarealer bli relevant for Norge.

Regjeringen la før sommeren frem en strategi
for hvordan Norge kan oppfylle klimaforpliktelsen
for 2030 (se Meld. St. 41 (2016–2017) – Klimastra-
tegi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samar-
beid). Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med
hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner
og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksi-
bilitetsmekanismer. Regjeringen vil legge til rette
for at utslippsforpliktelsen for 2030 nås gjennom
kostnadseffektive tiltak. Regjeringens strategi for
2030 legger til rette for betydelige utslippsreduk-
sjoner nasjonalt. Norges ikke-kvotepliktige utslipp
kommer i hovedsak fra transport, jordbruk, bygg
og avfall, men også fra industrien og petrole-
umsvirksomheten. En endelig avtale mellom
Norge og EU forventes først i 2018, etter at regel-
verket i EU er vedtatt.

Før forpliktelsesperioden starter i 2021 vil
regelverket være kjent og konsekvensene for
Norge vil bli klarere. Men usikkerheten knyttet til
utslippsutvikling, effekten av klimapolitikken og
ikke minst den teknologiske utviklingen og kost-
nadene ved utslippsreduksjoner, vil være betyde-
lig også langt inn i forpliktelsesperioden 2021–
2030. Derfor må strategien både ha høyt ambi-
sjonsnivå og være fleksibel. Regjeringen tar høyde
for usikkerhet og kostnader gjennom å legge en
strategi for å sikre nødvendig fleksibilitet til å opp-
fylle utslippsbudsjettet. Vi forventer at det vil være
tilgang på tilstrekkelig fleksibilitet gjennom bilate-
rale avtaler med EU-land. Dersom det blir nødven-

dig og viser seg å være kostnadseffektivt, legger
regjeringen opp til at Norge også skal kunne
benytte fleksibilitet i form av direkte kjøp av
utslippsenheter fra andre land. Bruk av EUs flek-
sibilitetsmekanismer vil bidra til utslippsreduksjo-
ner andre steder i Europa innenfor et felles over-
ordnet utslippstak, og bidrar dermed til reelle glo-
bale reduksjoner på tilsvarende måte som reduk-
sjoner i Norge.

Det er et mål at Norge skal bli et lavutslipps-
samfunn i 2050. Dette, og 2030-målet, er lovfestet i
den nylig vedtatte klimaloven. Formålet med lov-
festingen er å legge til rette for en langsiktig oms-
tilling i klimavennlig retning i Norge. Loven
beskriver lavutslippssamfunnet som et samfunn
hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskape-
lige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og
nasjonale omstendigheter, er redusert for å mot-
virke skadelige virkninger av global oppvarming
som beskrevet i Parisavtalen. Målet skal være at
klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelses-
orden 80–95 pst. fra utslippsnivået i referanseåret
1990. Ved vurdering av måloppnåelse skal det tas
hensyn til effekten av norsk deltakelse i det euro-
peiske klimakvotesystemet for virksomheter.
Intervallet over er det samme som EUs betingede
mål for reduksjon av de samlede klimagassutslip-
pene i unionen i 2050.

Målet om lavutslippssamfunnet er forankret i
klimaforliket fra 2012, se Innst. 390 S (2011–2012)
og i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforplik-
telse for 2030 – en felles løsning med EU. I klima-
forliket pekte stortingsflertallet samtidig på at en
ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en
global sammenheng der det overordnede målet er
å redusere de samlede globale utslipp av klima-
gasser. Dette innebærer at det tas hensyn til kon-
sekvenser av kvotesystemet, faren for karbonlek-
kasje og til industriens konkurranseevne når poli-
tikken utformes. Dette gir føringer for virkemid-
delbruken for å redusere nasjonale utslipp frem
mot både 2030 og 2050. Norge som lavutslipps-
samfunn er avhengig av drahjelp fra utviklingen
internasjonalt.

Norske utslipp av klimagasser var 53,4 mill.
tonn CO2-ekvivalenter i 2016, vel 3 pst. over nivået
i 1990. Ikke-kvotepliktige utslipp utgjør om lag
halvparten av utslippene. Opptak i skog og andre
landarealer var i 2015 på 25,4 mill. tonn. Norges
utslipp medregnet opptak i skog (nettoutslippene)
er dermed rundt 28 mill. tonn CO2-ekvivalenter.
Fremskrivinger av utslipp til luft ble senest pre-
sentert i Perspektivmeldingen 2017. Der anslås de
samlede utslippene å avta fremover, til 51,8 mill.
tonn CO2-ekvivalenter i 2020 og 48,3 mill. tonn i
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2030. Det meste av nedgangen ventes å komme i
ikke-kvotepliktig sektor der utslippene anslås å gå
ned med 4¼ mill. tonn CO2-ekvivalenter fra 2015
til 2030. Utfasing av bruk av fyringsolje til oppvar-
ming og en antatt kraftig økning i antall elbiler
bidrar til den anslåtte nedgangen. I fremskrivin-
gene ble nivået på omsetningskravet for biodriv-
stoff ved inngangen til 2017 videreført. En økning
i omsetningskravet i tråd med Stortingets vedtak i
forbindelse med budsjettet for inneværende år, vil
isolert sett bidra til å trekke utslippene ned med
om lag 1 mill. tonn i 2020. Effekten er noe mindre
i 2030, blant annet på grunn av flere null- og lavut-
slippskjøretøy. Opptaket av klimagasser i skog og
andre landarealer ventes også å avta noe frem-
over. Nettoutslippene anslås likevel å gå ned.

Foreløpig utslippstall viser at samlede utslipp
av klimagasser avtok med 1 pst. fra 2015 til 2016.
Nedgangen henger blant annet sammen med en
kraftig økning i innblandingen av biodrivstoff.
Omsetningskravet var i 2016 på 5,5 pst., mens fak-
tisk innblanding av biodrivstoff var om lag det
dobbelte. Isolert sett bidro økningen i innblan-
dingsprosenten til å trekke utslippene fra veitra-
fikk ned med rundt ½ mill. tonn i 2016, om lag på
linje med den anslåtte nedgangen i utslippene fra
veitrafikk. Det er vanskelig å si hvordan innblan-
dingen vil påvirke utslippene fremover, spesielt i
kombinasjon med opptrappingen av omsetnings-
kravet. 

Norge fører en ambisiøs klimapolitikk. Sektor-
overgripende økonomiske virkemidler i form av
avgifter og deltakelse i det europeiske kvote-
systemet er hovedvirkemidlene. Over 80 pst. av
klimagassutslippene i Norge er dekket av kvote-
plikt og/eller CO2-avgift. Disse virkemidlene set-
ter en pris på utslipp av klimagasser og bidrar der-
med til å endre produksjons- og forbruksmønstre.
Som et tillegg til kvoter og avgifter brukes direkte
regulering, standarder, avtaler og subsidier til
utslippsreduserende tiltak. Satsing på forskning
og utvikling er også viktig. 

Klimapolitikken har betydelig virkning. I Nor-
ges siste rapportering under FNs klimakonven-
sjon ble det anslått at de tiltakene som er innført
siden 1990, samlet reduserte utslippene av klima-
gasser med rundt 13–15 mill. tonn CO2-ekvivalen-
ter i 2010 sammenlignet med et forløp uten disse
tiltakene. Videre anslås det at reduksjonen i 2020
vil være i området 17–20 mill. tonn CO2-ekvivalen-
ter. CO2-avgiften er det enkeltvirkemiddelet som
har bidratt mest til utslippsreduksjonene siden
1990.

I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å
gjøre CO2-avgiften mer kostnadseffektiv ved å

fjerne fritak og lave satser. Dette følger opp et ved-
tak fra Stortinget og er i tråd med anbefalingen til
Grønn skattekommisjon, se NOU 2015: 15 Sett
pris på miljøet. Utslippene fra de sektorene som
får innført eller økt CO2-avgift er i dag på anslags-
vis 0,6 mill. tonn CO2. Det er ventet at forslaget vil
gi reduserte utslipp, men omfanget på reduksjo-
nene er usikkert. Utslippsreduksjonene vil være
større på lang enn på kort sikt fordi avgiften vil sti-
mulere til å skifte til mer miljøvennlig teknologi.
Eventuell effekt av ny innovasjon og teknologiut-
vikling vil også først gjøre seg gjeldende over tid.

Utslipp i landbruket og fiskerinæringen er
holdt utenfor de foreslåtte endringene i CO2-avgif-
ten i påvente av vurderingene fra de partssam-
mensatte utvalgene som er under etablering.
Utvalgene for landbruket og fiskenæringen skal
blant annet vurdere muligheten for å innføre grad-
vis økt CO2-avgift for disse sektorene og foreslå
andre klimatiltak. Regjeringen vil i tillegg arbeide
videre med innlemmelse av avfallsforbrenningsan-
legg i EUs kvotesystem eller innføring av CO2-
avgift.

På utgiftssiden av budsjettet foreslår regjerin-
gen flere tiltak som vil kunne bidra til lavere kli-
magassutslipp eller bedret miljøtilstand på kort
eller lang sikt, se oversikt i Klima- og miljødepar-
tementets Prop. 1 S (2017–2018).

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til statlig
delfinansiering av viktige kollektivprosjekter i de
fire største byene. Dette utgjør et viktig bidrag til
utviklingen av det lokale kollektivtilbudet i de
aktuelle byområdene. Regjeringen legger opp til
at det kan startes bygging av dobbeltsporet jern-
bane på to nye parseller som del av indre Inter-
City, og sørger for god fremdrift i igangsatte pro-
sjekter. Det foreslås også økte ressurser til plan-
legging av nye prosjekter.

Regjeringen foreslår at det bevilges investe-
ringskapital til det nye selskapet med arbeidsnav-
net Fornybar AS. Selskapet skal bidra til redu-
serte klimagassutslipp, i hovedsak gjennom å
investere i ny teknologi i overgangen fra teknolo-
giutvikling til kommersialisering. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til
klima- og miljørettet bistand, herunder klima- og
skogsatsingen og Norfund. 

Jordbruksoppgjøret 2017 innebar en vesentlig
økning i bevilgningene til ordninger som skal
bidra til reduserte klimagassutslipp fra jordbruket
fra 2018. En partssammensatt arbeidsgruppe skal
frem til jordbruksoppgjøret 2018 gjennomgå
eksisterende ordninger for støtte til klimatiltak på
gårdsnivå. 
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STORTINGET 

Innst. 130 S 
(2017-2018) 

Innstilling til Stortinget 
fra energi- og miljøkomiteen 

Dokument 8:27 S (2017-2018) 

Innstilling fra energi• og miljøkomiteen om Repre
sentantforslag fra stortlng.vepresentant Une Atna 
Bastholm om å stanse tilde11ng av nye letetillatelser 
på norsk sokkel 

Til Stortinget 

Bakgrunn 
Følgende forslag fremmes i representantforslaget 

«Stortinget ber regjeringen stanse den planlagte til
delingen av nye letetillatelser gjennom 24. konsesjons
runde.» 

Komiteens merJmader 
Komiteen, medlemmene fra Arbeider

partiet, Asmund Aukrust, Else-M~y Botten, 
Espen Barth Eide, Hege Haukeland LiadaJ 
og Runar Sjåstad, fra Høyre, Tina Bru, Liv 
Kari Eskeland, Stefan Heggelund og Lene 
Westgaard-Halle, fra Fremskrittspartiet, 
Terje Halleland og Gisle Meininger 
Saudland, fra Senterpartiet, Sandra Borch 
og Ole Andre Myhrvold, fra Sosialistisk 
Venstreparti, Lars Haltbrekken, fra 
Venstre, lederen Ketil Kjensetb, fra 
Kristelig Folkeparti, Tore Storehaug, og fra 
Miljøpartiet De Grønne, Per Espen 
Stoknes, viser til Representantforslag 27 S (2017-
2018). 

Komiteen viser til regjeringens utlysning av 24. 
konsesjonsrunde 21.juni 2017. Søknadsfristen ble satt 
til torsdag 30. november 2017 kl. 12.00. Olje- og energi
departementet bar mottatt søknader fra elleve selska
per om å få tildelt nytt areal i utlysningen. 

Komiteen viser videre til Stortingets behandling 
av Meld. St 20 (2014-2015), jt: Innst 383 S (2014-2015). 
Stortinget fattet i denne behandlingen følgende vedtak 

4<.Stortinget sender Meld. St 20 (2014- 2015) tilbake 
til regjeringen, og ber regjeringen igangsette arbeidet 
med ordinær helhetlig revidering av forvaltningsplanen 
for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og 
komme tilbake til Stortinget med denne.-

Komiteen viser til at regjeringen har varslet å 
komme tilbake til Stortinget i løpet av 2020. 

Komiteens flertall, medlemmene fra Ar
beiderpartiet, Høyre, F re ms kri ttsp artiet, 
Senterpartiet, Ve n stre og Kristelig Folke
parti, viser til at petroleumsvirksomheten er Norges 
største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, in
vesteringer og eksportverdi. Næringen sysselsetter om 
lag 180 000 personer direkte eller indirekte. Forutsig
bare rammevilkår for næringen og tildeling av nye are
aler er viktig for å opprettholde verdiskaping, 
sysselsetting og statlige inntekter på lang sikt 

Flertallet viser til at forvaltningen av norsk sok
kel har hatt bred politisk tilslutning i Stortinget i mange 
år. Dette har bidratt til forutsigbare rammevilkår, noe 
som har vært en styrke i norsk petroleumsforvaltning, 
og som har muliggjort realisering av store verdier for fel
lesskapet 

FlertaJlet viser Stortingets behandling av Meld 
St 28 (2010-2011) En næring for framtida - om petrole-
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umsvirksomheten, jf. Innst. 143 S (2011-2012). Under 
denne behandlingen understreket en samlet komite 
viktigheten av å føre fortsatt aktiv utforsking av åpnet 
areal, både i modne og umodne områder, for å opprett
holde verdiskaping og sysselsetting for fremtiden. 

Komiteens medlemmer fra Høyre, 
Fremskrittspartiet og Venstre viser til Jeløya
plattformen, hvor regjeringen stadfester at den vil føre 
en stabil, langsiktig petroleumspolitild<. Letepolitildæn 
skal bidra til dette. 

Disse med 1 em mer understreker at virksomhe
ten på norsk sokkel står overfor strengere ldimavirke
midler enn alle andre petroleumsproduserende land. 
Man benytter i dag flere virkemidler for å begrense ut
slippene fra norsk soldcel. Av tiltakene kan det vises til 
kvoteplikt, høyCOravgift, faldingsforbudsiden 1991 og 
krav om bruk av beste tilgjengelige teknologi. Resultatet 
av dette er at utslippene fra norsk sokkel i dag er flere 
millioner tonn lavere årlig enn de ellers ville vært, og la
vere enn ved tilsvarende aktivitet i andre land. 

Disse medlemmer sermedbekymringpåkon
sekvensene av forslaget som er fremmet i Representant
forslag 27 S (2017-2018). Uten høy leteaktivitet og tilde
ling av nye letetillatelser gjennom 24. konsesjonsrunde 
med påfølgende utbygginger og produksjon, er det dis
se medlemmers oppfatning at Norge og næringen 
ville stått overfor store utfordringer. Gjennom redusert 
produksjon av olje og gass vil også inntektene til felles
skapet falle, i tillegg til at fagkompetanse vil forsvinne 
utenlands. Konsekvensen av dette er at det økonomiske 
handlingsrommet og viktig kompetanse til å satse på 
fornybar energi ville minsket. Disse med 1 em mer 
mener at dette representantforslaget vil sette en stopper 
for en naturlig videreutvikling av norsk sokkel, noe som 
verken vil tjene interessene til det norske folk eller ver
dens ldima. 

Disse med 1 em mer understreker at forutsigbar
het, langsiktighet og tilrettelegging er avgjørende for at 
vår regulering av petroleumssektoren skal gi god res
sursforvaltning og størst mulig inntekter til fellesskapet. 
Ut over dette er det viktig å vise til den brede politiske 
enigheten om norsk petroleums- og klimapolitildc. 
Disse medlemmer viser til at da Norge utarbeidet 
sitt bidrag til Parisavtalen, ble det lagt til grunn at vi skal 
nå ldimamålene samtidig som vi viderefører og sikrer 
en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. 

Disse medlemmer viser til at regjeringen vil 
stille krav til at selskapene synliggjør ldimarisiko i sine 
utbyggingsplaner. Klimarisikoutvalget vil legge frem sin 
innstilling om ldimarelaterte risikofaktorer og deres be
tydning for norsk økonomi i desember 2018. Disse 
med 1 em mer viser i det videre til at det ved tildeling 
av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjons-
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runden legges vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig 
verdifulle områder. 

Komiteens medlemmer fra Arbeider
partiet og Senterpartiet understreker at Norge 
er en energinasjon. Norges petroleumsressurser er det 
norske folles eiendom og skal komme hele samfunnet til 
gode. Dette har vært utgangspunktet for forvaltningen 
av petroleumsressursene de siste 50 år. 

Disse medlemmer vil visetil Meld. St. 28 (2010-
2011) En næring for framtiden - om petroleumsvirk
somheten, hvor det ble slått fast at hovedlinjene i petro
leumspolitikken ligger fast, og at det er viktig å bygge vi
dere på den vellyld{ede forvaltningen av ressursene. 
Disse med 1 em mer viser spesielt til det unike sam
spillet mellom stat, oljeselskaper, leverandørindustri og 
forslmingssektoren. Disse med 1 em mer påpeker at 
rollen som petroleumsprodusent skal forenes med en 
sterk ambisjon om å være ledende i miljø- og ldimapoli
tikken. Det er en risiko for storulyldcer lmyttet til å drive 
petroleumsvirlcsomhet. Disse medlemmer mener 
det er en nødvendig forutsetning for en langsiktig utvik
ling av petroleumsressursene at næringen håndterer 
denne risikoen på en forsvarlig måte. 

Disse medlemmer visertilateksportavenergi
bærere er Norges suverent største elcsportnæring. Dis
se med 1 em mer poengterer at landet har bygget opp 
en leverandørindustri til olje- og gassnæringen som har 
stor eksport og et potensial for videre utvilding. Også 
innen fornybar energi har Norge muligheter til åta stør
re eksportandeler.Disse med 1 em mer ønsker også å 
legge til rette for mer overføring av kompetanse fra olje
og gassnæringen til fornybar energi, også på leverandør
siden. Disse medlemmer ser utfordringer i framti
den med regjeringens skatteletter, derav mindre inntek
ter til fellesskapet samtidig som vi vet at vi vil få reduser
te oljeinntekter at i framtiden. Dette vil få konsekvenser 
og utfordre nasjonen om en ildæ evner å legge til rette 
for alternative næringsinntekter. 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk 
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne me
ner det er nødvendig med en rask og gjennomgripende 
omlegging av norsk ldima- og petroleumspolitikk.Dis
se medlemmer mener at Norge bør starte utfasin
gen av fossilindustrien av hensyn til verdens klima og 
norsk økonomi, næringsliv og arbeidsplasser. Utbyg
ging av nye felt og utlysning av nye konsesjonsrunder 
på norsk soldcel bør stanses, og petroleumsindustriens 
skattefordeler bør fases ut. Disse medlemmer har 
merket seg at regjeringens politikkpeker i stikk motsatt 
retning. I januar 2018 sendte regjeringen forslag om 103 
leteblokker ut på høring. I tillegg ble det tildelt 7 5 utvin
ningstillatelser-det største antallet på norsksoldcel no-
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ensinne, ifølge pressemeldingen fra Olje- og 
energidepartementet 

Disse medlemmer viser videre til at Miljødirek
toratet i sin høring til 24. konsesjonsrunde anbefalte at 
konsesjonsrunden ble vurdert opp mot Parisavtalen og 
klimarisiko. De påpekte at petroleumsressurser med 
høye produksjonskostnader, som oljesand og arktisk ol
je, kan risikere å bli <,stranded assets,>, og anbefalte at et
terspørselsrisikoen forbundet med klimamålene ned
felt i Parisavtalen ble vurdert før utlysning av nye blok
ker i 24. konsesjonsrunde, både knyttet til enkeltblok
kene og det totale omfanget av utlysningen. Disse 
med 1 em mer viser til at de videre advarte mot poten
sielt manglende lønnsomhet særlig i nordlige deler av 
Barentshavet, og mente grundige analyser burde gjøres 
før utlysning, særlig sett i lys av den økonomiske risiko
en staten tar gjennom utformingen av skattesystemet 

Disse medlemmer visertilatregjeringensolje
politild< kun er rasjonell i et svært pessimistisk scenario 
der verden mislykkes i ldimakampen og utløser irrever
sible og farlige klimaendringer. Drift av felt på blold<ene 
som utlyses gjennom 24. konsesjonsrunde, vil stort sett 
komme i gang i løpet av 2030-tallet med en driftshori
sont på mange tiår.Disse medlemmer meneratfor 
å nå ldimamålene i Parisavtalen må utslippene innen 
den tid kuttes kraftig og til slutt opphøre. Etterspørselen 
etter olje og gass vil da falle, og produksjonen vil ha min
dre lønnsomhet. 

På denne bakgrunn fremmer disse medlem
mer følgende forslag: 

<<Stortinget ber regjeringen ikl{e gjennomføre den 
24. konsesjonsrunden på norsk sokl{el.>> 

<<Stortinget ber regjeringen stanse tildelingen av 
nye utvinningstillatelser gjennom tildeling i forhånds
definerte områder (TFO).>> 

Komiteens medlem fra Sosialistisk Ven
stre p art i viser til sine merknader i innstillingen til 
Prop. 1 LS (2017-2018) Skatter, avgifter og toll 2018 og 
partiets posisjoner til petroleumsskatteregimet der. 
Dette medlem viser til at petroleumsskattesystemet 
ild<e er nøytralt utformet. 

Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis 
alternative budsjett for 2018, hvor det foreslås å avvilde 
ordningen med friinntekt i særskatten for petrole
umsvirksomheten. Selv etter at friinntekten er fjernet, 
vil oljeselskapene ha et gunstig skatteregime for investe
ringer. Dette medlem mener oljeselskapene bør ta 
en større del av investeringskostnadene selv, slik at de i 
større grad bærer risikoen for nye investeringer enn det 
som i dag er tilfellet. Dette vil skape en bedre balanse 
mellom landbasert næringsliv og aktiviteten på sokl<e
len. 

3 

Dette medlem peker videre på at petroleums
skatteregimets utforming innebærer at staten overtar 
en del av risikoen ved leting og utbygging fra oljeselska
pene. Veksten i fornybarmarkedet har vært svært kraftig 
de siste årene og vil fortsette. Denne utvildingen må få 
konsekvenser for norsk petroleumspolitild<, inkludert 
petroleumsbeskatningen. I motsatt fall risikerer vi at 
staten skaper insentiver til at det foretas store investe
ringer som aldri vil bli lønnsomme for det norske sam
funnet. Dette medlem viser i denne forbindelse til 
debatten om Goliat-feltet, hvor det er en risiko for at sta
ten vil tape penger. Denne typen problemstillinger kan 
det bli flere av framover. 

Dette medlem mener på denne bakgrunnen at 
det er behov for en bred debatt om norsk petroleums
politild<, som tar utgangspunkt i de store endringene 
som skjer og allerede har skjedd i verdens energimar
ked. Dette er avgjørende om vi skal ruste Norge til de 
omstillingene vi står overfor i møte med tiltak mot ldi
maendringene og veksten i fornybar energi. Når det 
gjelder forslag til evaluering og ny utforming av skatte
og avgiftssystemet, mener dette medlem at finans
komiteen på Stortinget må behandle spørsmålet videre. 

Planlegge for d lykkes i Tdimakampen 
Komiteens medlem fra Miljøpartiet De 

Grønne mener det vil være klokere og mindre risika
belt å planlegge for en fremtid med rask teknologiutvik
ling og økende politisk vilje til å følge opp Parisavtalen 
ved å trappe ned fossilsubsidier og fossilinvesteringer 
over hele verden.Dette medlem viser til at en ny rap
port fra International Renewable Energy Agency (IRE
NA) publisert i Independent i januar 2018 spår at all 
kommersiell kraftproduksjon fra fornybare ldlder vil 
være rimeligere enn fra de fossile innen to år. Dette 
medlem viser videre til at el-bilen er i ferd med å vinne 
betydelige andeler av bilsalget i viktige markeder over 
hele verden, og at land som Kina og India har satt ambi
siøse mål om utfasing av fossilbiler. D e t te m e dl e m 
mener det er svært alvorligfor norsk økonomi og norske 
arbeidsplasser at regjeringen ikke har fått med seg den 
rivende internasjonale utviklingen i fornybar telmologi 
og investeringer. 

D e t te m edle m viser til at ferske tall fra SSB 
(23. november 2017) anslår at de norske investeringene 
i fossilindustrien blir på 144,3 mrd. kroner i 2018, mens 
investeringene i all annen industri til sammen anslås til 
20,7 mrd. kroner, kun en syvendedel av investeringene i 
fossilindustrien. 

Dette medlem vil peke på at de investeringene 
vi gjør i dag, binder kapital, kompetanse og nye investe
ringer i fossilindustrien i mange tiår fremover. Den sit
tende regjeringens oljepolitikk, der Olje- og energide
partementet skryter av at de setter nye rekorder i nye ut-

6472



4 

vinningstillatelser i 2018, forverrer denne utvildingen 
og vitner om en utdatert virkelighetsforståelse. 

Dette med I em vil understreke at de enorme fos
silinvesteringene som planlegges i Norge i 2018, er et re
sultat av en målrettet politild<. I tillegg til utdeling av et 
utall letelisenser og utvinningstillatelser betaler den 
norske staten mer enn 80 pst av kostnadene til oljesel
skaper som leter etter nye fossile ressurser. Dette 
med I em viser til at gjennom disse skattefordelene blir 
den norske regjeringen delaktig i den omfattende glo
bale subsidieringen av fossil energi, som ifølge studien 
<,How Large Are Global Fossil Fuel Subsidies?,>, publisert 
i World Development i 2017, er på 5 trillioner dollar, 
noe som tilsvarer 6,5 pst av global verdiskapning (GDP). 
Disse subsidiene er en viktig årsak til at de globale ut
slippene steg med 2 pst. i 2017 til tross for den raske ut
vildingen av billigere fornybare løsninger. 

Dette medlem visertil at det er behovfor åsette 
ldimaet først. Norske regjeringer har lenge insistert på 
at vi ikke har ansvar for de utslippene norske petrole
umsprodukter forårsaker utenfor landets grenser.Det
te med I em viser til at denne ansvarsfraskrivelsen vil 
fremstå som grell i fremtidens historiebøker, der Norge 
valgte å tjene seg enda rikere på å ødelegge klimaet for 
dem som kommer etter oss. Ideen om at vi kan fraskrive 
oss dette ansvaret, hviler på premisset om at det inter
nasjonale samfunnet vil etablere felles forpliktelser og 
mekanismer som regulerer ned utslippene. Dette er i 
dag en utopi og derfor ikl{e noe norske politikere kan 
basere dagens politikl{på. Dette medlem viserblant 
annet til at 
- Det er små utsikter til å få på plass en global COr 

pris. A sette sin lit til et virkemiddel verden er svært 
langt unna å få på plass, er dermed en uansvarlig 
strategi. 

- Ifølge en ny rapport fra FNs miljøprogram er 
utslippskuttene verdens land har meldt inn til FN, 
bare en tredjedel av hva som er nødvendig for å nå 
togradersmålet. 

- Samtidig rapporteres det at flere land har proble
mer med å innfri de allerede utilstreld{elige inn
meldte utslippsmålene. 

Norge er en vesentlig global bidragsyter til ldima
endringene 

Dette med 1 em viser til attall fra rapporten <<The 
Sky's limit>> fra organisasjonen Oil Change Internatio
nal, som ble publisert i august 2017, viser at Norge er 
verdens syvende største eksportør av ldimagasser. Det
te medlem visertil at norskolje og gass utgjør en sig
nifikant andel av globale utslipp fra fossil energi, over 2 
pst. Til sammenligning har Norge under 7 promille av 
verdens befolkning. Petroleumsutvinningen bidrar per i 
dag til rundt ti ganger mer CO2 til atmosfæren enn alle 
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Norges innenlandske utslipp. Norsk petroleumsvirk
somhet gir altså et vesentlig bidrag til globale utslipp. 

Dette medlem viser til at karbonbudsjettet -
mengden av totale ldimagassutslipp - som er forenlig 
med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 gra
der, gir oss 5 til 20 år med dagens utslippsnivåer før ut
slippsbudsjettet er brukt opp. Flere ledende IPCC-fors
kere anbefaler i en ny rapport en halvering av utslippe
ne per tiår fremover for å ha en rimelig sjanse til å innfri 
1,5-gradersmålet. Det innebærer at det er nødvendig 
med om lag 6 7 pst. kutt i de globale ldimagassutslippene 
innen 2033. Deretter må de gjenværende utslippene 
fortsette å falle raskt utover på 2030-tallet. 

Dette medlem harmerketsegatdetfinnesman
ge ulike beregninger, og at enkelte av dem argumenterer 
for et større karbonbudsjett.Dette med 1 em vilimid
lertid understreke at hvor raske utslippskutt som er 
nødvendige for å innfri dette målet, avhenger av hvor 
stor risiko for å mislykkes vi er villige til å ta. D ette 
medlem mener at det er uakseptabelt å utsette barn, 
unge og fremtidige generasjoner for en vesentlig risiko 
for irreversible og farlige ldimaendringer. Dette 
med I em mener at denne risikoen øker for hvert nytt 
felt som åpnes på norsk sold{el. 

Nye rammebetingelser for oljeindustrien 
Komiteens flertall, medlemmene fra Ar

beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, vi
ser 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 olje
prisen og Parisavtalen har langsiktig innvirkning på 
norsk petroleumsvirksomhet, og oppdatert kunnskap 
er viktig for å kunne føre riktig petroleumspolitild{. 
F 1 erta 11 et mener at det derfor kan være fornuftig med 
en ny petroleumsmelding som behandler alle sider av 
norsk petroleumspolitild{ på en grundig måte. 

F 1 erta 11 et fremmer følgende forslag: 

<,Stortinget ber regjeringen legge frem en ny petro
leumsmelding om norsk olje- og gasspolitikl{ - i lys av 
ldimautfordringen en står overfor, og den nye markeds
situasjonen.» 

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De 
Grønne mener at dagens navn på Olje- og energide
partementet og olje- og energiministeren gir en uheldig 
signaleffekt i en tid der det er bred enighet om at verden 
må omstilles fra fossil til fornybar energi. Navnet frem
står som gammelmodig, utdatert, tilbakeskuende og 
nostalgisk Dette medlem foreslår derfor at Olje- og 
energidepartementet endrer navn til <,Energideparte
mentet,>, og at olje- og energiministeren endrer navn til 
<,energiministeren.,> 
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Dette medlem fremmerfølgende forslag: 

<<Stortinget ber regjeringen endre navnet på henhold
vis Olje- og energidepartementet og olje- og energimi
nisteren til 'Energidepartementet' og 'energiministeren'.» 

Forslag fra mindretall 
Forslag fra Sosialistisk Venstrepa11i og Miljøpruiiet 
De Grønne: 

Forslag 1 

Stortinget ber regjeringen ildce gjennomføre den 24. 
konsesjonsrunden på norsk sokkel. 

Forslag2 

Stortinget ber regjeringen stanse tildelingen av nye 
utvinningstillatelser gjennom tildeling i forhåndsdefi
nerte områder (TFO). 

Forslag fra Milj0pa11iet De Grønne: 

Forslag3 

Stortinget ber regjeringen endre navnet på hen
holdvis Olje- og energidepartementet og olje- og energi
ministeren til «Energidepartementet» og <<energi
ministeren.,> 
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Komiteens tilråding 
Tilrådingen I fremmes av Arbeiderpartiet, Senter

partiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne. Tilrådingen II fremmes av Arbeiderpartiet, 
Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og 
Kristelig Folkeparti. 

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser 
til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt 

vedtak: 

I 

Stortinget ber regjeringen legge frem en ny petro
leumsmelding om norsk olje- og gasspolitikk- i lys av 
klimautfordringen en står overfor, og den nye mar
kedssituasjonen. 

II 

Dokument 8:27 S (2017-2018)- Representantfor
slag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om 
å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel 
-vedtas ikke. 

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 15. februar 2017 

Ketil Kjenseth 
leder 

Terje Halleland 
ordfører 
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VEDLEGG 

Brev fra Olje- og energidepartementetv /statsråd Terje Søviknes til energi- og miljøkomiteen, datert 
16. november 2017 

Vedrrepresentantforslag 27 S (2017-2018) om å stanse 
tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel 

Hovedmålet i petroleumspolitild<en er å legge til 
rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsik
tig perspektiv. Rollen som petroleumsprodusent skal 
forenes med å være ledende i miljø- og ldimapolitikken. 
Dette målet er det bred støtte for i Stortinget, jf behand
lingen av Meld St 28 (2010-2011) "En næringfor framti
da - om petroleumsvirksomheten," og Prop 114 S 
(2014-2015) "Norges største industriprosjekt - utbyg
ging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for ol
je- og gassvirksomheten". Petroleumsskattesystemet og 
statens direkte økonomiske engasjement sikrer felles
skapet en høy andel av overskuddet. 

Det er bred politisk enighet om norsk petroleums
politikk. Den er utformet slik at den også er robust mot 
skiftende utvikling i energimarkedene. Parisavtalen er 
et vendepunkt i det internasjonale ldimapolistike sam
arbeidet. Avtalen gjør det klart at verden beveger seg i en 
retning der fornybar energi vil spille en mye viktigere 
rolle. Produksjonen fra eksisterende olje- og gassfelt vil 
over tid avta som følge av at ressursene hentes ut. Ver
den vil ha et stort behov for olje og gass i tiår framover. 
Det å erstatte bruk av kull med gass er et raskt og effek
tivt utslippsreduserende tiltak i kullbrukende land. For 
å dekke dette behovet, trengs det store, nye investerin
ger hvert år i ny produksjonskapasitet. Oppgaven for et 
produsentland 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. Det er derfor ingen motset
ning mellom å fortsatt drive lønnsom petroleumsvirk
somhet og å ha en ambisiøs klimapolitikl<. 

Ved å opprettholde et stabilt og høyt aktivitetsnivå, 
og derigjennom skape store verdier for fellesskapet, vi
derefører regjeringen hovedlinjene i petroleumspoli
tikken. Myndighetenes oppmerksomhet er særlig rettet 
mot å legge til rette for at potensialet i eksisterende felt 
og infrastruktur utnyttes, å legge til rette for at alle lønn
somme funn bygges ut, å legge til rette for at det 
regelmessig gjøres nye store funn, og at påvisningen av 
nye ressurser fortsetter i modne områder. Videre er 
myndighetene opptatt av å støtte opp under næringens 
arbeid med omstilling, kostnadskontroll og ta i bruk 
nye, mer effektive tekniske og kommersielle løsninger. 
Dette skal skje samtidig som hensyn til helse, miljø og 
sikkerhet ivaretas på en best mulig måte. Sektoren skal 
blant annet fortsatt stå overfor en virkemiddelbruk som 
gir næringen en sterk egeninteresse av å redusere sine 

utslipp av CO2, noe som har gitt gode resultater i form 
av lavere klimagassutslipp, jf. Prop. 114 S (2014-2015). 

Klimautfordringen er global og må derfor løses 
gjennom internasjonalt samarbeid. Norsk ldimapoli
tild<ernærmere behandlet i Meld St 13 (2014-2015) "Ny 
utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU", 
Prop 115 S (2015-2016) "Samtyld<e til ratifikasjon av Pa
risavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekon
vensjon om ldimaendring av 9. mai 1992", Meld. St. 41 
(2016-2017) Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i 
europeisk samarbeid. Som det framgår av disse, fører 
Norge en ambisiøs klimapolitild< der sektorovergripen
de økonomiske virkemidler i form av avgifter og delta
kelse i det europeiske kvotesystemet er hovedvirkemid
lene. Dette er en ldimapolitild< som også reduserer de 
nasjonale utslipp betydelig. 

En bærebjelke i regjeringens ldimapolitild< er delta
kelsen i EUs kvotesystem. Utslippene fra petrole
umsvirksomheten er omfattet av dette systemet med 
noen unntak.Av sektorens utslipp i 2015 på 15,1 millio
ner tonn CO2-ekvivalenter, var 1,1 millioner tonn ild<e
kvotepliktige. Metan inngår blant de ikke-kvotepliktige 
utslippene. I Meld. St. 41 (2016-2017) leggerregjeringen 
opp til at det skal vurderes avgift på generelt nivå for alle 
ikke-kvotepliktige utslipp. Dersom avgift ild<e vurderes 
å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel, 
skal andre virkemidler som gir tilsvarende sterke insen
tiver vurderes. En del av ild<e-kvotepliktige utslipp fra 
utvinningsvirksomheten har i dag avgift. Kvotepliktige 
utslipp fra utvinningsvirksomheten på sokkelen er i til
legg til kvotepris underlagt en CO2-avgift på om lag 440 
kroner per tonn CO2, med dagens kvotepris er således 
den samlede kostnaden per tonn sluppet ut 500 kroner. 
Utslipp fra energiproduksjon i petroleumsvirksomhe
ten offshore er dermed underlagt høy CO2-pris med 
både kvoteplikt og CO2-avgift. 

Ytterligere tiltak for å redusere kvotepliktige utslipp 
vil i utgangspunktet på kort sikt bare føre til at andre ut
slippspunkt kjøper kvoten eller økt kvoteoverskudd. 
Den eneste måten å redusere totalutslippene i et kvote
system er å redusere kvotetaket. Reduksjon av kvote
pliktige utslipp vil heller ikke bidra til å oppfylle felles 
oppfyllelse med EU av det norske utslippsmålet for 
2030. For 2030 har EU besluttet at utslippene innenfor 
kvotesystemet skal reduseres med 43 pst. sammenlilmet 
med 2005. Kvotepliktige virksomheter i Norge, som 
også omfatter petroleumssektoren, vil bidra på lik linje 
med kvotepliktige virksomheter i andre europeiske 
land til at målet nås. 
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Både norsk petroleums- og klimapolitild< står høyt 
på den politiske dagsordenen og det arbeides daglig på 
faglig, administrativt og politisk nivå for å nå de målene 
Stortinget har satt. Som for all annen næringsvirksom
het er det et grunnleggende skille mellom utslipp fra pe
troleumsvirksomheten på norsk soldcel og utslipp i an
dre land som følge av at olje og gass som er utvunnet på 
norsk soldcel eksporteres og forbrennes der. Det følger 
av FNs ldimakonvensjons regelverk for beregning og 
rapportering av utslippsregnskap for klimagasser at det 
er utslippene fra det enkelte lands territorium som skal 
inngå i landets klimagassregnskap. 

Virksomheten på norsk soldcel står i dag overfor 
strengere klimavirkemidler enn alle andre petroleums
produserende land. Myndighetene begrenser utslippe
ne av klimagasser fra sektoren gjennom utslippskvoter, 
høy CO2-avgift, faklingstillatelser som kun gis av sikker
hetsmessige grunner, krav om bruk av best tilgjengelig 
teknologi og andre direkte reguleringer. Disse virkemid
lene gjør at oljeselskapene har egeninteresse av å drive 
effektivt og begrense sine utslipp og til åta i bruk ny tek
nologi. Virkemidlene har gjort at utslippene på norsk 
sokkel i dag er flere millioner tonn lavere årlig enn de el
lers ville vært og lavere enn ved tilsvarende aktivitet i an
dre land. 

Verdens befolkning vokser. Store grupper må løftes 
ut av fattigdom og velstandsnivået vil øke. Dette inne
bærer økt etterspørsel etter energi over tid, samtidig 
som de globale klimagassutslippene må reduseres. Dis
se utfordringene må løses parallelt. 

Produksjonen fra et olje- og gassfelt vil over tid avta 
som følge av at ressursene hentes ut. Samtidig viser 
scenarioer fra blant annet IEA at det vil være et stort be
hov for olje og gass i tiår framover. For å deld<e dette be
hovet, trengs det store, nye investeringer hvert år- også 
i Norge. Oppgaven for et produsentland er å bidra med 
effektiv og rent produsert olje og gass for å deld<e ver
dens samlede etterspørsel. I det ligger også å satse aktivt 
på fremtidens teknologi og løsninger slik vi gjør i Norge. 

Petroleumspolitikken som er ført til nå har gitt 
svært gode resultater. Olje- og gassnæringen er Norges 
største og viktigste næring. Virksomheten gir arbeids
plasser over hele landet og bidrar til høy verdiskaping, 
næringsutvilding, teknologiutvikling og samfunnsut
vikling som kommer hele landet til gode. 

Det er skapt store verdier fra våre olje- og gassressur
ser de siste 50 årene. Norske ressurser bør bygges ut og 
produseres lønnsomt også framover, så lenge vi unngår 
høye særnorske kostnader. Eksisterende felt er gjen
nomgående robuste selv mot perioder med svært lave 
priser. Norske gassfelt er svært konkurransedyktige i et 
europeisk marked preget av fallende egenproduksjon 
og økt importbehov. Nye utbygginger gjennomføres på 
norsk sokkel i dag fordi de er lønnsomme. 
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Regjeringen vil fortsatt holde et forutsigbart og høyt 
tempo når det gjelder å tildele nye områder for petrole
umsaktivitet, både når det gjelder nummererte konse
sjonsrunder og tildeling i forhåndsdefinerte områder 
(TFO-runder). Det vises i denne forbindelse til Innst. 258 
(2016-2017) hvor et flertall bestående av Arbeiderparti
et, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 
Senterpartiet "viser til at utsiktene for både olje- og gass
markedene i overskuelig framtid legger grunnlag for 
produksjon av Norges petroleumsressurser, forutsatt at 
kostnadsutviklingen holdes under kontroll. Dette gjel
der også innenfor scenarioer som er i tråd med interna
sjonale klimamålsettinger. " 

Forutsigbarhet, langsiktighet og tilrettelegging for 
helhetlige løsninger er avgjørende for at vår regulering 
av petroleumssektoren skal gi god ressursforvaltning og 
størst mulig inntekter til fellesskapet. Myndighetenes 
rolle er å sette slike rammer for virksomheten. Innenfor 
disse rammene er det selskapene som forestår den dag
lige aktiviteten innen leting, utbygging og drift, her
under foretar de kommersielle vurderingene lmyttet til 
hva som er lønnsomt og iklce. Grunnen er at selskapene 
sitter på den beste informasjon og kunnskap til å vurde
re lønnsomheten av leting, utbygging og drift. Investe
ringsbeslutningene til oljeselskapene vurderes - som 
for all annen kommersiell virksomhet-av aktørene i fi
nansmarkedet. Aktørene i dette markedet er best til å 
vurdere en sektors totale risikobilde, inklusive effekter 
av framtidig klimapolitikk. 

Den norske forvaltningsmodellen, som altså bygger 
på at det er de som sitter med skoen på som bør foreta 
lønnsomhetsvurderinger og fatte investerings- og drifts
beslutninger, har tjent oss vel historisk. Dette samspillet 
og rollefordelingen ble senest stadfestet av et bredt fler
tall i Stortinget i Innst. 258 S (2016-2017). 

I bakgrunnen til representantforslaget fremkom
mer det en del påstander som er gale og/eller misvisen
de, og som jeg finner grunn til å kommentere. 

Det sies i forslaget at Norge i dag er "verdens 7. stør
ste eksportør av klimagassutslipp". Det er vanskelig å 
kommentere på når det il<l<e er oppgitt kilde eller angitt 
beregninger, men jeg vil påpeke at Norges produksjon 
av olje og gass står for en svært liten del av den totale 
produksjonen/forbruket i verden, under to prosent for 
olje og rundt tre prosent for gass. 

Det hevdes videre at "norsk petroleumsvirksomhet 
har hittil ført til at 14 milliarder tonn CO2 har havnet i 
atmosfæren." Denne beregningen inlduderer ildce bare 
utslippene som skjer i Norge, men også utslippene som 
skjer i andre land når oljen eller gassen forbrukes. Som 
tidligere redegjort for, følger det av FNs ldimakonven
sjons regelverk for beregning og rapportering av ut
slippsregnskap for ldimagasser at det er utslippene fra 
det enkelte lands territorium som skal inngå i landets 
klimagassregnskap. Norge er følgelig ikke ansvarlig for 
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utslipp som skjer lenger nede i kjeden. På tilsvarende 
måte går utslipp i andre land knyttet til å deld{e norsk 
forbruk ildæ inn i Norges ldimagassregnskap. 

Det henvises i forslaget til IEAs World Energy Out
look fra 2016. Her vises til et scenario hvor oljeforbruket 
reduseres med 30 prosent i 2040 til 63 millioner fat per 
dag, og at gassforbruket har "et lilmende bilde". Denne 
henvisningen er ikke riktig. Gassforbruket i 2040 i dette 
scenarioet er om lag uendret fra dagens nivåer, det faller 
med andre ord ikke med 30 prosent. 

Jeg vil i tillegg gjøre oppmerksom på resultatene fra 
IEAs World Energy Outlook 2017 ble publisert 
14.11.2017. I scenariet som IEA anser som forenelig med 
at Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål blir nådd, kan ol
jeforbruket i 2040 være 73 millioner fat per dag, en re
duksjon på 22 prosent. Gassforbruket øker til 4217 BCM 
per år i 2040 i dette scenariet, en økning på 16 prosent. 

Det påstås i forslaget at det tok 33 og 37 år fra tilde
ling til produksjon for henholdsvis Snøhvit og Goliat. 
Snøhvit-forekomstene ligger i flere tillatelser. De fleste 
av disse utvinningstillatelsene ble tildelt av første halv
del av 1980-tallet. Det første i 1981. Funnet ble påvist i 
1984 og produksjonsstart var i 2007. Fra første utvin
ningstillatelse ble tildelt til produksjonsstart var det så
ledes 26 år om det tidligste tildelingsåret legges til 
grunn. Goliat ligger i utvinningstillatelser som ble tildelt 
i 1997 og 2007. Funnet ble påvist i 2000 og satt i produk
sjon i 2016. Tiden fra utlysning til produksjonsstart er 19 
år. For den neste forventede feltutbyggingen i Barents
havet, Johan Castberg, er tidspunktet fra tildeling til for
ventet produksjonsstart 13 år. 

Det pekes i forslaget også på kostnadsoverskridelse
ne for Snøhvit og Goliat. Selv om de fleste utbyggings
prosjekter på norsk sokkel gjennomføres innenfor usik
kerhetsspennet oppgitt på beslutningstidspunktet, så er 
det noen unntak også innen norsk petroleumsvirksom
het. Jeg vil i den forbindelse nevne at også disse feltene
selv med de store utfordringene selskapene hadde i ut
byggingsperioden, etter all sannynslighet vil skape ver
dier for både industrien og det norske samfunnet Først 
når produksjonen er avsluttet vil man vite hvor store. Jo
han Castberg, den tredje store utbyggingen i Barentsha
vet forventes med dagens tall å bli svært lønnsom og er 
robust mot ulike usild{erhetsfaktorer, herunder mot 
lave oljepriser. Man bør derfor ikke vurdere virksomhe
ten ved å trekke fram enkeltfelt som har hatt utfordrin
ger i utbyggingsfasen, men heller se helheten av hva 
denne næringen bidrar med for landet. 
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Til slutt i forslaget henvises det til IMF som skal ha 
"advart om langvarig høy arbeidsledighet dersom Nor
ge ildæ kommer ut av oljeavhengigheten.". Siden det 
ikke er noen referanser til publikasjonen, er det utford
rende for meg å kommentere, men jeg legger til grunn at 
det henvises til konsultasjonen med Norge fra 2016. Her 
sies det: "Similarly, a delay in the transition to a less oil 
dependent economy could lead to higher unemploy
ment for longer, thereby weakening confidence and 
consumption." IMF uttaler seg derfor ikke om "langva
rig høy arbeidsledighet", men sier at en forsinket over
gang til en mindre oljeavhengig økonomi kan lede til at 
arbeidsledighet varer lenger. 

Oppsummering 

Det er bred politisk enighet om norsk petroleums
politikk. Den er utformet slik at den er robust mot utvik
lingen i energimarkedene. Det er også bred enighet om 
norsk ldimapolitikk. Da vi utarbeidet vårt bidrag til Pa
risavtalen, la vi til grunn at vi skal nå klimamålene sam
tidig som at vi har en sterk og konkurransedyktig petro
leumsvirksomhet Dette representantforslaget vil sette 
en stopper for en naturlig videreutvilding av norsk sok
kel. Det tjener hverken interessene for det norske folk 
eller verdens klima. 
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• I •) Referatet er fureløpig, ikke korrekturlest 

Sak nr. 10 [14:44:03] 

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant 

Une Aina Bastholm om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel (Innst. 130 S 

(2017-2018),jf. Dokument 8:27 S (2017-2018)) 

Talere 

(FrP) 

(A) 

(H) 

(Sp) 

(SV) 

(V) 

(KrF) 

(MDG) 

[i._4:44:5~) Hovedinnlegg !erj~ Hallela~~ 

[14:49:42) Hovedinnlegg Hege H~.u~_eland __ Lfada! 

[14:53:561 Hovedinnlegg Uv Karl Eskeland 

[14;59:301 Hovedinnlegg !)IE? Andre_ Myhrvold 

Lars Haltbrekken 
l.~~:g2:47J Hovedinnlegg 

[15:~6:4~J Hovedinnlegg Ket!I KJ~!l~th 

L~?:~;041 Hovedinnlegg :rore SJore~~ug 

. Per Espen Stoknes [15:14:16) Hovedinnlegg · - -- -- - - -

l~!i:~9:53J Hovedinnlegg ~tats~å~ ,:~rJe Søviknes 

(H) Tina Bru 

Vis alle replikker 
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[15:34:34] Hovedinnlegg 

(FrP) [15:37:30] Hovedinnlegg l"erje Halleland 

(SV) [15:40:46] Hovedinnlegg Lars Haltbrekken 

(MDG) [15:42:40] Hovedinnlegg Per Espen 5t0knes 

(A) [15:45:26] Hovedinnlegg ~unar SJåstad 

(V) [15:46:32] Hovedinnlegg Ketil Kjenseth 

[15:50:17] Hovedinnlegg §tc1tsråd TerJ~ §"yikn~s 

(H) [15:53:26] Hovedinnlegg Tina Bru 

(MDG) [15:55:22] Hovedinnlegg Per ~sp~n§tokn~s 

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 på 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. 

Terje Halleland (FrP) [14:44:56] (ordfører for saken): Først og fremst vil jeg benytte 

anledningen til å takke komiteen for godt samarbeid i denne saken. Tross politiske skillelinjer 

opplever jeg komiteens medlemmer som svært ryddige i prosessen, og det vil jeg som saksordfører 

benytte anledningen til å gi honnør for. 

Når det er sagt, vil jeg gå over på innholdet i representantforslaget, Dokument 8:27 S, og Innst. 130 S. 
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Siden 1971 har det på norsk sokkel blitt hentet opp verdier for nærmere 13 ooo mrd. kr. Med andre 

ord har bærebjelken for vår felles velferd vært aktiviteten på norsk sokkel. Realiteten i forslaget til 

vedtak i representantforslaget er å slå beina under den næringen som har bidratt til det samfunnet 

som vi har i dag, og virkeliggjort muligheter for alle i vårt samfunn. 

Jeg forstår forslagsstilleren dit hen at vi skal fase ut petroleumsindustrien mye raskere, og så skal vi 

bruke vårt felles oljefond til å finansiere en omstilling til andre næringer og nye arbeidsplasser. Det er 

tydelig at representanten mener at vi har så mye melk i dette landet at vi trygt kan skyte kuene. 

Heldigvis er det ikke flertall for å skyte kyr her i dag, og heldigvis har vi en regjering som også deler 

den samme oppfatningen, at dette ikke kan sies å være spesielt lurt. 

I Jeløya-plattformen er det klart forankret at regjeringen vil følge opp en aktiv letepolitikk på norsk 

sokkel og fortsette å gi næringen tilgang på nye letearealer. Dette er avgjørende for å sikre stor 

verdiskaping og velferd i Norge. De negative konsekvensene av å stoppe tildelingen av nye areal er 

nemlig mange: Inntektene til fellesskapet vil falle dramatisk, fagkompetansen vil forsvinne ut av 

landet, og handlingsrommet til å satse på andre energikilder vil minke. Og de globale utslippene vil gå 

opp. 

Jeg skal ærlig innrømme at jeg s]rjønner den symbolske intensjonen og overbevisningen til 

representanten fra MDG, og jeg har også forståelse for de langsiktige målene som representanten 

framsetter. Dessverre er det likevel engang sånn at faktiske realiteter må tillegges mer vekt enn 

utopisk symbolpolitikk. Det er ingenting galt med intensjonen til forslagsstilleren om å få ned de 

globale utslippene. Problemet er bare at dette forslaget vil virke mot sin hensikt. Det å erstatte norsk 

naturgass med kull, som i de fleste tilfeller er alternativet, bidrar nemlig til å øke utslippene snarere 

enn å få de ned. Det kan heller ikke sies at det er et bidrag til klimaet å fjerne det som faktisk 

finansierer satsingen på nye, fornybare energikilder i Norge. Hvis man i tillegg er av den oppfatning at 

kunnskap er den nye oljen - ja, det er dit hen jeg tolker representanten fra MDG - så forstår jeg lite av 

et forslag som bidrar til å sende mennesker med kompetanse til å oppdra neste generasjon ut av 

landet. 

Oppsummert kan realiteten i forslaget framstilles på følgende måte: økte utslipp, mindre penger, 

utflagging av kompetanse. Det er dette som er forskjellen på intensjon og realitet. 

Vi i Fremskrittspartiet ønsker fortsatt å føre en aktiv politikk på norsk sokkel gjennom å fortsette å 

tildele nye areal og sikre forutsigbare rammevilkår for bransjen. Det er ikke fordi vi er av den 

oppfatning at vi har olje og gass i det uendelige og tror det aldri tar slutt. Det er heller ikke fordi vi ikke 

ønsker å redusere de globale klimagassutslippene. Men det er engang sånn at hvis vi som samfunn 

skal klare en grønn omstilling, kan vi ikke fjerne bærebjelken som holder samfunnet vårt oppe. Det er 

ingen i hele verden som vil få en bedre hverdag med å avslutte produksjonen av olje og gass på norsk 

sokkel. 

En vis mann fortalte meg en gang følgende: Når man i fellesskap skal krysse åpen sjø, er det ofte bedre 

å bygge en bru snarere ennå satse på at alle kan svømme. Det budskapet står også i dag: Norsk 

aktivitet på sokkelen er gjennom kunnskap og verdiskaping brua som skal ta oss videre inn i 

framtiden. 
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Hege Haukeland liadal (A) [14:49:42]: La meg begynne med å si at jeg er stolt over norsk 

olje- og gassindustri. La meg fortsette med å si at jeg er sikker på at norsk olje- og gassproduksjon er 

viktig for Norge i mange tiår framover - også sett med optimistiske øyne på at vi skal nå Paris-målene. 

Jeg er også stolt over at norsk olje- og gassindustri så tydeligjobber aktivt for at Norge nettopp skal nå 

sine Paris-mål. 

Petroleumsnæringen er Norges største næring målt i verdiskaping, i statlige inntekter, i investeringer 

og i eksportverdi. La meg eksemplifisere: Selv i 2017, hvor Rogaland har hatt et tøft år, leverer altså 

fylket ca. 5 mrd. kr mer til skattekassen sammenlignet med Oslo. Dette henger sammen med det vi i 

dag diskuterer. 

Jeg har også lyst til å benytte anledningen til å nevne at Høyres Tina Bru mandag var ute i 

Klassekampen med angrep på Arbeiderpartiet fordi vi i dag støtter et forslag i innstillingen om å se på 

muligheten for å få en ny petroleumsmelding. At det å innhente mer kunnskap om Norges viktigste 

næring skal falle Høyre så tungt for brystet, forundrer meg. 

Kritikken fra Bru framstår enda mer pussig når vi ser tilbake på hva som sltjedde da Høyre selv satt i 

opposisjon. I 2009 fremmet nemlig Høyre og Fremskrittspartiet forslag i Stortinget om en 

petroleumsmelding, under henvisning til at det var vanlig å få en slik melding til behandling hvert 

andre år. Talspersonen fra Høyre, Ivar Kristiansen, uttalte i stortingsdebatten om forslaget: 

«Det er bare å ta til etterretning at den næringen som står for rundt 25 pst. av all 

verdiskaping i Norge, som er Norges økonomiske lokomotiv, vår største 

kunnskapsnæring, ikke får enfortjenstfull behandling av næringensfremtid i denne 

salen. Det ansvaret får dagens regjering selv ta på seg. Og det er i en tid hvor vi er 

ved en skillevei innenfor norsk energipolitikk, norsk olje- og gasspolitikk, hvor vi vet 

at mangel på beslutninger nødvendigvis vil få store konsekvenser for fremtiden -

konsekvenser for produksjon og også konsekvenser for landets økonomi.» 

Jeg kunne nesten ikke sagt det bedre selv. 

Stoltenberg-regjeringen la fram en petroleumsmelding i 2011. Forskningsrådets administrerende 

direktør uttalte da at denne klart fikk fram petroleumsvirksomhetens betydning for norsk 

verdiskaping, nå og i framtiden. - I 2011. Dette er altså sju år siden. 

Da Høyre og Fremskrittspartiet satt i opposisjon, mente de altså at en sånn melding var så viktig at 

den måtte komme hvert andre år. Når Høyre nå stritter imot, ifølge Klassekampen i går, møter de seg 

selv i døra. 

Dagens forslag viser at det er på høy tid med en ny stortingsmelding. Vi har andre utfordringer i dag 

enn hva vi hadde i 2011. Jeg håper at Høyre og Fremskrittspartiet griper muligheten til å skrive denne 

meldingen. Fraværet av annet-hvert-år-rapportering er i hvert fall ført hos oss. 

liv Kari Eskeland (H) [14:!53:56]: IEA- det anerkjente energibyrået som baserer sine 

analysar på gjeldande land sin politikk, har rekna ut at ein tredel av energimiksen i 2050 vil koma frå 

olje og gass. 
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Når me då veit at Noreg i sin produksjon av petroleum har eit CO2- fotavtrykk som ligg på om lag 

halvparten av verdsgjennomsnittet, vil det ikkje då vera galt av oss å kutta ut olje- og gassindustrien 

vår slik at andre med eit høgare avtrykk skal overta? 

Når me veit at me har eit av <lei sikraste landa å driva olje- og gassverksemd i, er det då rett av oss åla 

andre med lågare sikkerheit gjerajobben? 

Når me veit at Noreg har eit av de høgaste skattetrykka på olje- og gassutvinning, noko som gjer at 

inntektene ~em fellesskapet til gode, er det framleis rett av oss å klippa denne snora no? 

Er det ik~e slik at det bør vera ein viss konsistens i oppskalering av fornybar energi og nedskalering 

av olje og gass for å sikra at verda får nok energi? 

Og bør me, som no bruker av midlane me tener på olje og gass, til å oppskalera innovasjonstakt og 

verkemiddelapparat til teknologisk utvikling innan fornybarsamfunnet, kutta denne strengen til 

inntekt? 

Og bør me, som har opparbeidd oss ein kompetanse i verdsklassen på området, signalisera at det me 

no har varsla i høve til føreseielege rammer innan området, ikkje lenger skal vera gjeldande? 

Eg ~em frå Stord, frå Sunnhordland, ein region som sidan me fann olje har levd med 

oljekonjunkturar, opp- og nedturar, med oljepris og oljefunn, med kontraktstildeling og tap av 

kontraktar. Alle veit at olje og gass er ein avgrensa ressurs somme kan leva av i nokre tiår, og som me 

har trong for i enno nokre tiår. Difor har heile næringslivet sett i gong ein storstilt endringsprosess 

med å koma seg over i fornybarsamfunnet, der me på skuldrane til olje- og gassnæringa skal møta <lei 

utfordringane, og vera bidragsytarar inn i teknologien som fornybarsamfunnet krev - slik olje og gass 

stod på skuldrane til skipsbyggingsindustrien, og slik skipsbyggingsindustrien stod på skuldrane til dei 

marine næringane som fiske av sild og kystbonden sin maritime kunnskap. Me har gjort omstillingar 

før. 

Best gjer me det når me gradvis kan endra fokus frå å vera i verdsklasse innanfor leverandørindustri 

av fossil energi til fornybar energi. Og me er på veg - i vår heiv Statoil tamp frå land på fem 

havvindmøller som då kunne starta ferda mot Skottland. Dette s~edde på nabotomta til Kværner, 

som er eit av flaggskipa innanfor leverandørsektoren til olje og gass. Statoil sitt Hywind-prosjekt 

byggjer på kompetansen som offshorenæringa har gjeve oss. 

Batteriteknologi som no vert innførd på ferje etter ferje for å skifta ut tungolje og diesel, kjem frå <lei 

same miljøa. Dette er eksempel på den transformasjonen som skjer. 

Mange av olje- og gasselskapa er allereie tungt inne i fornybarmarknaden, og med seg har <lei eit 

haleheng av små og mellomstore leverandørar som med si innovasjonskraft og evne kjem med nye og 

innovative idear til nyutvikling og spanande tankar, nye materialkomponentar og betre måtar å driva 

energi- og ressursutnytting på. 
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Men det er enno ikkje i nærleiken av å tenkja seg at dette skal erstatta dei 180 ooo arbeidsplassane 

som er knytte opp mot olje og gass, ei heller ringverknadane <lesse arbeidsplassane gjev. Det er heller 

ikkje i nærleiken av å vera ei erstatning for inntektene me har frå olje- og gassektoren. Det er ikkje i 

nærleiken av å ha potensial for å erstatta energitilfanget som olje og gass i dag representerer, ei heller 

det som det vil vera trong for i 2050. 

Spør du næringslivet kva dei treng, er svaret stabile og langsiktige rammevilkår - føreseieleg dreiing 

mot det grøne skiftet som me er i gong med. Slike prosessar kan me leva med, det er mogleg å 

absorbera, med tanke på både dreiing av kompetanse, økonomi og arbeidsplassar. Leitetillatingar er 

ein del av <lesse føreseielege rammevilkåra. 

Miljøpartiet Dei Grøne sitt framlegg om å stansa tildeling for 24. konsesjonsrunde er ikkje bra for 

verda sitt klima- og miljørekneskap, ikkje bra for verda sin trong for energi, ikkje bra for Noreg si 

velferd, ikkje bra for næringslivet sitt behov for langsiktigheit og føresleielegheit, ikkje bra for helse, 

miljø og tryggleik i global samanheng innanfor olje- og gassnæringa, ikkje bra for 

kompetanseoverføring og arbeidsplassane våre. 

Det kan henda at intensjonen bak er bra - resultatet av eit slikt vedtak ville vore så sørgjeleg dårleg. 

Ole Andre Myhrvold (Sp) [14:59:3()]: Det er viktig at vi debatterer Norges absolutt viktigste 

næring, energinæringen. Det vi derimot ikke trenger, er debatter løsrevet fra virkeligheten, slik denne 

debatten fort blir fordi norsk energinæring er sammensatt og består av både en fossil og en fornybar 

sektor. Å slå full stopp i en av disse motorene vil skape betydelige utfordringer for den velferdsstaten 

som er bygd opp, og som vi lever i. 

Våre energiressurser er og har vært bærebjelkene under dagens velferdssamfunn. De rike olje- og 

gassforekomstene danner grunnlag for Norges største eksportnæring og har gitt landet en økonomisk 

handlefrihet som er enestående i verdenssammenheng. Innledningsvis er det derfor ingen tvil om at 

dagens forslag bør avvises på den bakgrunn. Likevel er det ingen tvil om at Norge står overfor en 

omstilling. Vi må gå fra fossil til fornybar energi, men det er i dag ingenting som tyder på at klimaet vil 

tjene på at nye letetillatelser stanses på norsk sokkel. Tvert om - dersom norsk olje og gass blir borte 

fra verdensmarkedet, blir ikke verdens behov for olje og gass mindre, og vi vil få olje og gass fra land 

som produserer denne typen produkter med langt større klimaavtrykk enn vårt, for ikke å snakke om 

at de vil kunne erstattes av andre energikilder, som kull, noe som vil være enda verre sett i et globalt 

perspektiv. 

Vi må heller ikke underslå det faktum at norsk petroleumsnæring også har bidratt til - og fortsatt 

bidrar til - en betydelig teknologi- og kompetanseutvikling, som vil være viktig for å fremme 

overgangen til lavutslippssamfunnet, både her hjemme og, ikke minst, i resten av verden. Teknologien 

og kompetansen Norge har opparbeidet seg innfor olje og gass, har stor overføringsverdi til andre 

energiformer og andre bransjer og må forvaltes slik at den ikke forsvinner, men utvikles og brukes for 

å bygge framtidens samfunn og energi. 

For Senterpartiet er det fortsatt avgjørende med stabilitet, langsiktighet og forsvarlighet i olje- og 

gassproduksjonen på norsk sokkel - av hensyn til både miljø og klima og samfunnets totale 

ressursforvaltning. Senterpartiet mener likevel at føre-var-prinsippet er viktig. Norsk olje- og 
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gassutvinning må ikke gå på bekostning av fiskeri og havbruk og sårbare naturressurser. Vi sier derfor 

et klart nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen, Senja og Møre-feltene, og vi avviser forslag 

om å flytte iskanten. Samtidig vurderer vi ikke resten av norsk sokkel på samme måte med de samme 

behovene. Derfor er vi for å opprettholde aktivitet og utvikling på de delene av norsk sokkel som 

allerede er vedtatt åpnet. 

Senterpartiet slutter opp om hovedlinjene i norsk olje- og gasspolitikk med særlig vekt på langsiktig 

forvaltning, næringsutvikling, inntektene næringen gir til felleskapet, og ikke minst klimaansvaret. 

Totalbildet gjør derfor at Senterpartiet går imot dagens forslag. 

Lars Haltbrekken (SV) [15:02:47]: Mye har endret seg i norsk miljødebatt siden jeg ble med i 

Natur og Ungdom i 1988. To år etterpå, i 1990, kom FNs klimapanel med sin første klimarapport. Den 

gang kunne også ledende byråkrater i mitt hjemfylke, Sør-Trøndelag, tillate seg å harselere med 

klimaforskerne. Sør-Trøndelag fylkeskommune holdt seg den gang med en oljekonsulent som gikk ut i 

Arbeider-Avisa - som den gang eksisterte - og sto nede i Ravnkloa, nede ved sjøen i Trondheim, holdt 

hånda i midjen og sa til journalisten at det spilte ingen rolle om havet steg med en eller to meter de 

neste 50 årene - vi ville rekke å flytte byen opp i lia før det sltjedde. Dette ville ikke ha sltjedd i dag. 

Personen hadde enten ikke sagt det, eller avisen hadde sannsynligvis beskyttet ham mot ham selv om 

han hadde sagt det. 

Klimafornekterne blir heldigvis stadig færre, men vi har stadig det jeg vil kalle klimakuttfornektere, 

også sentralt plassert i dagens regjering. Faktum er at verden har funnet for mye fossil energi til at vi 

kan svi av det som i dag er funnet økonomisk utvinnbart, og samtidig innfri de globale klimamålene 

som verden ble enig om i Paris. Gjør vi det, vil vi rett og slett koke denne kloden. Da må også Norge, 

som ett av de landene som har bidratt til å pumpe opp store mengder olje og gass, ta sitt ansvar. Eller 

er det sånn at vi igjen forventer at det er andre land som tar ansvar ved å la sin olje, sitt kull eller sin 

gass bli liggende? Det kan lett bli slik når man betrakter oljen som en hellig ku, noe jeg mistenker 

kamerat Halleland for å gjøre. 

De feltene som man planlegger satt i drift gjennom 24. konsesjonsrunde, vil bli gående og slippe ut 

store mengder klimagasser i en tid da Norges og verdens utslipp skal være så godt som null. Det er 

derfor direkte uansvarlig å gamble med klimaet på den måten man gjør gjennom 24. konsesjonsrunde, 

og hvor man også inngår et veddemål om at verden skal nå sine klimamål. Klarer verden å nå sine 

klimamål, vil disse fossile ressursene bli mye mindre verd, og da er det et spørsmål om vi i framtiden, 

som fellesskap, kommer til å tjene så store penger på dette som vi har gjort fram til nå. 

Med dette tar jeg opp de forslagene som SV er med på i innstillingen. 

Presidenten: Da har representanten Lars Haltbrekken tatt opp de forslagene han refererte til. 

Ketil Kjenseth (V) [15:g6:4g] (komiteens leder): 24. konsesjonsrunde er også en del av 

Venstres program. Et flertall i Venstres landsmøte ønsket- da vi stemte over programmet- å stoppe 

24. konsesjonsrunde. Sånn sett er det også en stemmeforklaring jeg gir nå. For vi må erkjenne at da vi 

forhandlet om å gå inn i regjering og etablere Jeløya-plattformen, så tapte vi kampen, med vår 

ltjøttvekt i bagasjen. Det vi vant, var videre vern av Lofoten og Vesterålen og Senja, det å fryse 

områdene rundt Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Mørefeltene, Mørebankene. 
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Ved tildeling av nye utvinningstillatelser i 24. runde skal det legges vekt på miljøfaglige råd. En skal 

særlig vurdere områdene rundt Bjørnøya, som jo er sårbare, og det er også satt ned et 

klimarisikoutvalg som skal se på og hjelpe oss som politikere med nye tiltak. 

Vi har jo vunnet andre saker i Jeløya-plattformen, som å kutte 40 pst. i norske klimagassutslipp, 

halvere utslipp i transportsektoren innen 2030, og vi skal ha 40 pst. innblanding av biodrivstoff innen 

2030. Hydrogass som energibærer skal vi satse videre på. Det er mange store oppgaver vi skal gjøre. 

Hvis vi tar med her at vi skal satse mer på havvind, at vi har ambisjoner knyttet til karbonfangst, 

begynne å bygge grønne batterier, etablere CO2-fond, så trenger vi også kapital, og vi måjo erkjenne 

at olje og gass bidrar med kapital. Så det å bygge en bro over til det grønne skiftet og ta i bruk 

teknologien som vi trenger for å redusere utslipp, er en viktig del av vår etappe med å bringe oss til det 

utslippsfrie samfunnet. 

Så er det sånn at utlysningen knyttet til 24. konsesjonsrunde startet i juni i fjor. Det er søknadsfrist 30. 

november. Dette var jo før Venstre gikk inn for å forhandle om å bli en del av regjeringen. Vi er jo i en 

balanse mellom det å ta omkamper om fortida knyttet til det, og det å gjøre mest mulig i kampen for 

framtida. 

Det er også interessant å se på den 22. og den 23. konsesjonsrunden: I den 22. var det 36 søkere. I den 

23. var det 26. Og nå, i den 24., er det bare 11 søkere. Det sier noe om at interessen for ålete blir 

mindre, det er færre aktører. Det sier også noe om en sektor som færre og færre ser på som framtida. 

Det kan enjo være bekymret for, eller en kan også se det som en fordel. Interessen for åta i bruk 

annen teknologi og andre næringer er i hvert fall betydelig, så det er store muligheter for å ta i bruk 

det fornybare. 

Ser en også på Barents - for Barentsområdene og nordområdene er jo også en del av diskusjonene her 

- så har vijo på de 40 årene en har hatt leteboring i Barentshavet, fra 1980, da en gjorde de første 

funnene, bare fått to utbygginger. Og Goliat i dag er jo ikke noe stjerneeksempel på økonomi i den 

næringen, mens Snøhvit-produksjonen har jo også brakt inn mye gass. Og det er også en del av den 

diskusjonen. I overgangen til det grønne skiftet er gassen viktig - og mye bedre enn olje. Den 

teknologien som Norge kan bidra med der, er viktig. Sånn sett har også Snøhvit erstattet mye annen 

fossil energi, med den gassen som vi selger ut. 

Flere har vært inne på at for framtida - hvis det nå blir handlingsplaner og reell utvinning i noen av 

letetillatelsene som vi nå skal utlyse, så er det et perspektiv, kanskje noen ser framover, helt til 2080 i 

et konservativt bilde - så investerer vi jo i tilfelle for at noen skal være med oss lenge. Forhåpentlig 

har vi faset ut olje og gass lenge før den tid, men det er jo et løp framover til 2040 og 2050 for at det 

skal bli økonomi i dette. Så det er lange perspektiver vi diskuterer, og det må vi også ta med over i 

diskusjonen om det grønne skiftet og hvilke teknologi som skal vinne fram i kampen om å kutte 

utslipp. 

Tore Storehaug (KrF) [15:12:04]: Å ha store naturressursar er ikkje det same som at eit land 

blir velståande. Likevel har det vore slik at dei petroleumsressursane vi har funne, har gjort Noreg til 

eit rikt land. Forskjellen på landet vårt og ein del andre land som har funne olje, handlar litt om 

politiske system som har vore føreseielege og gode, og eg trur det og handlar om ein kultur der ein 

distribuerer inntekter på ein god måte. Det meiner Kristeleg Folkeparti og er viktig i framtida, og 
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uavhengig av kva ein måtte meine om 24. konsesjonsrunde og TFO-en, synest eg det er krevjande å 

skulle styre alt dette gjennom Dokument 8-forslag i Stortinget. Dette ville ha vore ei stor omlegging av 

norsk petroleumspolitikk. 

Men det er nødvendig å tenltje nytt rundt delar av norsk petroleumspolitikk. Både Parisavtalen og den 

sterke auken i fornybar energi globalt har gjort at utsikta og risikoen for offshoreolje og -gass er endra. 

Det er bra og nødvendig dersom vi skal nå klimamåla våre, men ein god og føreseieleg politikk på 

dette området er viktig. Då må det vere slik at når vi stiller vanskelege spørsmål, må vi debattere dei 

på ein god måte, for dette handlar og om respekt for dei som i dag har arbeidsplassane sine innanfor 

olje og gass, og den kompetansen som vi har bygt opp der. 

I førre veke sende eg difor eit skriftleg spørsmål til statsråden og spurte om regjeringa planla å følgje 

opp dei fleirtalsmerknadane som kom fram i samband med dette forslaget. Då registrerer eg at 

regjeringa no planlegg å korne med ein meldingsdel til Stortinget i samband med PUD-en for Johan 

Castberg. Det meiner eg er ei god tilnærming. Med respekt for arbeidet som ligg bak ei slik 

stortingsmelding, meiner eg det fyrst er viktig å sjå på kva som }tjern der, før ein bestiller ei eiga stor 

melding. Difor }tjern ikkje Kristeleg Folkeparti til å stemme for ei eiga melding på dette tidspunktet. 

Per Espen Stoknes (MDG) [15:14:1§]: Presidenten har kansltje lagt merke til at det pågår litt 

bråk om feilinvesteringer i nytt stortingsbygg. Det er nok ikke første gang at et storting lemper 

kostnader over på framtidige. For 18 år siden satte regjeringen Bondevik alle kluter til for å få stoppet 

en gigantisk feilinvestering i fossil energi: norske gasskraftverk. Mange år og mange milliarder senere 

innser alle at Stoltenberg tok fullstendig feil. Likeså oljeindustrien, ved den genierklærte Helge Lund, 

som kalte Energiverk Mongstad for norgeshistoriens største enøkprosjekt. Det ble sagt at situasjonen i 

energiforsyningen ble kritisk om man ikke fikk bygge gasskraftverk - akkurat som i dag, når vi får 

høre at oljenæringen får det kritisk hvis den ikke får enda mer arealer. 

Tidligere høvding Kjell Magne Bondevik tok ansvar for ikke å være med på en feilaktig beslutning. 

Han gikk av. Hans navn vil derfor stå i miljøpolitiske historiebøker med gullskrift. Hadde det vært like 

mye tak i Erna som i Kjell Magne, hadde hun satt regjeringen inn på at vi nå bør stanse - må stanse -

24. konsesjonsrunde. Hadde det vært like mye tak i Trine som i Kjell Magne, hadde hun stemt i tråd 

med Venstres partiprogram. 

Miljøpartiet De Grønnes poeng er at det ikke å dele ut nye lisenser framover er en rasjonell og ryddig 

måte for gradvis å trappe ned investeringsnivået på nye felt som vil komme i produksjon først fra 

2030-årene og utover. I mellomtiden kan vi høste av og være takknemlige for det vi allerede har 

investert i, og tjene gode penger for det. For å si det slik: Å stanse 24. konsesjonsrunde betyr ikke at vi 

raskt slutter å være et oljeland. Mange eksisterende felt vil produsere olje i mange år til, også i en 

framtid med synkende fossil etterspørsel. Vårt poeng er ganske enkelt at vi allerede har nok. Vi 

nordmenn har fått nok, og klimaet har fått nok. Det vi trenger, er takknemlighet, ikke oljegrådighet. 

Rundt oss pågår det fire store drivere, såkalte megatrender som gjør at en høste-og-forlate-strategi er 

rasjonell og ryddig på norsk sokkel fram mot 2030. Det er billigere fornybar energi, alternativer til 

olje, energieffektivisering og vanskeligere tilgjengelige felt. Disse fire samvirker med ny klimapolitikk 

til å undergrave lønnsomheten i oljen på 10-15 års sikt. 
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Først er det vedvarende, overraskende raske fall i kostnadene på fornybare energikilder. En rapport 

fra IRENA, det internasjonale fornybarbyrået, viser at innen 2020 - bare om to år - vil sol og vind 

utkonkurrere kull, olje og gass innen all ny kraftproduksjon så godt som alle steder i verden. Det er 

ganske enkelt et helt nytt paradigme, sier !RENA-sjefen. 

For det andre kommer det alternativer somgir substitutter til olje- og gassbruk. Elbiler klarer seg uten 

olje og vokser eksponentielt. I motsetning til olje kan batterier brukes om igjen og om igjen, tusenvis 

av ganger. Forbrenningsmotoren utkonkurreres av elmotorer og batterier. Fyrltjeler utkonkurreres av 

varmepumper, osv. 

For det tredje er det rask energieffektivisering. LED-pærebruk trenger bare ti prosent av energien for å 

gi like mye lys som glødepærer, og vokser med 72 pst. i året. Nye passivhus bruker bare 10 pst. av 

energien som gamle hus gjorde. Gjenvinning av spillvarme kutter behovet for fossile brensler. 

Energibruken synker allerede i OECD, og verdens totale energibehov kan derfor ifølge DNV GLs 

analyser synke allerede fra 2030. 

Til sist: Når det skal bygges ut enda nyere felt, blir det stadig mer krevende å få tak i oljen. Den 

enkleste oljen og gassen er allerede pumpet opp. Man leter mye mer over hele verden, men finner 

mindre år for år, noe som øker kostnadene. Nå må man lenger bort, lenger ned, bore og «fracke» mer 

for å hente opp. Da bruker man alltid mer energi og materialer for å få den neste oljetønna opp og 

transportert. 

Sett i sammenheng blir da framtidsbildet ganske klart. Sol, vind og batterier vil bli billigere og enklere, 

mens olje er lenger borte og mer krevende. Energieffektivisering gir mindre forbruk per sluttbruker, 

mens nye innovasjoner :fjerner behovet helt. Så for å oppsummere: fornybar konkurranse, substitutter, 

energieffektivisering og redusert etterspørsel, samtidig som fossilfelt blir mer komplekse og 

kostnadsdrivende. IEAs scenarier, som oljeminister Søviknes pleier å kalle «alle seriøse scenarier», 

har bommet grovt på disse driverne de 10-15 siste årene på rad. 

Jeg gleder meg til året 2030. Da skal jeg sitte og le og si «Hva var det jeg sa?» - men også gråte over 

ødelagt natur og bortkastede milliarder. Men i dag vil jeg trøste presidenten med å si at 

stortingsbyggoverskridelsene kommer til å være bare blåbær i forhold. 

Med det tar jeg opp vårt forslag. 

Presidenten: Da har representanten Per Espen Stoknes tatt opp det forslaget han refererte til. 

Presidenten vil minne representanten om å være forsiktig med bruk av karakteristikker av personer 

han omtaler, enten det dreier seg om genier eller høvdinger. 

Statsråd Terje Søviknes [15:19:53]: Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til rette for 

en lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Samtidig skal vi ta rollen med å være 

en ledende miljø- og klimanasjon. Det er ingen motsetning i dette. 

Dette målet har fått bred støtte i Stortinget tidligere. Som det har vært referert til: Analyser - gjerne 

av Det internasjonale energibyrået - viser at det vil være et stort behov for olje og gass i mange tiår 

framover. Det vil være rom for mye olje og gass i mange tiår framover samtidig som vi kan nå målene 
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etter Parisavtalen. Vår jobb som produsentland blir da å produsere den oljen og gassen med lavest 

mulig kostnad og med lavest mulig CO2-utslipp. Det handler i framtiden om «low-cost» og «low

carbon». 

Parisavtalen er et viktig vendepunkt i internasjonal klimapolitikk, og det er ingen motsetning mellom 

det å ta klima på alvor og fortsatt å produsere olje og gass. Klimautfordringen er global og må derfor 

løses globalt, og vi fører i dette bildet en ambisiøs klimapolitikk i Norge. Vi har vår egne, særnorske 

CO2-avgift på sokkelen, og i tillegg til kvotesystemet innebærer det en avgift på drøyt 500 kr per tonn 

CO2 sluppet ut på norsk sokkel. Det har gitt incentiv til at vi har en lavere utslippsrate i snitt på norsk 

sokkel enn det man har globalt for øvrig. 

Deltakelsen i EUs kvotesystem er en bærebjelke i regjeringens klimapolitikk. Den eneste måten å 

redusere totalutslippene på i et kvotesystem er å redusere kvotetaket. En reduksjon av kvotepliktig 

utslipp ett sted i systemet vil, alt annet likt, føre til økte utslipp andre steder i systemet. Vi har 

forpliktet oss til at vi i 2030 skal bidra til utslippsreduksjoner på 43 pst. sammenlignet med 2005-

nivået innenfor kvotepliktig sektor. 

Som for all annen næringsvirksomhet er det grunnleggende at vi også her skiller mellom utslipp 

knyttet til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, altså produksjon, og det som er knyttet til utslipp 

fra forbrenning av olje og gass i de land vi eksporterer til. Det er i henhold til folkerettens 

suverenitetsprinsipp at ethvert land er ansvarlig for utslipp på sitt territorium. Det er også det både 

Klimakonvensjonen, Kyotoprotokollen og Parisavtalen bygger på. 

Petroleumspolitikken som har vært ført så langt, har gitt oss gode resultat, og det er ingen grunn til at 

vi ikke skal kunne hente ut store verdier også fra denne næringen i fortsettelsen. Vi kan produsere 

lønnsomt på norsk sokkel, eksisterende felt er robuste også med tanke på lavere oljepriser - det har de 

siste årene vist oss. Norske gassfelt er svært konkurransedyktige i et europeisk marked preget av 

fallende egenproduksjon og økt importbehov, og nye utbygginger blir nå fremmet med en mye lavere 

«break even»-pris enn det man har sett tidligere. Altså: De vil være lønnsomme med langt lavere 

priser enn det man ser i dag. Regjeringen vil derfor videreføre en olje- og gasspolitikk langs de linjer 

som er vel]rjent, med en offensiv tildeling av nye areal og med langsiktige og stabile rammevilkår. 

Det er viktig å understreke at vi setter rammene, mens det er næringen selv som vurderer de ulike 

risikoelementene. Investeringsbeslutninger om leting, utbygging og drift blir fattet i selskapene, og de 

priser da inn usikkerheten knyttet til både en eventuell framtidig lavere olje- og gasspris og eventuelle 

høyere kostnader knyttet til utslipp. 

Olje- og gassnæringen er også en del av det samlede næringslivet, og alle næringer blir vurdert av 

finansmarkedet med tanke på hvilke risikoelementer som ligger der. Fra regjeringens side vil vi 

understreke at selskapene framover ved innlevering av sine planer for utbygging og drift må sikre at 

man synliggjør de risikoelementer som ligger der, såkalt klimarisiko, og vi vil da videreformidle dette 

også til Stortinget i de saker som skal hit. 

Det er bred enighet om norsk petroleumspolitikk. Det gir seg også utslag i innstillingen i denne saken, 

og det er jeg særdeles glad for. 

Presidenten: Det åpnes for replikkordskifte. 
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Hege Haukeland Liadal (A) [l5:25:CJ5]: Som jeg nevnte i min innledning, er det altså sju år 

siden sist melding, og nå har Høyre og Fremskrittspartiet styrt landet i bortimot fem år. De samme 

partiene, Høyre og Fremskrittspartiet, mente i opposisjon at det burde komme en melding om Norges 

viktigste næring hvert andre år. Hva er årsaken til at statsrådens parti ikke er med på forslaget som 

ligger i innstillingen i dag? 

Statsråd Terje Søviknes [15:25:38]: For det første vil jeg tro at representanten fra 

Arbeiderpartiet er glad for at denne regjeringen har valgt å styre videre på hovedlinjene som lå i 

stortingsmeldingen som de rød-grønne la fram i 2010-2011, En næring for framtida - om 

petroleumsvirksomheten. Det som ltjennetegner norsk petroleumspolitikk, er at man har vært enig om 

de store linjene, på tvers av partipolitiske skillelinjer og på tvers av blokkene i norsk politikk. Det har 

vært en styrke. Det har vært en stabilitet i den internasjonale konkurransen som denne næringen 

deltar i. 

Jeg vil også understreke at Fremskrittsparti-Høyre-regjeringen i forrige periode valgte å fremme en 

meldingsdel, en generell del, sammen med proposisjonen knyttet til utbygging av Johan Sverdrup. Det 

ble særdeles godt mottatt, og en fikk diskutert i Stortinget de store linjene rundt petroleumspolitikken. 

Tilsvarende vil vi i denne perioden fremme en meldingsdel til proposisjonen om Johan Castberg, som 

vil bli fremmet i løpet av våren. 

Hege Haukeland Liadal (A) [15:?~:49]: Jeg tillater meg å takke for svaret, men jeg spør nok 

en gang: Sett i lys av at statsråden er fra Vestlandet - jeg er fullstendig klar over den debatten som 

pågår, både på østsiden av fjellet og på vestsiden, og at det kan være avvikende kunnskapsgrunnlag for 

den debatten vi også har i dagens storting - hva er årsaken til at Fremskrittspartiet har gått fra sitt 

standpunkt om at man bør ha en stortingsmelding annethvert år om Norges viktigste næring, og ikke 

er med på forslaget i innstillingen i dagens behandling? 

Statsråd Terje Søviknes [15:?7=?5]: Vi er opptatt av å ha en generell og god debatt om norsk 

petroleumsnæring, og det bidrar vi til, også i det offentlige ordskiftet. Tro meg, gjennom en lang høst i 

fjor med en intensiv valgkamp var vi veldig tydelige på hvor viktig denne næringen er for Norge, for 

fellesskapet, for verdiskapingen og ikke minst for å videreutvikle den kompetansebasen som er bygd 

opp gjennom 50 år med olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Det vil vi bidra med også i 

fortsettelsen, men vi har altså valgt, både i forrige stortingsperiode og i denne, å legge fram en 

meldingsdel i forbindelse med en stor utbygging som skal til Stortinget, og vi vil altså komme tilbake 

til disse spørsmålene i proposisjonen for Johan Castberg-utbyggingen. 

Så må jeg få lov å minne representanten fra Arbeiderpartiet om Arbeiderpartiets holdning til dette 

spørsmålet så sent som i april i fjor. Da sto representanter fra Arbeiderpartiet på talerstolen i denne 

sal og argumenterte sterkt imot behovet for å ha en ny generell petroleumsmelding. Så hva er det som 

har endret seg fra 2017 til 2018 - og dermed at Arbeiderpartiet nå tilsynelatende skal innføre en ny og 

mer usikker hverdag for olje- og gassaktørene i Norge? 
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Lars Haltbrekken (SV) [15:28:48]: Jeg skal ikke spørre om Goliat. Jeg skal stille olje- og 

energiministeren et enkelt spørsmål: Kan statsråden se for seg ett område hvor naturen er for verdifull 

og for sårbar til at det bør tillates olje- og gassutvinning der? 

Statsråd Terje Søviknes [15:29:11]: Ja, det vil det åpenbart være. Vi vil bl.a. kunne oppleve 

en sånn situasjon i de områdene som er islagt, altså hvis vi beveger oss enda lenger nord. Derfor er det 

regjeringens politikk å ivareta disse særskilt verdifulle områdene, som bl.a. iskanten representerer. 

Men da må vi altså snakke om den fysiske iskanten, der isen faktisk er, og ikke en teoretisk iskant. 

Så vi ivaretar miljøverdiene. Det er det som er det viktige perspektivet: at man ikke utfører olje- og 

gassvirksomhet, f.eks. seismikkundersøkelser eller boring i oljeførende lag, i områder som har særskilt 

verdifulle fiskeriressurser, biologisk mangfold, fugleliv, osv. Og det er det som er avgjørende, altså 

miljøverdiene, ikke et gitt geografisk område, men der det er høye miljøverdier. Der skal det ikke 

foregå olje- og gassvirksomhet. 

Per Espen Stoknes (MDG) [15:39::22]: Stortinget kommer forutsigbart nok til å stemme ned 

MDGs forslag om å stanse 24. konsesjonsrunde. Mye vil ha mer! Men da mener MDG at vi i alle fall 

bør la private investorer ta mer av risikoen for leting etter ny olje- og gassfelt, som først vil produsere 

fra 2030 og utover. For det er jo ingen grunn til at staten skal ta både klimarisiko og økonomisk risiko 

for den næringen som nå gleder seg til sju fete år, før de sju magre eventuelt kommer og spiser dem. 

Jeg har to spørsmål. Det første er: Hvilke tiltak vil statsråden gjøre for å redusere statens klimarisiko 

og økonomiske risiko på usikre investeringer langt nord? 

Det andre er: Hvis det er så at vi skal begynne å investere i 2000-tallets oljeløsninger og redusere 

investeringene i 1900-tallets - når mener statsråden at tidspunktet for å legge om kursen kommer? 

Statsråd Terje Søviknes [15:31::2g]: Utgangspunktet er den arbeidsfordelingen som er 

skissert også i hovedinnlegget, knyttet til at myndighetene setter rammer for virksomheten gjennom 

en forutsigbar, langsiktig politikk, og så må det være opp til selskapene og finansmarkedet åta de 

ulike risikoaweiningene med hensyn til det framtidige prisbildet for olje og gass og det framtidige 

kostnadsbildet knyttet til CO2-utslipp. Det er ingen som er bedre til å gjøre den type vurderinger enn 

de som sitter tettest på, nemlig olje- og gasselskapene og finanssektoren, som skal låne midler til 

denne sektoren. 

Når det kommer til statens risiko i dette, er det helt riktig at vi tar en del av kostnadene. Det skulle 

bare mangle - olje- og gassnæringen er på lik linje med andre næringer i en situasjon der man betaler 

en skatt av overskuddet, men får fratrekk for de kostnadene man har under utvikling og produksjon. 

Vi har en høy skattesats på norsk petroleumsvirksomhet, nettopp fordi det er våre felles resurser vi 

skal utnytte. 

Per Espen Stoknes (MDG) [15:32::2~]: Statsråden er klar over at nesten ni av de ti kronene 

som investorene tar i usikre felt, dekkes av skattebetalerne, men det er ikke sikkert at alle velgerne er 

klar over det: at det er hele ni av ti kroner. I en situasjon hvor hele verden skal dreies i retning av en 
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avkarbonisert økonomi, og vi går inn for at Paris-avtalen skal lykkes, virker det som om regjeringen 

gambler på at Paris-avtalen skal mislykkes ved fortsatt åta høy risiko på private oljeutbyggeres 

regning. 

Da er spørsmålet mitt igjen: Hvor lenge mener statsråden at dette er riktig måte å subsidiere 

oljenæringen på? 

Olemic Thommessen hadde her overtatt presidentplassen. 

Statsråd Terje Søviknes [15:33:1:2]: For det første vil jeg ta sterkt avstand fra begrepet 

«subsidiere». Man har altså et helt ordinært system der olje- og gasselskapene får fradrag for sine 

kostnader og betaler en høy skatt på de nettoinntektene de sitter igjen med. 

Så er det også viktig å understreke at staten legger rammer, selskapene sitter tettest på og står for 

utvikling og drift av de ulike feltene. Leterefusjonsordningen, som MDG også har vært ute etter, har 

gitt staten store inntekter. La meg bare ta ett eksempel, siden det ofte har vært brukt mye krefter på å 

snakke om leterefusjonsordningen som en subsidieordning. Luntlin var et av de selskapene som gikk 

inn på norsk sokkel som følge av at man la til rette for et bredere aktørbilde. 7 mrd. kr i leterefusjon 

har gitt investeringer på 73 mrd. kr, og det er forventet å gi 200 mrd. kr i inntekter til staten. Det er en 

bra avkastning på et bidrag til - i utgangspunktet - å få opp leteaktiviteten på norsk sokkel. 

Presidenten: Dermed er replikkordskiftet omme. 

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

TinaBru(H) [15:34:34]: Siden jeg ble utfordret på min utfordring til Arbeiderpartiet i 

Klassekampen, følte jeg at jeg måtte ta ordet i denne debatten. 

Jeg må si at det er få ting jeg synes er mer interessant ennå diskutere petroleumsnæringen, og det 

gjør vi også. Vi gjør det hele tiden - ikke minst i denne sal. 

Min hovedkritikk mot Arbeiderpartiet, som i dag stemmer for dette forslaget om en ny 

petroleumsmelding, er ikke først og fremst at de ønsker å diskutere næringen eller få en ny anledning 

til det - det er konteksten initiativet tas i, jeg reagerer på. 

Hele dette representantforslaget handler om at vi må avvikle næringen, og først og fremst stanse den 

24. konsesjonsrunden. Forslaget peker på «stranded assets»-problematikk, at man ikke tror på 

lønnsomhet for næringen fremover. Det argumenteres for at skattesystemet må endres. Man vil 

avvikle friinntektene i særskatten, og så etter alt dette, kommer det et forslag om en ny 

petroleumsmelding i lys av klimautfordringene man står overfor, og den nye markedssituasjonen. 

Man ser ikke forslag som fremmes i en sak helt uavhengig av den sammenhengen de fremmes i. Jeg 

utfordret Arbeiderpartiet i Klassekampen fordi jeg forventer av et parti som hevder å være et ansvarlig 

parti, og som i hvert fall tar petroleumsnæringen på alvor, i det minste kan svare på hvorfor de vil ha 

en ny melding og hva den bør inneholde når man stemmer for et representantforslag fra Miljøpartiet 

De Grønne om å avvikle næringen. 
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I lys av klimautfordringen og den nye markedssituasjonen, som så vidt jeg kan se er at lønnsomheten 

nå er forbedret på norsk sokkel - hva er det Arbeiderpartiet mener regjeringen må svare på i en slik ny 

melding? I petroleumsmeldingen, som de rød-grønne la frem i 2011, som jeg synes er veldig god, og 

som har vært den vi har bygd videre på i vår regjeringstid, ble det pekt på fire strategier for å sikre 

fortsatt høy verdiskaping på sokkelen. Det var å 

• satse på økt utvinning fra felt som er i produksjon 

• sette funn i produksjon 

• fortsette letingen 

• åpne nye områder 

Som sagt, jeg synes dette er en god melding. Jeg lurer på hva nytt i strategien er det vi må legge til i 

den nye meldingen i lys av klimautfordringen? Det er trist hvis Arbeiderpartiet ikke nå lenger mener 

at den meldingen er god. Det er fint om vi kan få klare svar på hva de vil ha nå, per i dag. Det fortjener 

faktisk næringen. Jeg tror det skaper usikkerhet når man i et Dokument 8-forslag i Stortinget går inn 

for å avvikle næringen, at de fremmer slike forslag, og at de ikke kan svare for det. Og så ser jeg at 

representanten Haukeland Liadal argumenterer i Klassekampen for at man kan slappe av fordi hun er 

tross alt en oljeunge fra Rogaland. Men jeg er ikke så sikker på at det vil være nok til at næringen kan 

føle seg trygg på hva Arbeiderpartiet egentlig mener med dette forslaget. 

Terje Halleland (FrP) [15:37:30]: Jeg er veldig glad for at vi i dag får et solid flertall for å 

avvise dette forslaget som vi har til behandling - selvfølgelig på bakgrunn av de økonomiske 

konsekvensene et sånt forslag ville medført, men også av klimahensyn. Vi vet at det som norsk 

petroleumsnæring bidrar med, gjør en forskjell for klimaet i våre nærområder, i våre naboland, i 

Europa. Bare for å ta et eksempel - det er greit å vite hva alternativet hadde vært for Tyskland om de 

skulle ha erstattet den norske gassen med f.eks. kullkraft, som ville vært en nærliggende energibærer å 

erstatte denne gassen med. 300 ooo millioner tonn ville de tyske utslippene økt med, altså seks 

ganger det totale norske utslippet. Vi kan like eller ikke like fossile energikilder, men det er store 

forskjeller mellom dem: Enkelte fossile kilder slipper ut mer enn andre. 

Denne næringen har vært igjennom en tøff tid. Det har vært nødvendig med en omstilling, det har vi jo 

sett. Og næringen har klart den utfordringen. De skal ha mye skryt for mange endringer som de har 

klart å gjennomføre, mens for andre, kostnader, skal de ha mindre skryt, men de har i alle fall klart å 

redusere det. 

Men så er det med denne næringen som med andre næringer som er tilknyttet risiko, at man ønsker 

forutsigbarhet. Når representanten Haukeland Liadal står her oppe på talerstolen og etterlyser mer 

kunnskap og vil ha den kunnskapen gjennom en ny petroleumsmelding, lurer jeg lite granne på hva 

hun vil. Nå var representanten Bru inne på mye av det samme, men, som sagt, den kunnskapen som 

hun savner i dag, hadde hun tydeligvis ikke behov for i fjor. Jeg har lyst til å utfordre Arbeiderpartiet 

på dette: Hva er det som har skjedd nå som er nytt? Dette er altså et Dokument 8-forslag som mer 

eller mindre innebærer at vi skal legge ned petroleumsnæringen. Da finner representanten Haukeland 

Liadal det formålstjenlig å be om en ny petroleumsmelding - på bakgrunn av klimautfordringene og 
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markedssituasjonen. Heldigvis er det et solid flertall for en stabil og forutsigbar politikk i 

petroleumsnæringen. Jeg håper virkelig at Arbeiderpartiet vil fortsette den politikken og slutte med å 

skape den usikkerheten i bransjen som de nå gjør. 

Lars Haltbrekken (SV) [15:40:46]: Jeg vil gjerne få berømme Venstre for å ha sikret vern av 

Lofoten, Vesterålen, Senja, Mørebankene, iskanten, Skagerrak og Jan Mayen også de neste fire årene. 

Det er en stor og viktig seier, og jeg er glad for at Venstre fikk til det samme som SV gjorde fra 2005 til 

2013. Jeg registrerer også at Venstre fikk inn følgende i Jeløya-plattformen - for øvrig et punkt som 

olje- og energiministeren unnlot å nevne i sin innledning - der står det at regjeringen vil 

«ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden, legge 

vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder (SVO), herunder 

vurdere begrensninger på boring i oljeførende lag i en større radius rundt 

Bjørnøya». 

I forbindelse med høringsrunden til 24. konsesjonsrunde frarådet Miljødirektoratet oljeboring i 20 av 

de foreslåtte områdene. Norsk Polarinstitutt frarådet oljeboring i 37 av områdene. Jeg vil derfor 

utfordre statsråden på om punktet i Jeløya-plattformen kan bety at en del av de utlyste feltene faktisk 

trekkes tilbake. 

Per Espen Stoknes (MDG) [15:42:40]: Miljøpartiet De Grønne er et oljetakknemlig parti. Vi 

er også helt enig i at oljesektoren har vært av utrolig stor betydning for Norge, vi har fått en fantastisk 

kompetanse, og det har bidratt til en voldsom verdiskaping. Men det er langt fra det eneste som har 

bidratt til verdiskapingen. 

Når vårt forslag om å stanse 24. konsesjonsrunde nå blir stemt ned, kommer det opp et forslag om at 

man må ha en ny petroleumsmelding. Den vil da se på ny kunnskap, som Halleland etterlyser. Den 

nye kunnskapen gjelder sånt som f.eks. at bidraget til gass for å redusere klimautslipp i land som 

England, USA, Tyskland gjerne blir hausset opp av Fremskrittspartiet og oljeentusiaster, men 

realiteten er at engelske klimagassutslipp går ned sammen med at gassforbruket går ned. Den norske 

gassen spiller mye mindre rolle enn det vi nordmenn gjerne liker å tro. Ny forskning viser f.eks. at det 

som skjer med CO2-utslippene i USA, primært skyldes energieffektivisering, deretter fornybar energi 

- og så gassubstitusjon. Så her finnes ny kunnskap som bør utredes, Halleland. Da er vårt forslag en 

ny petroleumsmelding - som får støtte av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Det er vi glad for, men 

vi er veldig overrasket over at Kristelig Folkeparti og Venstre her har snudd. De har tidligere støttet 

Miljøpartiet De Grønnes forslag om at det trengs en ny petroleumsmelding i lys av en helt ny 

markedssituasjon og en ny klimasituasjon. 

Vi synes det er hårreisende at Kristelig Folkeparti og Venstre nå insisterer på å styre denne viktige 

næringen videre på en gammel melding med tittelen En næring for framtida, som baserte seg på et 

totalt utdatert kunnskapsgrunnlag. 
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I tillegg synes vi også det er på tide å nevne vårt forslag - siden ingen har nevnt det tidligere - om å 

fjerne ordet «olje» fra tittelen til statsråd Søviknes og OED. Vi mener det er på tide å ha en ny 

ministerpost som heter «energiminister». Vi synes også det er et poeng åta med seg videre - det ville 

ellers blitt totalt ignorert. Dette er selvfølgelig den nye omstillingen vi står overfor - til et nytt 

energisystem, hvor oljen vil ha en mindre og mindre betydning. 

Runar Sjåstad (A) [15:45:26]: Jeg synes representanten Haukeland Liadal hadde et godt 

innlegg. Blant annet viste hun til at man nå ønsker en petroleumsmelding. Hun viste også til at det var 

et uttalt ønske fra Høyre og Fremskrittspartiet da de ikke satt i regjering. Da hadde man et ønske om 

at man skulle ha den seansen annethvert år. Nå har man sittet fem år i regjering og styrer etter en syv 

år gammel petroleumsmelding. Så prøver man å så tvil om hva Arbeiderpartiet egentlig mener om 

petroleumspolitikken. For dem som er i tvil, synes jeg vi har presisert veldig nøye og veldig godt i 

komiteens merknader hva vi står for, og hva vi ønsker. 

Man viser til at vi nå behandler et Dokument 8-forslag, og man synes det er rart at vi vil diskutere en 

så viktig nærings framtid i en sånn setting. Men hvor i all verden skal vi diskutere det hvis vi ikke skal 

få opp en petroleumsmelding? Da er vi nødt til åta de arenaene vi får. Og arenaen vi har i dag, er det 

Dokument 8-forslaget. Da er det anledning til å diskutere petroleumspolitikk i bredeste forstand. 

Ketil Kjenseth (V) [15:46:32-]: Først en respons til representanten Lars Haltbrekken fra SV 

knyttet til de miljøfaglige rådene som skal tas hensyn til i den 24. konsesjonsrunde. Det blir 

spennende å se hva de miljøfaglige rådene kan bidra til, særlig knyttet til de mest sårbare områdene. 

Så til Miljøpartiet De Grønne, som har fremmet dette forslaget vi diskuterer, men også forslaget om en 

petroleumsmelding. For en ukes tid siden var vi i en debatt i Dagsnytt atten, jeg og representanten 

Stoknes fra De Grønne. Representanten Stoknes sa da at det var mulig å stoppe den 24. 

konsesjonsrunde dersom bl.a. Venstre hadde stemt imot. Det må ha vært en realitetsorientering uten 

like for De Grønne i dag, for det viser seg at det ikke er noen mulighet til å få til det som De Grønne 

tok til orde for. Da blir det noe overraskende at de får med seg Arbeiderpartiet på slep for en 

petroleumsmelding. Ifølge Arbeiderpartiet skal de utvinne mer. Hvordan dette skal henge sammen på 

den rød-grønne siden, er det litt vanskelig å forstå. 

Derfor er Venstres posisjon her når det gjelder åta med seg inntektene, mulighetene og teknologien, å 

bygge gradvis om i det grønne skiftet - den meldingen vi virkelig trenger, teknomeldingen, er den som 

skal få til det skiftet som vi er inne i. Da er anledningen ganske god senere i vår til å diskutere de 

mulighetene - når handlingsplanen på Johan Castberg kommer. Det er investeringer på anslagsvis 

150 mrd. kr. Det er de midlene vi skal diskutere hvordan skal brukes, men også nordområdene, for det 

er Barentshavet og Norskehavet vi diskuterer her - hvilke områder som peker seg ut som kan bidra 

med de inntektene. 

Dette innbefatter ganske mange andre spørsmål som er knyttet til internasjonal politikk og samarbeid 

og samhandling med andre. Det er også mulig å tenke seg klimateknologi og samarbeid med andre 

aktører. Iskanten er i bevegelse og i områdene i nord åpner mer og mer is seg - hvilke muligheter det 

gir. En viktig del av å holde igjen er også å snakke om hvilke områder vi skal beskytte mot økonomisk 

utvinning. 
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Statsråd Terje Søviknes [15:5<>:17]: Først til representanten Haltbrekken, som refererte til 

Jeløya-plattformen og formuleringer knyttet til at man i 24. konsesjonsrunde skal legge vekt på 

miljøfaglige råd ved tildelinger i og nær særlig sårbare områder, med Bjørnøya spesifikt i fokus. La 

meg da understreke at det ikke er ensbetydende med å legge vekt på miljøfaglige råd dermed å si at 

man ikke skal kunne ha olje- og gassaktivitet. Spørsmålet er eventuelt hvilke tiltak man kan legge på 

en utvinningstillatelse for å ivareta de miljøverdiene som det er viktig å ivareta. Det kan f.eks. være 

sesongbegrensninger knyttet til boring i oljeførende lag, som også er spesifisert i Jeløya-plattformen. 

Så kort til representanten Stoknes, som viser til navnet på departementet, nemlig Olje- og 

energidepartementet - og til tittelen på statsråden også, for den del. Jeg registrerer i innstillingen at 

navnet, og kanskje dermed også undertegnede, blir omtalt som både «gammelmodig, utdatert, 

tilbakeskuende og nostalgisk». For å si det sånn: Jeg bærer tittelen som olje- og energiminister med 

stolthet, både knyttet til det fornybare området, der vi har et overskudd av fornybar kraft, der det nå 

bygges ut mer kraft enn på 25 år, og der fornybarnæringen representerer den største verdiskaperen i 

Fastlands-Norge, men også knyttet til olje- og gassnæringen, vår desidert største næring med 

nærmere 200 ooo sysselsatte, som står for en viktig teknologiutvikling som også benyttes i andre 

næringer, og der næringen samlet sett skaper verdier for samfunnet, for fellesskapet, i en 

størrelsesorden som ingen andre næringer gjør. Så sent som i 2016-2017, med relativt sett lave olje

og gasspriser, var altså inntektene fra olje- og gassnæringen like store som fra alle andre næringer til 

sammen, når det gjelder statens inntekter. Så stoltheten er der. 

Helt avslutningsvis til Arbeiderpartiets forslag om en egen petroleumsmelding: Jeg har redegjort for 

regjeringens forslag om å komme til Stortinget med en meldingsdel i Castberg-proposisjonen. Men jeg 

har lyst til å understreke og utfordre ytterligere på det som står i innstillingen, der det er to 

argumenter som blir trukket opp for hvorfor det kan være naturlig med en egen petroleumsmelding 

nå. Det vises til fallet i oljeprisen og til Parisavtalen. Begge deler er elementer som fant sted før 2017, 

før april i fjor, da Arbeiderpartiet argumenterte sterkt mot en slik egen petroleumsmelding. Så hva er 

det som har endret seg fra april til nå? Det har vi fortsatt ikke fått svar på. 

TinaBru(H) [15:53:2~]: Jeg etterlyste svar på hvorfor Arbeiderpartiet ønsker denne nye 

meldingen, og det må vi bare konstatere at det har jeg ikke fått - ikke fra Arbeiderpartiet. Men vi har 

fått svar på hva som er poenget med denne meldingen. Det kom veldig tydelig fra representanten 

Stoknes, som står bak dette forslaget, som har fremmet dette forslaget, ikke bare det om ny 

petroleumsmelding, men hele representantforslaget. Det er veldig tydelig - dette er inn i et bilde av at 

det er på tide å starte avviklingen, det er på tide å trappe ned, det er på tide å se på skattesystemet, og 

vi kan ikke fortsette som vi har gjort før. 

Så er det mulig at Arbeiderpartiet har sin helt egen tolkning av hva dette forslaget skal være. Det kan 

høres sånn ut når man følger den replikkrunden som var her tidligere i dag - akkurat som at man 

trenger denne meldingen så man kan oppklare manglende faktakunnskap i den offentlige debatten 

rundt olje- og gassnæringen. Det er mulig, men man må jo ikke stemme for et forslag fremmet av 

Miljøpartiet De Grønne som helt åpenbart har en helt annen hensikt enn det. Det er mulig å komme 

med egne forslag i dette storting. 

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2017-20... 05.03.2018 

6495



Sak nr. 10 [14:44:03] - stortinget.no Page 19 of 19 

Jeg håper at Arbeiderpartiet fortsatt står på at vi skal ha forutsigbarhet for Norges viktigste næring, at 

man kan stole på Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet som de store partiene som er opptatt av 

å sikre verdiskaping, langsiktighet og forutsigbarhet for den næringen. Å stemme for sånne forslag, 

slik Arbeiderpartiet gjør her i dag, bidrar ikke til å opprettholde det inntrykket. 

Presidenten: Representanten Per Espen Stoknes har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en 

kort merknad, begrenset til 1 minutt. 

Per Espen Stolenes (MDG) [~5.iS.5=~~]: Jeg vil bare kort gi fire svar på utfordringen om hva 

som har endret seg siden 2011, siden Stortinget åpenbart ikke har fått med seg det. Det er altså en 

vanvittig, absurd, utrolig utvikling innenfor sol og vind - over 80 pst. kostnadskutt for konkurrentene 

til olje. I 2016-2017 skjedde det et historisk trendbrudd som kommer til å stå i historiebøkene, og det 

var at sol og vind konkurrerer ut kull og gass. For første gang falt prisene på usubsidiert sol og vind 

langt under - ikke langt under, men de krysset kull og gass i 2016-2017. I 2020 vil det være billigere 

hvor som helst i verden. Det tredje er at Parisavtalen ikke bare har blitt vedtatt, men har blitt 

ratifisert. Og det fjerde er at fra 2020-årene og utover vil batterier være under 60 pst. av det de var i 

fjor. Så fire trender innenfor fornybare batterier og klimapolitikk er et helt nytt bilde. 

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10. 

Tilhører sak 
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Representantforslag 180 S
(2017–2018)

fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug og Steinar Reiten

Dokument 8:180 S (2017– 2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Tore Storehaug og Steinar Reiten om ikke å gi
utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare
områder

Til Stortinget

Bakgrunn
For hvert av Norges tre havområder er det utviklet

forvaltningsplaner. I alle planene er det indentifisert
særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) på grunnlag
av ulike faglige utredninger. Disse SVO-ene er delom-
råder i et planområde som ut fra naturfaglige vurde-
ringer har vesentlig betydning for det biologiske mang-
foldet og/eller den biologiske produksjonen, og der
mulige skadevirkninger kan være langvarige eller irre-
versible. 

Faglig forum for norske havområder har uttalt føl-
gende:

«Særlig verdifulle og sårbare områder er områder
som har vesentlig betydning for det biologiske mangfol-
det og den biologiske produksjonen i havområdet, også
utenfor områdene selv. Områdene er identifisert ved
hjelp av forhåndsdefinerte kriterier hvor betydning for
biologisk mangfold og biologisk produksjon har vært
de viktigste.»

SVO-er er altså områder som er viktige i seg selv,
men som også har en stor verdi for økosystemet i sin
helhet. I den siste oppdateringen av forvaltningsplanen
for Norskehavet står det følgende om de særlig verdiful-
le og sårbare områdene: 

«aktiviteter i særlig verdifulle og sårbare områder og
naturtyper skal foregå på en måte som ikke truer områ-
denes økologiske funksjoner eller naturmangfold.»

Betydningen av vern mot akuttutslipp av olje i særlig 
verdifulle og sårbare områder

Norge har rike havområder med store naturverdier.
Både korallrev, store fiskebestander og sjøfuglkolonier
preger dyrelivet i havet. Norge har også en stor petrole-
umsnæring som utvinner olje og gass på norsk konti-
nentalsokkel. Den norske petroleumsvirksomheten
opererer under strenge krav til sikkerhet og miljø og er i
front på rutiner og teknologi som skal forhindre unødi-
ge miljøpåvirkninger. Likevel vil all petroleumsvirk-
somhet medføre en risiko for uhell og ulykker som kan
ha store konsekvenser. Dette gjelder særlig i områder
med store korallrev, med viktige gyteplasser for fisk eller
med rike fiskeområder for sjøfugl og hval.

Sårbarheten er størst for SVO-er ved akutte utslipps-
hendelser, særlig for SVO-ene som er valgt ut på grunn
av verdier knyttet til sjøfugl og fiskegytefelt. I havområ-
der der dyrelivet har sine viktigste leve-, gyte- og opp-
vekstområder mener havforskerne og de miljøfaglige
etatene i Norge at risikoen er for stor for naturen, og ikke
minst for de naturbaserte næringene som også finnes i
de samme havområdene.

Oljeutslipp kan påvirke hele fiskebestander. Den
store sildebestanden i Prins William-sundet i Alaska har
fremdeles ikke kommet tilbake igjen etter Exxon Val-
dez-ulykken i 1989. Mange fiskeegg og -larver har stor
dødelighet hvis de utsettes for selv lave oljenivåer. Den
arktiske hoppekrepsen, som lever ved iskantsonen og
er den biologiske motoren for næringskjeden i Arktis, er
svært sårbar for petroleum. Oljeutslipp kan skade koral-
ler alvorlig selv på dybder ned til 1 500 meter. Seismikk-
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skyting for å kartlegge og overvåke olje- og gassreservo-
arer skader dyreliv direkte og har også en stor skremme-
effekt på for eksempel fisk. Seismikkskyting forstyrrer
og ødelegger også hvalenes kommunikasjon over store
avstander. 

Økende blokktildelinger i særlig verdifulle og sårbare 
områder

I den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentsha-
vet og havområdene utenfor Lofoten får flere SVO-er
særbeskyttelse fra petroleumsvirksomhet av hensyn til
sårbarhet og verdi. Men denne klausulen gjaldt kun for
stortingsperioden 2009–2013. Forslagsstillerne er spør-
rende til dette, da områdenes viktighet og sårbarhet er
uendret. Siden da har lisenser blitt tildelt i SVO-er, blant
annet i iskantsonen, til tross for innspill mot dette fra re-
gjeringens egne faginstanser.

Også forvaltningsplanen for Norskehavet fra 2009
la begrensninger på industriell virksomhet, inkludert
petroleumsvirksomhet, i områdene i Norskehavet som
er definert som særlig verdifulle (SVO-områder). I St.
meld. nr. 37 (2008–2009) ble det understreket at en ny
vurdering av hvorvidt områdene skulle åpnes for petro-
leumsaktivitet, skal legge vekt på opparbeidet ny kunn-
skap om området. I den oppdaterte forvaltningsplanen
for Norskehavet er det beskrevet vesentlig ny kunnskap
om en rekke SVO-er, blant annet med funn av nye kor-
allforekomster i de sårbare områdene Froan/Sularevet
og Iverryggen samt nye svampsamfunn og sjøfjærkolo-
nier. Den nye kunnskapen som er tilkommet om SVO-er
i Norskehavet, tilsier at disse er områder som har større
krav på beskyttelse enn ved forrige oppdatering av for-
valtningsplanen.

Forslagsstillerne mener det er uheldig at regjerin-
gen gjennom forvaltningsplanen for Norskehavet har
åpnet flere SVO-er for olje- og gassaktivitet før en opp-
datert marin verneplan er lagt frem, slik som regjerings-
plattformen har fastslått vil skje innen 2020. Dette in-
kluderer blant annet de to SVO-ene Froan-Sularevet og
Iverryggen. Dette er to områder som er med i den opp-
rinnelige verneplanen for marine verneområder, men
som ikke har vern etter naturmangfoldloven per i dag.

Områdene er beskyttet i henhold til havressursloven,
men dette vernet gjelder kun for fiskeriaktivitet. Det er
spesielt alvorlig at regjeringen nå ønsker å åpne for olje-
aktivitet, når den fremlagte forvaltningsplanen viser at
det er tilkommet ny kunnskap om de verdifulle natur-
verdiene både på Sularevet og Iverryggen. Forslagsstil-
lerne er også uenig i at regjeringen har tildelt blokk
6307/2 og 6307/5, som ble gitt i TFO 2017 (tildeling i for-
håndsdefinerte områder). Disse ligger i området mel-
lom Mørefeltene og Sularevet, og bare 10 km fra land.
Både Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet har
frarådet petroleumsvirksomhet i dette området. For-
slagsstillerne mener disse blokkene må trekkes tilbake.

Hele 105 blokker har så langt blitt tildelt i SVO-er.
Dette har skjedd over tid, men i større grad i den senere
tid. Det vil være grunn til å tro at fordi det er stadig min-
dre tilgang på nye arealer, vil det bli et økt press på SVO-
ene. Dette er nesten uten unntak i strid med faglig anbe-
faling. TFO-tildelingene i 2017 viser dette, der 13 av 75
nye blokktildelinger er tildelt i til sammen ni SVO-er. 

Menneskelig aktivitet truer natur i særlig verdifulle
og sårbare områder. I slike havområder må hensynet til
naturverdiene veie tyngre enn olje- og gassvirksomhet.
Forslagsstillerne mener derfor man bør unngå å igang-
sette petroleumsaktivitet i områdene som er utpekt for
deres sårbarhet og særverdi for det videre økosystemet. 

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende

f o r s l a g :

1. Stortinget ber regjeringen utarbeide en ny forskrift i
petroleumsloven som fastslår at i særlig verdifulle
og sårbare områder (SVO) skal naturverdiene veie
tyngre enn olje- og gassvirksomhet. I slike definerte
SVO-er skal det ikke tildeles utvinningstillatelser.

2. Stortinget ber regjeringen trekke tilbake tildelin-
gene av blokk 6307/2 og 6307/5, som ble gitt i TFO
2017 (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

22. mars 2018

Tore Storehaug Steinar Reiten
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Innst. 326 S
(2017–2018)

Innstilling til Stortinget 
fra energi- og miljøkomiteen

Dokument 8:180 S (2017–2018)

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Repre-
sentantforslag fra stortingsrepresentantene Tore
Storehaug og Steinar Reiten om ikke å gi utvin-
ningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områ-
der

Til Stortinget

Bakgrunn
Følgende forslag fremmes i representantforslaget:

«1. Stortinget ber regjeringen utarbeide en ny forskrift
i petroleumsloven som fastslår at i særlig verdifulle
og sårbare områder (SVO) skal naturverdiene veie
tyngre enn olje- og gassvirksomhet. I slike definerte
SVO-er skal det ikke tildeles utvinningstillatelser.

2. Stortinget ber regjeringen trekke tilbake tildelinge-
ne av blokk 6307/2 og 6307/5, som ble gitt i TFO
2017 (tildeling i forhåndsdefinerte områder).»

Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i d e r -

p a r t i e t ,  Å s m u n d  A u k r u s t ,  E s p e n  B a r t h
E i d e ,  H e g e  H a u k e l a n d  L i a d a l ,  R u n a r
S j å s t a d  o g  To v e - L i s e  To r v e ,  f r a  H ø y r e ,  L i v
K a r i  E s k e l a n d ,  M a t s  A .  K i r k e b i r k e l a n d ,
A a s e  S i m o n s e n  o g  L e n e  We s t g a a r d - H a l l e ,
f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Te r j e  H a l l e l a n d  o g
G i s l e  M e i n i n g e r  S a u d l a n d ,  f r a  S e n t e r p a r -
t i e t ,  S a n d r a  B o r c h  o g  O l e  A n d r é  M y h r v o l d ,
f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i ,  L a r s

H a l t b r e k k e n ,  f r a  Ve n s t r e ,  l e d e r e n  K e t i l
K j e n s e t h ,  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  To r e
S t o r e h a u g ,  o g  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e ,
P e r  E s p e n  S t o k n e s , viser til forslag om å endre
måten man forholder seg til SVO-er i forvaltningspla-
nene. K o m i t e e n  viser til at det gjennom tidligere stor-
tingsmeldinger er vedtatt hvordan naturverdiene skal
veies opp mot olje- og gassvirksomhet. 

K o m i t e e n  viser til at områdene som er definerte
som sårbare områder, signaliserer viktigheten av å vise
særlig aktsomhet i disse områdene, og at regelverket al-
lerede i dag stiller særlige krav til en gitt aktivitet som ut-
øves.

K o m i t e e n  viser til at kravene kan gjelde hele eller
deler av det aktuelle området og må vurderes konkret
for det enkelte område. K o m i t e e n  viser videre til 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, jf. Innst. 502 S (2012–2013) og Innst.
455 S (2016–2017).

K o m i t e e n  viser til at det er etablert tidsbegrens-
ninger for leteboring i oljeførende lag i enkelte områder
på norsk sokkel. Formålet med slike vilkår er å ytterlige-
re redusere risiko for skade på miljøet i tidsrom hvor na-
turressursene kan være særlig sårbare, som under gyte-
vandring eller gyting. I enkelte områder er det også eta-
blert tidsbegrensninger for seismiske undersøkelser.

K o m i t e e n  mener at norske havområder må for-
valtes i et helhetlig økosystembasert perspektiv for å
legge til rette for bærekraftig bruk av norske havområ-
der. Hensynet til miljøverdiene i det enkelte SVO skal
ivaretas på en mest mulig hensiktsmessig måte som
både ivaretar hensynet til miljøverdiene og gir grunnlag
for økonomisk aktivitet blant annet innen petroleum,
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fiskeri, havbruk og skipsfart. Dette er i tråd med dagens
forvaltningsplansystem og avgjørende for å oppretthol-
de både verdiskaping og rene og sunne hav. I en slik for-
valtning mener k o m i t e e n  at områder som på grunn
av deres naturverdier er definert som særlig verdifulle
og sårbare (SVO), fortsatt må forvaltes slik at hensynene
til de spesifikke naturverdiene i det gitte området ivare-
tas på en god måte etter føre-var-prinsippet. 

K o m i t e e n  viser til at de konkrete blokkene som
omtales i representantforslaget, ligger i Norskehavet, og
at Stortinget behandlet en oppdatering av forvaltnings-
planen for området, inkludert rammer for petrole-
umsvirksomheten, våren 2017, jf. Innst. 455 S (2016–
2017). Stortinget ba i den forbindelse regjeringen ikke
iverksette petroleumsvirksomhet, inkludert leting og
seismikkskyting i Froan/Sularevet og Iverryggen, fram
til en helhetlig marin verneplan for alle de norske hav-
områdene er lagt frem for Stortinget. K o m i t e e n  viser
til at regjeringen har fulgt opp dette i påfølgende konse-
sjonsrunder. Utvinningstillatelse 934, som ble tildelt i
januar 2018 og helt eller delvis omfatter de konkrete
blokkene det vises til i representantforslaget, ligger
utenfor Froan/Sularevet og Iverryggen.

K o m i t e e n  merker seg at Norge har sluttet seg til
de globale Aichi-målene i Konvensjonen for biologisk
mangfold om blant annet bevaring av 10 pst. av norske
havområder. K o m i t e e n  ønsker å belyse at regjeringen
siden 2009 har jobbet med en nasjonal plan for marint
vern, men at det per i dag mangler tidfesting av når de
internasjonale forpliktelsene er tiltenkt å være oppfylt.
Stortinget har imidlertid bedt om at en slik plan legges
frem senest innen 2020. 

K o m i t e e n  mener at arbeidet med marin verne-
plan må ivareta og opprettholde funksjonen til de vik-
tigste, mest sårbare og verdifulle naturområdene i hele
norsk økonomisk sone i tråd med Aichi-målene. K o -
m i t e e n  merker seg at det lyses ut stadig flere utvin-
ningstillatelser for petroleumsvirksomhet i SVO-områ-
der og at aktiviteten i disse tillatelsene må gjennomfø-
res slik at hensynet til verdiene ivaretas. Ko m i t e e n
har videre merket seg at det er svært liten overlapp mel-
lom de 36 kandidatområdene til marint vern og områ-
der som er åpnet for petroleumsvirksomhet.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e , mener at faggrunnlaget og
de 36 kandidatområdene som ble kartlagt i 2004 til ma-
rine verneområder, skal legges til grunn for det videre
arbeidet med marine verneområder sammen med ny
kunnskap som er tilkommet i disse områdene. F l e r -
t a l l e t  mener at disse områdene må sikres frem til sta-
tus for de marine verneområdene er avklart gjennom
en helhetlig nasjonal plan for marine verneområder og

prioriterte områder som er definert som særlig verdiful-
le og sårbare (SVO), slik Stortinget har vedtatt gjennom
innstillingen til Meld. St. 35 (2016–2017), Innst. 455 S
(2016–2017), hvor Stortinget ba regjeringen legge fram
en egen sak om dette senest i 2020. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,
S e n t e r p a r t i e t  o g  Ve n s t r e , viser til at utvinnings-
tillatelsen som omfatter hele eller deler av blokkene
6307/2 og 6307/5, allerede har blitt tildelt på ordinær
måte og med vilkår for å ivareta hensynet til det ytre
miljø. 

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at det er viktig med for-
utsigbarhet og faktabaserte vurderinger ved regulerin-
gen av virksomheten, som et viktig konkurransefortrinn
for norsk sokkel. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  M i l -
j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  mener at norske havområ-
der må forvaltes i et helhetlig økosystembasert
perspektiv. Dette er i tråd med dagens forvaltningsplan-
system og avgjørende for å opprettholde rene og sunne
hav. I en slik forvaltning mener d i s s e  m e d l e m m e r
at områder som på grunn av deres naturverdier er defi-
nert som særlig verdifulle og sårbare (SVO), må forvaltes
spesielt strengt etter føre-var-prinsippet. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener derfor at miljøfaglige råd i SVO-områ-
der må være førende, og at SVO-områder i sin helhet
ikke bør inkludere petroleumsaktivitet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å ikke tillate petrole-
umsaktivitet i områder som er definert som særlig ver-
difulle og sårbare (SVO) i forvaltningsplansystemet på
grunn av sine naturverdier.»

D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at de fleste til-
delinger av oljeblokker i SVO-områder har skjedd i strid
med miljøfaglige råd. D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg
også at dette kan synes som en trend som i økende grad
kan være på kant med forvaltningsplansystemets inten-
sjon om å ivareta havområdenes økologiske funksjoner
og naturmangfold. D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor
at SVO-områder i sin helhet skal forvaltes uten petrole-
umsaktivitet grunnet deres naturverdier. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til, vedrørende forslagsstillernes forslag
om å trekke tilbake tildelingene av blokk 6307/2 og
6307/5, at det videre er petroleumsloven § 10-13 som re-
gulerer tilbakekall av en utvinningstillatelse. D i s s e
m e d l e m m e r  mener vilkårene er oppfylt i denne saken
ved at det kan vises til at miljøfaglige råd om å ikke lyse ut
blokker i SVO-områder har blitt systematisk overprøvd.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor at tillatelsene er
gitt på feil grunnlag. 
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D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å trekke tildelingene
av blokk 6307/2 og blokk 6307/5, jf. petroleumsloven
§ 10-13 som regulerer tilbakekall av en utvinningstilla-
telse.»

D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at Norge inter-
nasjonalt har forpliktelser til å etablere marine verne-
områder i ti prosent av norske havområder i hele norsk
økonomisk sone, jf. Aichi-målene i Konvensjonen for
biologisk mangfold. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen siden
2009 har jobbet med en nasjonal plan for marint vern,
men at det per i dag mangler tidfesting av når de inter-
nasjonale forpliktelsene er tiltenkt å være oppfylt. Stor-
tinget har imidlertid bedt om at en slik plan legges frem
senest innen 2020. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at arbeidet med ma-
rin verneplan må ivareta og opprettholde funksjonen til
de viktigste, mest sårbare og verdifulle naturområdene i
hele norsk økonomisk sone i tråd med Aichi-målene.
D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at det lyses ut stadig
flere petroleumslisenser i SVO-områder, inkludert for
områder som også er på kandidatlisten for marint vern,
før disse behandles etter naturmangfoldloven. D i s s e
m e d l e m m e r  mener at de 36 ulike kandidatområde-
ne til marint vern som ble kartlagt i 2004, må etableres
som marine verneområder gjennom regjeringens
igangsatte plan for arbeidet med marine verneområder
og unntas petroleumsaktivitet dersom de miljøfaglige
rådene tilsier dette. 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å tidfeste en marin
verneplan med mål om å oppfylle internasjonale for-
pliktelser for marint vern i tråd med Aichi-målene i
Konvensjonen for biologisk mangfold.»

«Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette pe-
troleumsaktivitet i områder som er inkludert som kan-
didatområder til marint vern som ble kartlagt i 2004.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  vi-
ser til Innst. 130 S (2017–2018), der d i s s e  m e d l e m -
m e r  foreslår å stanse 24. konsesjonsrunde på norsk
sokkel. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at verden allere-
de har funnet mer olje og gass enn klimaet tåler og at yt-
terligere leting og utbygging på norsk sokkel er i strid
med Paris-avtalen. D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre
peke på at ytterligere leting etter olje og gass også vil
være økonomisk ulønnsomt i en fremtid der verden
gjennomfører nødvendige klimatiltak – ettersom mar-
kedet for fossil energi vil forsvinne i takt med at verden
omstilles.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Høyre/Frem-
skrittsparti-regjeringen ikke har fulgt en eneste en av de
miljøfaglige advarslene som har omhandlet å ikke tilde-
le blokker gjennom konsesjonsrundene i sårbare områ-
der. Ingen tidligere regjering har like systematisk unn-
latt å følge miljøfaglige råd. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at senest 16. januar i
år, to dager etter at Jeløya-plattformen ble lagt fram, til-
bød olje- og energiministeren oljeselskapene å bore et-
ter olje i sårbare kystområder, mot Miljødirektoratets
klare advarsel. Ett av områdene er 10 km fra land og er
viktig for fisk og sjøfugl. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det i regjeringser-
klæringen fra Jeløya står at ved tildeling av utvinnings-
tillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden skal
man følge miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle
områder (SVO). D i s s e  m e d l e m m e r  vil minne om at
Norsk Polarinstitutt frarådet på sin side oljeaktivitet i 37
av blokkene i konsesjonsrunden. Miljødirektoratet fra-
råder utlysning av 20 blokker innenfor en radius på 100
km fra Bjørnøya, basert på ny kunnskap om store miljø-
og beredskapsmessige utfordringer i dette området
gjennom hele året. Miljødirektoratet anbefaler derfor at
radius på området rundt Bjørnøya der det ikke tillates
petroleumsvirksomhet, utvides fra nåværende 65 km til
100 km ved oppdatering av forvaltningsplanen. 

På denne bakgrunn fremmer d i s s e  m e d l e m -
m e r  følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med opp-
dateringen av forvaltningsplanen for Lofoten og Ba-
rentshavet opprette et petroleumsfritt område i en
radius på 100 kilometer rundt Bjørnøya og i påvente av
dette ikke tildele blokker i området.»

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 24.
konsesjonsrunde ikke gi tillatelse til petroleumsvirk-
somhet i noen av de blokkene hvor Norsk Polarinsti-
tutt, Miljødirektoratet eller Havforskningsinstituttet
har frarådet slik virksomhet.» 

Forslag fra mindretall
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folke-
parti og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen om å ikke tillate petrole-
umsaktivitet i områder som er definert som særlig ver-
difulle og sårbare (SVO) i forvaltningsplansystemet på
grunn av sine naturverdier.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen om å trekke tildelingene
av blokk 6307/2 og blokk 6307/5, jf. petroleumsloven
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§ 10-13 som regulerer tilbakekall av en utvinningstilla-
telse.

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen om å tidfeste en marin

verneplan med mål om å oppfylle internasjonale for-
pliktelser for marint vern i tråd med Aichi-målene i
Konvensjonen for biologisk mangfold.

Forslag 4
Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette pe-

troleumsaktivitet i områder som er inkludert som kan-
didatområder til marint vern som ble kartlagt i 2004.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet 
De Grønne:
Forslag 5

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med oppda-
teringen av forvaltningsplanen for Lofoten og Barents-
havet opprette et petroleumsfritt område i en radius på
100 kilometer rundt Bjørnøya og i påvente av dette ikke
tildele blokker i området.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 24.
konsesjonsrunde ikke gi tillatelse til petroleumsvirk-
somhet i noen av de blokkene hvor Norsk Polarinstitutt,
Miljødirektoratet eller Havforskningsinstituttet har fra-
rådet slik virksomhet.

Komiteens tilråding
Komiteens tilråding fremmes av komiteens med-

lemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet,
Senterpartiet og Venstre.

K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser
til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt 

v e d t a k :

Dokument 8:180 S (2017–2018) – Representantfor-
slag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug og
Steinar Reiten om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig
verdifulle og sårbare områder – vedtas ikke.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 24. mai 2018

Ketil Kjenseth Else-May Botten
leder ordfører
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VEDLEGG

Brev fra Olje- og energidepartementet v/statsråd Terje Søviknes til Stortinget, datert 18. april 2018

Vedrørende representantforslag 180 S (2017-2018) om 
ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sår-
bare områder

Jeg viser til representantforslag 180 S (2017-2018)
om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og
sårbare områder fra representantene Tore Storehaug og
Steinar Reiten.

Hensynet til det ytre miljø og andre næringer har fra
starten vært en integrert del av forvaltningen av petrole-
umsressursene på norsk kontinentalsokkel. Dette gjel-
der i alle faser av virksomheten – fra åpning av nye om-
råder, via tildelinger av utvinningstillatelser og til gjen-
nomføring av leting, utbygging, drift og avslutningen av
et felt. Det er bred politisk enighet om petroleumspoli-
tikken på Stortinget og har vært det gjennom flere Stor-
ting og regjeringer. 

Regjeringens ambisjon er at norsk petroleumsvirk-
somhet skal være verdensledende på HMS. Det er ut-
viklet et omfattende HMS-regelverk som stiller strenge
krav til selskapenes sikkerhet og deres styring av virk-
somheten. Regelverkets funksjonelle karakter inne-
bærer at kravene til forsvarlighet blir strengere når virk-
somheten foregår i områder som tilsier strenge krav. In-
gen petroleumsvirksomhet på norsk sokkel gjennomfø-
res med mindre den kan utføres på en forsvarlig måte.
Det kreves samtykke eller myndighetstillatelse for all
aktivitet, inkludert leting, utbygging, drift og avslutning.

Myndighetsansvaret for det ytre miljø ligger hos
Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.
Gjennom HMS-forskriftene og tillatelser etter forurens-
ningsloven setter myndighetene vilkår for virksomhe-
ten. Det stilles strenge krav til at operatørene bruker kje-
mikalier som inneholder minst mulig miljøfarlig stoff,
at utslippene er så lave som mulig og at operatørene ut-
vikler ny teknologi. Dette har ført til at mange av utslip-
pene er mye lavere enn før. Pålagt miljøovervåking bi-
drar til at effektene av utslippene holdes under oppsikt. 

I forvaltningsplanene for havområdene er det iden-
tifisert områder som er særlig verdifulle og sårbare
(SVO). Dette er områder som ut fra naturfaglige vurde-
ringer har vesentlig betydning for det biologiske mang-
foldet og den biologiske produksjonen i havområdet,
også utenfor områdene selv. Eksempler på miljøverdier
i særlig verdifulle og sårbare områder er viktige leve- el-
ler gyteområder for fisk, viktige leveområder for sjøfugl,
eller korallforekomster. Områdene er valgt ut ved hjelp
av forhåndsdefinerte kriterier, hvor betydning for bio-
logisk mangfold og biologisk produksjon har vært de
viktigste, jf. Meld. St. 37 (2012-2013) Helhetlig forvalt-
ning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (for-

valtningsplan) og Meld. St. 35 (2016–2017) Oppdatering
av forvaltningsplanen for Norskehavet.

Særlig verdifulle og sårbare områder medfører ikke
direkte virkninger i form av begrensninger for nærings-
aktivitet, men signaliserer viktigheten av å vise særlig
aktsomhet i disse områdene. For å beskytte verdifulle og
sårbare miljøverdier kan det, for eksempel med hjem-
mel i gjeldende regelverk, stilles særlige krav til en gitt
aktivitet som utøves. Kravene kan gjelde hele eller deler
av det aktuelle området, og må vurderes konkret, jf
Meld. St. 37 (2012-2013). Tilsvarende omtale finnes i
Meld. St. 35 (2016–2017). Det er fastsatt rammer for pe-
troleumsvirksomhet i flere særlig verdifulle og sårbare
områder. I Innst. 502 S (2012–2013) fremgår det at "Ko-
miteen er enig i 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." Også i innstilling til
Meld. St. 35 (2016–2017), Innst. 455 S (2016–2017), er
det en tilsvarende vurdering fra komiteen. 

Det er med andre ord ikke slik at det ikke kan være
eksempelvis petroleumsvirksomhet, skipsfart og/eller
fiskerivirksomhet i enkeltområder som er definert som
SVOer. Hensynet til miljøverdiene i den enkelte SVO
ivaretas på en mest hensiktsmessig måte ved å finne
treffsikre og kostnadseffektive virkemidler som både
ivaretar hensynet til miljøverdiene og gir grunnlag for
økonomisk aktivitet. Det finnes produserende felt som
ligger helt eller delvis innenfor en SVO, og miljøverdiene
blir ikke forringet av den grunn. Eksempelvis har Snø-
hvit i Barentshavet produsert i mer enn 10 år i et slikt
område. 

Det er en risiko for akuttutslipp (uhellsutslipp) ved
petroleumsvirksomhet. Det er imidlertid lav sannsyn-
lighet for et stort akuttutslipp fra petroleumsvirksom-
heten. Det skyldes blant annet at næringen har et høyt
sikkerhetsnivå og kontinuerlig arbeider med ytterligere
å redusere risiko for akutte utslipp. Et stort akuttutslipp
av olje kan medføre betydelige miljøkonsekvenser. Et
akuttutslipp av gass vil ha begrenset negativ påvirkning
på miljøet. Det har vært få større utslipp av råolje på
norsk sokkel, og det har ikke vært uhellsutslipp av olje
på norsk sokkel som har nådd kysten i løpet av de mer
enn 50 årene med aktivitet. Det er ikke påvist skade på
havmiljøet som følge av de akuttutslipp som har skjedd
i perioden. Oljeverntiltak vil redusere konsekvensene
av eventuelle større, akutte oljeutslipp. Det stilles derfor
krav til oljevernberedskap overfor rettighetshaverne. I
områder med naturverdier som deler av året er særlig
sårbare for oljeutslipp er det også, som et føre-var-tiltak,
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etablert tidsbegrensninger for leteboring i oljeførende
lag i slike perioder, jf Prop. 80 S (2017 – 2018) Utbygging
og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og
gassvirksomheten.

Formålet med slike vilkår er å minimere risiko for
skade på miljøet i tidsrom hvor naturressursene kan
være særlig sårbare, for eksempel under gytevandring
eller gyting. Slike områdebaserte vilkår og begrensnin-
ger vil, både hva gjelder seismiske undersøkelser og lete-
boring i oljeførende lag, inntas som vilkår i en utvin-
ningstillatelse når denne tildeles. Selskapene er dermed
pålagt å etterleve disse vilkårene.

Blokkene 6307/2 og 6307/5 som det refereres til i re-
presentantforslaget ligger i et område som blant annet
på grunnlag av konsekvensutredninger, ble åpnet for
petroleumsvirksomhet av Stortinget i 1985. Disse blok-
kene har vært tilgjengelig for nominasjon og tildeling si-
den den gang. 

Stortinget har behandlet spørsmålet om arealmes-
sige rammer for petroleumsvirksomhet i denne delen
av Norskehavet i flere omganger etter åpningen av area-
let. Siste gang det skjedde var i 2017 gjennom behand-
lingen av Meld. St. 35 (2016-2017). Ved sin behandling
av denne stortingsmeldingen sluttet Stortinget seg til å
videreføre rammene for petroleumsvirksomhet i dette
området som ble lagt i St. meld. nr. 37 (2008-2009) Hel-
hetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet
(forvaltningsplan). Dette innebærer at det ikke skal til-
deles konsesjoner i spesifiserte blokker i området Møre-
bankene, Froan/Sularevet og Iverryggen, jf Innst. 455 S
(2016-2017). De aktuelle blokkene som representante-
ne trekker frem ligger utenfor det området hvor Stortin-
get har bestemt at det ikke skal tildeles konsesjoner. For
de aktuelle blokkene er det satt begrensinger som skal
ivareta hensynet til de konkrete miljøverdiene i områ-
det. Disse begrensningene har Stortinget sluttet seg til
og departementet har tatt disse inn i utvinningstillatel-
sene som vilkår for virksomheten. 

I Innst. 455 S (2016–2017) ble også følgende forslag
fremmet av et mindretall: «Stortinget ber regjeringen
om at det ikke åpnes for petroleumsvirksomhet, inklu-
dert leting og seismikkskyting, i de særlig verdifulle om-
rådene i Norskehavet.» Dette forslaget falt med 85 mot
15 stemmer i voteringen. 

Før en konsesjonsrunde blir utlyst, blir det gjen-
nomført en offentlig høring. Rammen for høringene er
nedfelt i Meld. St. nr. 28 (2010-2011) En næring for fram-
tida – om petroleumsvirksomheten. Formålet med hø-
ringen er å avklare om det har kommet ny, vesentlig in-
formasjon som er relevant for beslutningen om hvor det
skal være petroleumsvirksomhet etter at Stortinget sist
behandlet rammene for petroleumsvirksomheten i et
havområde. For Norskehavet var det ved behandlingen
av Meld. St. 35 (2016-2017). De omtalte blokkene ble
innlemmet og utlyst i TFO-arealet i forbindelse med

TFO 2017. I tråd med etablert praksis var også utlysning
av TFO 2017 på høring før den ble utlyst i mai 2017. 

Representantene foreslår i forslag 2 i representant-
forslaget at tildelingen av blokkene 6307/2 og 6307/5
skal trekkes tilbake. Disse blokkene ble i mars 2018 til-
delt til Lundin (operatør), Petoro, VNG og Statoil i kon-
sesjonsrunden TFO 2017 og utgjør utvinningstillatelse
934. Tildeling av tillatelser er som nevnt over resultatet
av en omfattende prosess som starter med Stortingets
beslutning om åpning av områdene før de aktuelle
blokkene lyses ut med eventuelle vilkår og selskapene
inviteres til å søke tildelinger. Hver søknad har deretter
blitt vurdert opp mot de kunngjorte tildelingskriterier,
og forhandlinger med søkerne har blitt gjennomført før
regjeringen har tatt stilling til tildeling. I denne proses-
sen har berørte interesser og departementer blitt hørt
og deltatt på ulike stadier. 

Petroleumsloven § 10-13 regulerer tilbakekall av en
tillatelse. Bestemmelsen oppstiller strenge vilkår for når
tilbakekall kan gjøres. Det kreves blant annet alvorlig el-
ler gjentatte overtredelser av petroleumsloven, forskrif-
tene eller vilkår og pålegg, eller at det er gitt uriktige
opplysninger i søknad eller tilbakeholdt opplysning av
betydning. De fastsatte vilkårene for tilbakekall av tilla-
telsen er ikke oppfylt i denne saken. 

For å nå målsetningene i petroleumspolitikken er
det etablert en klar og tydelig ansvarsfordeling mellom
myndighetene og oljeselskapene. En viktig egenskap
med reguleringen av virksomheten og et viktig konkur-
ransefortrinn for norsk sokkel, har vært forutsigbarhet
og faktabaserte vurderinger. Myndighetene regulerer
sektoren ved å sette klare og forutsigbare rammer. Å
skape usikkerhet rundt rammene vil derfor være svært
uheldig. 
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delige regler, men også for innskjerping av de regler en
har. Det er viktig med en tydelig grense som gir forutsig-
barhet og like rammevilkår for bedriftene, men det er
også viktig for arbeidstakerne å få regler som sikrer at en
vet hva en har å forholde seg til, som sikrer at en raskest
mulig kan komme inn under de allmenne bestemmel-
sene som gjelder i arbeidsmiljøloven, både knyttet til
HMS og til varsling.

Jeg synes det er synd at flertallet ikke er med på forsla-
get som Senterpartiet har fremmet, men vi kommer til å
jobbe videre med dette for å få gjennomslag for det i
neste runde.

Eigil Knutsen (A) [13:49:33]: Selv om jeg er en varm
tilhenger av EØS-avtalen, handler ikke Arbeiderpartiets
standpunkt i denne saken om det, og jeg tror forrige sak
Stortinget diskuterte i noen timer, viser at Norge har et
stort handlingsrom i arbeidslivspolitikken til å regulere
arbeidslivet til det beste for arbeidsfolk. For Arbeider-
partiets del stemmer vi ikke for Senterpartiets forslag,
for vi er bekymret for konsekvensene. Vi har en offensiv
tilnærming og ønsker å se på flere bestemmelser som
kan få virkning fra første dag arbeidstakere utfører ar-
beid i Norge.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 4.

S a k  n r .  5  [13:50:16]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Represen-
tantforslag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug
og Steinar Reiten om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig
verdifulle og sårbare områder (Innst. 326 S (2017–2018),
jf. Dokument 8:180 S (2017–2018))

Presidenten: Etter ønske frå energi- og miljøkomite-
en vil presidenten føreslå at taletida vert avgrensa til 3
minutt til kvar partigruppe og 5 minutt til medlemer av
regjeringa.

Vidare vil presidenten føreslå at det – innanfor den
fordelte taletida – vert gjeve anledning til inntil seks re-
plikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjerin-
ga, og at dei som måtte teikna seg på talarlista utover
den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt. 

– Det er vedteke.

Else-May Botten (A) [13:51:10] (ordfører for saken):
Saken vi skal behandle, er et representantforslag om
ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sår-
bare områder. I saken kommer forslagsstillerne med en
bønn til regjeringen om å utarbeide en ny forskrift i pe-
troleumsloven som fastslår at i særlig verdifulle og sår-
bare områder skal naturverdiene veie tyngre enn olje-

og gassvirksomhet. De foreslår også å trekke tilbake til-
delingen av to blokker som ble gitt i TFO 2017.

Norske havområder skal forvaltes i et helhetlig øko-
systembasert perspektiv. Det er i tråd med dagens for-
valtningsplansystem og avgjørende for å opprettholde
rene og sunne hav. Stortinget har gjennom tidligere be-
handling av stortingsmeldinger vedtatt hvordan natur-
verdiene skal veies opp mot olje- og gassvirksomhet.
Særlig verdifulle og sårbare områder gir ikke direkte
virkninger i form av begrensninger for næringsaktivitet,
men signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet
i disse områdene. Formålet med vilkårene er å redusere
risiko for skade på miljøet under eventuell gytevandring
eller gyting, noe som gjør at det også legges føringer for
seismikk og seismiske undersøkelser, og at det er eta-
blert tidsbegrensninger for leteboring i oljeførende lag i
enkelte områder på norsk sokkel. 

Det er viktig at det videre arbeidet med marin verne-
plan ivaretar og opprettholder funksjonen til de viktig-
ste og mest sårbare og verdifulle naturområdene i hele
den norske økonomiske sonen, i tråd med Aichi-måle-
ne, som vi har behandlet tidligere. 

De konkrete blokkene som er omtalt i representant-
forslaget, har Stortinget omtalt i forbindelse med opp-
dateringen av forvaltningsplanen for området. Disse
konkrete blokkene har allerede blitt tildelt og gjort til-
gjengelig for nominasjon – og ut fra petroleumsloven
§ 10-13, som regulerer tilbakekall av en tillatelse, er det
greit å minne om at det stilles strenge vilkår for tilbake-
kall. Vi mener at det er viktig med forutsigbarhet og fak-
tabaserte vurderinger ved reguleringer av virksomheter,
som er et viktig konkurransefortrinn for norsk sokkel,
og vi mener at det ikke foreligger grunn til å trekke disse
tillatelsene tilbake, ut fra det som står i forslaget i saken. 

Som saksordfører anbefaler jeg flertallets tilråding –
og flertallet er Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittsparti-
et, Senterpartiet og Venstre. Vi tilrår at forslaget ikke blir
vedtatt. 

Liv Kari Eskeland (H) [13:54:21]: Olje- og gassnærin-
ga har vore berebjelken for norsk økonomi dei siste ti
åra. Også i åra som kjem, vil denne næringa spela ei ve-
sentleg rolle og med det vera med på å sikra velferd og, i
særleg grad, finansiera det norske velferdssamfunnet,
men òg danna det teknologiske og økonomiske funda-
mentet for å få oss over i fornybarsamfunnet. 

Regjeringa vil vidareføra ein stabil og langsiktig pe-
troleumspolitikk, og leitepolitikken skal bidra til dette.
Gass frå norsk sokkel vil på kort og mellomlang sikt vera
ein del av løysinga når kol skal fasast ut i europeisk ener-
giproduksjon og vil bidra til overgangen til eit fornybart
lågutsleppssamfunn i Europa. 
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Ved avgjerd om nye utbyggingar av olje- og gassfelt vil
klimarisikoen verta innarbeidd i grunnlaget. Regjeringa
vil følgja opp råda og vurderingane frå klimarisikoutva-
let. 

Det er i Noreg lang tradisjon for at våre viktigaste
havnæringar kan utvikla seg side om side og vareta mil-
jøverdiane i våre havområde. Gjennom forvaltings-
planane for dei ulike havområda sikrar me at ulike om-
syn vert vurderte opp mot kvarandre. Regjeringa vil vi-
dareføra dagens system med jamlege oppdateringar og
revideringar av forvaltingsplanane. 

Denne regjeringa ønskjer difor å føra ein føreseieleg
nærings- og petroleumspolitikk. Dette er ein avgjerande
eigenskap ved regulering av politikkområdet og eit kon-
kurransefortrinn for norsk sokkel. Noreg har gjennom
fleire tiår vore føreseieleg i sin politikk og hatt ei fakta-
basert tilnærming. Å vedta framlegg som vert sette fram
i eit Dokument 8-forslag, etter ei enkel komitébehand-
ling, vil bryta med eit sånt prinsipp. 

Det kan vidare nemnast at regjeringa i sin politikk
m.a. vil følgja opp innstillinga frå klimarisikoutvalet og
stilla krav til at selskapa syner klimarisiko i utbyggings-
planane sine. Ein vil føra vidare strenge miljøkrav til
norsk oljeproduksjon, ein vil stilla strenge klimakrav til
produksjonsfasen på felt på norsk sokkel, medrekna
krav til best tilgjengeleg teknologi, og leggja til rette for
at norsk petroleumsindustri òg framover skal vera leian-
de på helse, miljø og tryggleik. 

Høgre er glad for at me har eit breitt og godt funda-
ment i Stortinget som er tydeleg på at føreseielege ram-
mevilkår er ein føresetnad for sakshandsaming på dette
området. Noko anna ville gje svært uheldige signal ut i
ein marknad som me ønskjer å spela på lag med, og som
gjennom grundige og demokratiske prosessar har følgt
Stortingets spelereglar for korleis ein går fram for tilde-
ling av blokker på norsk sokkel. Høgre vonar at dette
stortinget vil halda fram slik. 

Terje Halleland (FrP) [13:57:38]: I Norges forvalt-
ning av petroleumspolitikken har alltid hensynet til det
ytre miljø og andre næringer vært en prioritert del gjen-
nom alle faser av virksomheten, fra åpning av nye om-
råder og tildeling av tillatelser til gjennomføring av le-
ting, utbygging, drift og avslutning av felt. Slik har det
vært, og i lys av denne saken er det bred politisk enighet
om den politikken. Norsk petroleumspolitikk ligger
fast, og det gleder meg. 

Vi har i dag et regelverk som innebærer at kravene til
forsvarlighet øker når virksomheten foregår i områder
som tilsier strengere krav. Ingen petroleumsvirksomhet
gjennomføres på norsk sokkel uten at den kan utføres
på en forsvarlig måte. 

I forvaltningsplanene for havområdene er det områ-
der som er særlig verdifulle og sårbare. Dette er områder
som har vesentlig betydning for det biologiske mangfol-
det, og inneholder bl.a. gyteområder for fisk, viktige le-
veområder for sjøfugl eller korallområder. Disse områ-
dene har ingen direkte verdier som medfører begrens-
ninger for næringsaktivitet, men signaliserer viktighe-
ten av å vise aktsomhet. Det er altså ikke sånn at det ikke
kan utføres petroleumsaktivitet, skipsfart eller fiske i
disse områdene, som er definert som særlig sårbare og
verdifulle. Hensynet skal ivaretas gjennom å finne treff-
sikre og kostnadseffektive virkemidler, som både ivare-
tar miljøverdiene og gir et grunnlag for økonomisk akti-
vitet. Det finnes produserende felt i sånne områder i dag
uten at miljøverdiene har blitt forringet av den grunn. 

Det vil være risiko forbundet med enhver aktivitet, og
petroleumssektoren er ikke noe unntak. Men det har
gjennom 50 år vært svært få utslipp av råolje på norsk
sokkel, og det har heller ikke vært påvist skade på hav-
miljø som følge av disse utslippene. Dette kommer av at
vi har en bransje som har et høyt sikkerhetsnivå, og som
kontinuerlig arbeider for å redusere risikoen for utslipp.
I områder med sårbare naturverdier er det krav om olje-
verntiltak som vil redusere konsekvensene av et eventu-
elt utslipp. Det er også tidsbegrensninger på leteboring
for å minimere risikoen for skade i tidsrom hvor natur-
ressursene kan være spesielt sårbare. 

Når det gjelder forslaget om å trekke tilbake også ut-
vinningstillatelser som er tildelt på helt ordinær måte,
og med vilkår for å ivareta hensyn til det ytre miljø, er
det på tide å minne om viktigheten av forutsigbarhet og
faktabaserte vurderinger ved sånne tildelinger. Disse
blokkene ligger i et område som ble åpnet av Stortinget
for petroleumsvirksomhet i 1985, og har vært tilgjenge-
lig for nominasjon og tildeling siden den gangen. Disse
tildelingene er gjort etter omfattende og grundige vur-
deringer. Det stilles strenge krav for å tilbakekalle slike
tillatelser, og det kreves alvorlige og gjentatte brudd på
lovverket. Slike brudd foreligger ikke, og det finnes in-
gen grunn for tilbakekalling. 

To n e  W i l h e l m s e n  Tr ø e n  hadde her overtatt pre-
sidentplassen.

Ole André Myhrvold (Sp) [14:01:01]: Norsk olje- og
petroleumsnæring må ses i et historisk lys. Vi har siden
starten – på slutten av 1960-tallet – opparbeidet oss god
kompetanse og har i dag en av de sikreste og reneste
måtene å utvinne olje og gass på. I tillegg har vi lang er-
faring, hvor næringer har latt seg kombinere – hvor vi
har høstet av havets ressurser på den ene siden og tatt
opp olje- og gassressurser på den andre siden. Denne
kombinasjonen har vist seg bærekraftig.
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Senterpartiet er samtidig klare på at petroleumsnæ-
ringen også må ha strenge miljøkrav knyttet til seg. Det
er miljøet som må komme først. Det skal likevel være
mulig å kombinere. 

Senterpartiet er opptatt av forutsigbarhet, som det er
sagt før i denne saken. I denne saken er utvinningstilla-
telsene gitt. De er gitt på basis av ordinære vilkår, men
med strenge vilkår knyttet til miljø- og bærekrafthen-
syn. Senterpartiet mener derfor det blir helt feil å tilba-
kekalle disse vilkårene i et Dokument 8-forslag. Vi støt-
ter derfor saken sånn som den er: Vi ønsker ikke å rever-
sere. 

Jeg gjentar at norsk petroleumsindustri er blant de
reneste, den er blant de sikreste, og den er underlagt
noen av de strengeste kravene i verden. Vi er trygge på at
dette foregår på en god og forsvarlig måte. Men som det
også er sagt i denne saken: 100 pst. garanti vil man aldri
ha. Med de forutsetningene vi har for norsk petroleum-
sindustri, mener vi at dette er innenfor gode, trygge og
forsvarlige rammer. 

Lars Haltbrekken (SV) [14:03:36]: Den sittende re-
gjeringen har gjort seg historisk – historisk gjennom at
den ikke har lyttet til ett eneste av de miljøfaglige råde-
ne mot oljeboring i sårbare havområder. I forkant av
alle utlysninger på norsk sokkel innhenter regjeringen
råd fra Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet,
Norsk Polarinstitutt og andre. En skulle tro at man var
interessert i å lytte når man ber om råd, i alle fall inni-
mellom – men nei. 

På sokkelen har man to ulike konsesjonsrunder. Det
er de ordinære konsesjonsrundene, og det er de såkalte
TFO-rundene – tildeling i forhåndsdefinerte områder. I
TFO-tildelingen tidligere i år var ikke hensynet til sår-
bare miljøverdier og store forekomster av hekkende og
overvintrende sjøfugl og sjøpattedyr samt viktige gyte-
og oppvekstområder for fisk viktig nok for regjeringen.
To blokker nær kysten av Trøndelag, den ene så nær som
10 km fra land, ble tildelt, stikk i strid med de miljøfagli-
ge rådene fra regjeringens egne eksperter. I TFO-tilde-
lingen for 2016 var det hysas gytefelt i Barentshavet som
ikke var viktig nok for regjeringen. Områdene ble tildelt,
stikk i strid med de miljøfaglige rådene fra regjeringens
egne eksperter. I forbindelse med 23. konsesjonsrunde
var ikke nærheten til iskanten viktig nok for regjeringen
til å hindre oljeindustrien i å slippe til. Områdene ble til-
delt, stikk i strid med de miljøfaglige rådene fra regjerin-
gens egne eksperter. 

Det vi er vitne til, er en systematisk overkjøring av
hensynet til fiskeriene, de sårbare sjøfuglbestandene,
nærheten til korallrev og andre naturverdier. Man ber
om råd, men ignorerer dem totalt. Derfor er forslaget fra
Kristelig Folkeparti, som vi behandler i dag, så viktig.

Det handler om at vi i alle fall skal beskytte noen av de
mest sårbare områdene langs kysten vår mot oljevirk-
somhet. Med dagens regjering er det tut og kjør. Det blir
spennende å se om denne trenden holder seg også når
24. konsesjonsrunde skal tildeles. Vil regjeringen da lyt-
te til noen av de miljøfaglige rådene, eller vil de fortsette
som før – og overkjøre alle?

Jeg tar med det opp de forslagene SV er med på, og vil
legge til at det er noen av de innledende merknadene fra
komiteen som SV ikke skulle ha vært en del av. 

Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken har
tatt opp de forslagene han refererte til. 

Tore Storehaug (KrF) [14:06:40]: Norske havområde
må forvaltast i eit heilskapleg, økosystembasert pers-
pektiv. Det er i tråd med dagens forvaltningssystem og
avgjerande for å oppretthalde reine og sunne hav. I ei
slik forvaltning er det heilt nødvendig at område som
på grunn av naturvernverdiar er definerte som særleg
verdifulle og sårbare, må bli spesielt strengt forvalta et-
ter føre-var-prinsippet. Kristeleg Folkeparti meiner at
miljøfaglege råd i SVO-området må vere førande, og at
ingen av SVO-områda må opnast for petroleumsaktivi-
tet. Dei fleste tildelingane av oljeblokker i SVO-område
har skjedd stikk i strid med dei miljøfaglege råda som
styresmaktene som har opna for desse, har bedt om.
Det kan faktisk sjå ut som det nesten er ein heilt gjen-
nomført trend, som i aukande grad har vore på kant
med intensjonane i forvaltningsplansystemet om å va-
reta dei økologiske funksjonane til havområda og na-
turmangfaldet. 

Etter Kristeleg Folkeparti sitt syn er det òg nødvendig
å trekkje tilbake dei tildelte blokkene 6307/5 og 6307/2.
Desse havområda er blant dei mest kystnære som er ut-
lyste, og det er viktige område for fisk når det handlar
om både gyteområde og oppvekstområde. Petroleums-
aktiviteten i desse områda blei lyste ut i strid med miljø-
faglege råd. Petroleumslova § 10-13, som regulerer tilba-
kekall ved eit utvinningsløyve, opnar for å kunne gjere
det. Eg meiner vilkåra her er oppfylte ved at ein kan vise
til at miljøfaglege råd systematisk har blitt ignorerte i ut-
lyste SVO-blokker – at dei systematisk har blitt over-
prøvde. Det blei gjort på feil grunnlag. 

Noreg er internasjonalt forplikta til å etablere marine
verneområde i 10 pst. av dei havområda som er i norsk
økonomisk sone. Vi må ta nokre grep dersom vi skal kla-
re å nå dette målet med den trenden ein no ser. 

Arbeidet med marin verneplan må vareta og opprett-
halde funksjonen til dei viktigaste, mest sårbare og ver-
difulle naturområda i heile norsk økonomisk sone, i
tråd med Aichi-måla. Det blir lyst ut stadig fleire petrole-
umslisensar i SVO-område, inkludert område som òg er
på kandidatlista til marint vern. Dei 36 ulike kandidat-
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områda som i 2004 blei kartlagde til marint vern, må
etablerast som marine verneområde gjennom dei
planane regjeringa no legg for arbeidet med marine ver-
neområde, og dei må vernast frå petroleumsaktivitet
når miljøfaglege råd tilseier det. 

Eg synest det er skuffande at ikkje fleire parti ser be-
hovet for å verne nokre av dei mest sårbare havområda
våre. Vi har eit kompromiss i norsk petroleumsverk-
semd – ein skal vege ulike omsyn mot kvarandre. Eitt av
dei er omsynet til fisk og dei naturressursane som vi er
forplikta til å gje vidare til neste generasjon. Dette blir
ikkje lettare i ei tid då presset på norsk sokkel berre blir
sterkare. 

Per Espen Stoknes (MDG) [14:10:07]: Da den rød-
grønne regjeringen i sin tid satte rekord etter rekord i
letetillatelser og oljeinvesteringer, trodde vi at det var
helt umulig å føre en enda mer ekspansiv og fossilservil
politikk. Men etter at de blå-blå overtok, er strikken
tøyd enda lenger – i hvert fall når det gjelder å overkjøre
miljøfaglige råd. Under Erna Solbergs ledelse er hensy-
net til de sårbare områdene blitt systematisk oversett.
Fagkunnskap, føre-var-prinsippet og alminnelig kon-
servativ forsiktighet feies til side for å slippe oljeselska-
pene fram. I perioden fra 2013 til 2017 har regjeringen
Solberg brutt samtlige, 33 av 33, miljøråd, viser en gjen-
nomgang i en rapport fra 2017. Så sent som i januar i år,
bare to dager etter at Venstre gikk inn i regjeringen, ga
statsråd Terje Søviknes utvinningstillatelser i sårbare
områder ned mot 10 km fra land, rett utenfor Smøla,
Hitra og Frøya.

Dette er tankeløs gambling med marine og fornybare
ressurser med fiskebestander som har skapt arbeid i år-
hundrer, som har formet lokal og nasjonal kultur, og
som er viktige for framtidens matsikkerhet. Og risikoen
er ekte. Som forslagsstillerne skriver, har den store silde-
bestanden i Prins Williams-sundet i Alaska ennå ikke
kommet tilbake igjen etter «Exxon Valdez»-ulykken i
1989. 

Det er ikke rart at forslagsstillerne fra Kristelig Folke-
parti reagerer sterkt på den praksisen som har utviklet
seg for oljeboring i sårbare områder, og Kristelig Folke-
parti fortjener masse ros her i dag for å løfte fram flere
viktige forslag, som dessverre ser ut til å bli nedstemt. Vi
vil imidlertid oppfordre Kristelig Folkeparti til å gå et
steg lenger neste gang, for som vippeparti har de en unik
mulighet til å forhandle fram en reform av norsk miljø-
og petroleumspolitikk. Men da må de sette makt bak
kravene, og de må være villige til å forhandle med begge
sidene. Den viljen har vi dessverre ikke sett fra Kristelig
Folkeparti så langt i perioden. Vi har faktisk ikke sett
den ordentlig siden 2001, selv om klima og miljø fortsatt
er vår tids viktigste sak. 

Til slutt: Jeg ser at Miljøpartiet De Grønne i komité-
innstillingen står inne i et par uheldige innledende for-
muleringer om økonomisk petroleumsaktivitet i SVO-
området, som vi ikke er enig i.

Statsråd Terje Søviknes [14:13:15]: Som flere talere
har vært inne på, har det norske forvaltningsregimet for
petroleumsvirksomhet gradvis utviklet seg gjennom
mer enn 50 år med olje- og gassaktivitet på norsk sok-
kel. Det har tjent oss godt, det forvaltningsregimet vi
har utviklet. På den ene siden klarer vi å ivareta miljø-
og naturverdier, på den andre siden klarer vi å skape
økonomisk aktivitet. Det norske forvaltningsregimet er
vel anerkjent også internasjonalt. 

Som representanten Halleland var inne på, er det slik
at ingen petroleumsaktivitet på norsk sokkel gjennom-
føres med mindre den kan utføres på en forsvarlig måte,
og det kreves samtykke eller myndighetstillatelse for all
aktivitet, inkludert leting, utbygging, drift og avslutning. 

Hensynet til miljøverdiene i de særskilt verdifulle og
sårbare områdene, de såkalte SVO-ene, kan best ivaretas
ved at vi finner treffsikre og kostnadseffektive virkemid-
ler som både ivaretar hensynet til miljø- og naturverdie-
ne og gir grunnlaget for økonomisk aktivitet. Vi har god
erfaring med å finne slike balanserte virkemidler. 

Som saksordføreren presiserte, er det slik at status
som et særskilt verdifullt og sårbart område ikke gir di-
rekte virkninger i form av begrensninger på næringsak-
tivitet, men det signaliserer viktigheten av å vise særlig
aktsomhet i disse områdene. Det er den etablerte poli-
tikken vi har, og det er en god forvaltningstilnærming. 

For å beskytte verdifulle og sårbare miljøverdier kan
man med hjemmel i gjeldende regelverk stille særlige
krav til en gitt aktivitet som utøves, f.eks. begrensninger
knyttet til boring i oljeførende lag eller seismikkskyting
i perioder der f.eks. fiskebestander eller sjøfugl er særlig
utsatt. 

Når det gjelder de to konkrete blokkene som blir tatt
opp i representantforslaget, knyttet til tildelingen i TFO
2017, åpnet Stortinget for petroleumsvirksomhet i dette
området i 1985. Blokkene har vært tilgjengelige for no-
minasjon og tildeling siden den gang, og det er fastsatt
rammer for petroleumsvirksomheten i dette området,
inkludert begrensninger på leteboring i oljeførende lag.

Stortinget behandlet rammene for petroleumsvirk-
somheten i dette spesifikke området sist gang i 2017,
gjennom behandlingen av forvaltningsplanen for Nors-
kehavet. Rammene for hvor det kan være petrole-
umsvirksomhet, i tidligere forvaltningsplan fra 2009, ble
da videreført. Det etterleves også av regjeringen. Det er
altså ikke slik at regjeringen har åpnet nye SVO-er for pe-
troleumsvirksomhet, slik representantene skriver i det
opprinnelige representantforslaget. Som kjent for den-
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ne sal er det Stortinget som åpner nye arealer for petro-
leumsvirksomhet på norsk sokkel. 

Det er også grunn til å understreke at en viktig egen-
skap ved reguleringen av petroleumsvirksomheten på
norsk sokkel og et viktig konkurransefortrinn for norsk
sokkel har vært forutsigbarhet og faktabaserte vurderin-
ger. Myndighetene regulerer sektoren ved å sette klare
og forutsigbare rammer, og når en da med dette forsla-
get forsøker å skape en usikkerhet rundt dette ved plut-
selig å foreslå å trekke tilbake tillatelser som tidligere er
gitt, gir et svært uheldig signal til næringen. Det er derfor
positivt at et stort flertall i innstillingen støtter opp om
den langsiktige, faktabaserte og ikke minst forutsigbare
petroleumspolitikken som er etablert for norsk sokkel. 

Jeg vil ta avstand fra at man ikke lytter til miljøfaglige
råd. Fra Olje- og energidepartementets side arbeider vi
med konsesjonsrundene i flere faser og har høringer og
selvfølgelig faglige vurderinger av alle hensyn – både
miljøfaglige hensyn og hensynet til en god ressursfor-
valtning – med tanke på å kunne hente ut verdiene på
norsk sokkel. Disse skal veies opp mot hverandre, og det
er det i siste instans regjeringen som gjør, gjennom de
årlige TFO-rundene og de nummererte konsesjonsrun-
dene på sokkelen.

Presidenten: Det blir replikkordskifte. 

Lars Haltbrekken (SV) [14:18:34]: Vi hører at stats-
råden tar avstand fra at han ikke har lyttet til miljøfag-
lige råd. Da vil jeg spørre statsråden: Hvilke områder på
norsk sokkel har han gjennom konsesjonsrundene sagt
nei til oljeboring i som følge av de miljøfaglige rådene?

Statsråd Terje Søviknes [14:19:01]: La meg under-
streke at vi har ulike faser av myndighetsbehandlinger
knyttet til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Når
vi er i behandlinger av en konkret konsesjonsrunde,
omhandler det arealer som er formelt åpnet for petro-
leumsvirksomhet av Stortinget gjennom tidligere åp-
ningsvedtak. Da er det høringsrunder der vi spør om
det er kommet til ny faktakunnskap som gjør at man
bør endre det som ligger av føringer i forvaltningspla-
nen for det opprinnelige området.

Det er altså ved behandlingen av forvaltningsplanen
for norsk sokkel man tar de store, brede vurderingene av
om det er tilrådelig å ha petroleumsvirksomhet i et om-
råde eller ei. Deretter er det i konsesjonsrundene – TFO
årlig og de nummererte rundene – en oppdatering for at
vi skal være sikre på at vi har all ny kunnskap tilgjengelig
når vi faktisk går til det skritt å tildele en konsesjon.

Lars Haltbrekken (SV) [14:20:01]: Da vil jeg minne
statsråden om at det har kommet, gjennom hørings-
rundene i etterkant, en rekke nye opplysninger. Både

Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet, Norsk Po-
larinstitutt og andre har funnet grunn til å advare sterkt
mot oljeboring i disse områdene.

Jeg har lyst til å referere fra Jeløya-plattformen. Der
står det følgende:

«Ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågå-
ende 24. konsesjonsrunden, legge vekt på miljøfagli-
ge råd i eller nær særlig verdifulle områder (SVO),
herunder vurdere begrensninger på boring i oljefø-
rende lag i en større radius rundt Bjørnøya.»
Spørsmålet er: Kommer regjeringen til å følge noen

av de miljøfaglige advarslene mot oljeboring i sårbare
havområder når 24. konsesjonsrunde skal tildeles?

Statsråd Terje Søviknes [14:20:59]: La meg først få
understreke at ja, det er riktig, vi får en rekke høringsut-
talelser knyttet til de ulike konsesjonsrundene, som det
blir referert til her, også med miljøfaglige råd. Deretter
er det en prosess i regjeringen mellom de ulike berørte
departementene, her i all hovedsak mellom Olje- og
energidepartementet og Klima- og miljødepartemen-
tet. Til slutt er det regjeringen i plenum som tar stilling
til hvilke utvinningstillatelser som skal tildeles, der
man tar en helhetlig vurdering av de innspillene man
har fått, og balanserer dette ut. Som sagt: Vi har en rek-
ke tiltak en kan sette inn som er målrettede og kost-
nadseffektive når det kommer til å kunne ivareta miljø-
og naturverdier i særskilte områder, og det må vurderes
for hvert enkelt, konkrete område.

Når det gjelder 24. konsesjonsrunde, er vi nå i inn-
spurten av behandlingen av den. Vi vurderer nå selvføl-
gelig de innspillene som er kommet gjennom hørings-
runden, og de føringene som Jeløya-plattformen gir. Vi
vil komme tilbake igjen med tildeling før sommeren,
det er i hvert fall det som er planen, og så får Haltbrek-
ken komme tilbake og se hva som ligger der da.

Lars Haltbrekken (SV) [14:22:07]: Statsråden sier at
det foretas helhetlige vurderinger mellom bl.a. Olje- og
energidepartementet og Klima- og miljødepartemen-
tet. Hvorfor er det da sånn at man aldri lander på miljø-
ets side, på naturens side, gjennom de helhetlige vurde-
ringene som regjeringen gjør, men hver eneste gang
trosser de miljøfaglige advarslene mot oljeboring i sår-
bare områder?

Statsråd Terje Søviknes [14:22:40]: Premisset i Halt-
brekkens spørsmål er ikke riktig. Man tar hensyn til
miljøfaglige råd. Det gjør man ved behandling av for-
valtningsplanene, der man har sagt at det er deler av
norsk sokkel som ikke skal være åpne for petrole-
umsvirksomhet. Der det formelt er åpnet for petrole-
umsvirksomhet, går man inn med særskilte tiltak –
målrettet, konkret og kostnadseffektivt – for det enkel-
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te arealet, for å sikre at vi ivaretar miljø- og naturverdier
samtidig som vi kan skape økonomisk aktivitet som
tjener det norske samfunnet godt. Vi har store inntek-
ter av dette. 

Vi er opptatt av at vi skal ha en bærekraftig forvalt-
ning av havområdene våre. Det gjelder på olje- og gass-
området, det gjelder på havbruksområdet, det gjelder på
fiskeriområdet, og det vil gjelde for havbunnsmineraler
etter hvert. Vi skal rett og slett ha en bærekraftig forvalt-
ning, og da er ikke det ensidig ett hensyn som skal ivare-
tas, da er det balansen.

Lars Haltbrekken (SV) [14:23:44]: Når regjeringen
får råd, får de to typer hovedråd fra de miljøfaglige in-
stansene. Én type er at Miljødirektoratet eller andre sier
at det kan aksepteres oljevirksomhet under gitte forut-
setninger, med boretidsbegrensninger osv. Den andre
typen råd man får, er klare advarsler mot oljeboring
uansett hvilke miljøkrav man stiller, fordi man ser at
man ikke klarer å sikre seg godt nok mot de farene som
oppstår. Da må jeg gjenta mitt spørsmål: Hvorfor er det
sånn at naturen taper gang på gang i de helhetlige vur-
deringene, som statsråden sier det, når man vurderer de
miljøfaglige rådene som går ut på å si nei til oljevirk-
somhet i sårbare områder?

Statsråd Terje Søviknes [14:24:36]: Presidenten må
unnskylde meg, for jeg må tilbake igjen til mitt første
svar og understreke at det er i forvaltningsplanene man
legger rammer for hvilke områder som kan være aktu-
elle for petroleumsaktivitet på norsk sokkel. Når det er
formelt åpnet for olje- og gassvirksomhet i et område,
er det i høringsrundene – som representanten Halt-
brekken viser til nå i forbindelse med konsesjonsrun-
dene – ny faglig kunnskap som skal være kommet til.
Det er den vurderingen av om det er reelt ny faglig
kunnskap eller ei, som er avgjørende for om man sier ja
eller nei til en konkret utvinningstillatelse.

Per Espen Stoknes (MDG) [14:25:24]: En liten gjen-
nomgang av statistikken er ofte nyttig. Regjeringen
Bondevik II, fra 2002 til 2005, brøt miljøfaglige råd hele
71 pst. av gangene, 46 av 65. Regjeringen Stoltenberg,
de rød-grønne fra 2006 til 2013, brøt 80 pst. av de miljø-
faglige rådene, 189 av 237. Øverst på pallen står regje-
ringen Solberg, som fra 2013 til 2017 har brutt samtlige
miljøråd, 33 av 33.

Mitt spørsmål til statsråd Søviknes er: Har du planer
om å gå inn i historien med 100 pst. treff, null miljøfag-
lige råd, i din tid som statsråd?

Presidenten: Presidenten må minne om at talen skal
rettes til presidenten.

Statsråd Terje Søviknes [14:26:17]: Nå skal jeg ikke
gå god for verken representanten Stoknes’ prosentreg-
ning knyttet til statistikk eller at det er sammenlign-
bare miljøfaglige råd som blir summert opp i denne sta-
tistikken.

Det vi er opptatt av fra regjeringens side, er at vi både
skal ivareta miljø- og naturverdier og legge til rette for
økonomisk aktivitet. Jeg er stolt av at vi som regjering
satser på næringsutvikling. Å utnytte de naturressursene
vi er tilgodesett med i Norge, ikke minst i havarealene
våre – knyttet til olje og gass, fiskeri og havbruk, og til
havbunnsmineraler i framtiden, som jeg var inne på i
stad – er et viktig perspektiv for regjeringen. Men det
skal skje på en bærekraftig måte, der vi samtidig ivaretar
det vi skal etterlate til kommende generasjoner, nemlig
rene hav i en god stand.

Per Espen Stoknes (MDG) [14:27:15]: Jeg legger mer-
ke til at statsråd Søviknes igjen underminerer kunn-
skap og bortforklarer statistikk som ikke passer med
hans eget ståsted – en generell forakt for kunnskap, noe
vi har sett gjentatte ganger.

Men statsråden er i regjering med Høyre, og partiet
Høyre kaller seg et kunnskapsparti. Da er det i grunnen
oppsiktsvekkende at partiet ikke konsekvent følger mil-
jøfaglige tilrådninger og støtter opp om det. Så mitt
spørsmål til statsråd Søviknes er: Er det sånn at Høyre
også er med på denne fullstendige overkjøringen av
100 pst. av de miljøfaglige rådene, eller har Høyre en an-
nen oppfatning enn Fremskrittspartiet i denne saken?

Presidenten: Presidenten vil minne om at represen-
tanten kanskje kan finne bedre ord enn «forakt for».

Statsråd Terje Søviknes [14:28:09]: Først vil jeg få
lov til å understreke at det jeg nå har stått her og for-
svart, er norsk petroleumspolitikk, som har vært lang-
siktig og forutsigbar. Den har vært stort sett uendret,
uavhengig av om vi har hatt en regjering med utspring
fra venstresiden eller fra høyresiden i norsk politikk.
Det er noe av kvaliteten ved det norske forvaltningsre-
gimet. Det har vært bærekraftig. Det har 50 år med olje-
og gassvirksomhet på norsk sokkel vist oss. Det er ikke
slik at man her viser forakt for kunnskap. Det jeg forsva-
rer, er et faktabasert forvaltningsregime for olje og gass,
på lik linje med at vi har faktabaserte forvaltningsregi-
mer også for andre naturressurser, som vi har vært gode
til å ivareta i Norge. Det er derfor vi også er vel aner-
kjent internasjonalt for den forvaltningspraksisen vi
har.

Når det kommer til forskjellen mellom partiene: Nei,
dette er en regjering som står for en politikk, og det er en
regjering som tar stilling til de konsesjonene som blir
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gitt, i enhver konsesjonsrunde, både de årlige TFO-ene
og de nummererte rundene.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
De talerne som heretter får ordet, har en taletid på

inntil 3 minutter.

Else-May Botten (A) [14:29:32]: I debatten kan det
virke som om komiteen er veldig svart-hvitt-orientert.
Som saksordfører har jeg lyst til å si at jeg opplever at
hele komiteen er interessert i både å ta vare på naturen
og samtidig bidra til økonomisk vekst, og at vi skal dri-
ve med oljevirksomhet, men gjøre det på en skikkelig
måte. Forutsigbarhet, forsvarlighet og helhet er de tre
viktigste sidene ved dette, men det er jo klart at man
her kan dra ting akkurat til den siden man vil. Jeg kan i
hvert fall si at de faglige rådene som ligger der, skal være
med og diskuteres når vi skal ha den helhetlige verne-
planen i 2020. Da er fortsatt den samme komiteen valgt
på Stortinget. Jeg mener det også er viktig å se at det
ikke er sånn at om man ikke er med på forslagene til
forslagsstillerne, har man ikke interesse for det. Jo, det
har man, men man ønsker å ha ordentlige, forutsigbare
løp for det, ta ansvar for det, og kanskje ikke veldig mye
hopp og sprett. Jeg tror det viktigste er at vi gir forutsig-
barhet til dem som er aktører, og som faktisk skal for-
holde seg til det, men vi skal være med og engasjere oss
i stramme rammebetingelser for den type drift også
framover.

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

S a k  n r .  6  [14:31:00]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Represen-
tantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stok-
nes, Gisle Meininger Saudland, Lene Westgaard-Halle og
Ketil Kjenseth om utarbeidelse av detaljert regelverk for
åpning og tildeling av konsesjoner innen havvind (Innst.
322 S (2017–2018), jf. Dokument 8:182 S (2017–2018))

Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomite-
en vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 3
minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem-
mer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den
fordelte taletid – blir gitt anledning til 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.

Ole André Myhrvold (Sp) [14:31:57] (ordfører for
saken): Jeg vil starte med å takke en samlet komité for

konstruktivt og godt samarbeid i saken om utarbeidel-
se av et detaljert regelverk for åpning og tildeling av
konsesjoner innen havvind. 

Det er gledelig å konstatere at det er bred enighet om
satsing på havvind som en del av det å nå klimamålene
og begrense global oppvarming. Det skulle for så vidt
bare mangle, da saken er en sak med mange positive
ringvirkninger – enten det handler om produksjon av
ren energi og det å nå klimamålene eller å sørge for sys-
selsetting, verdiskaping og ikke minst teknologiutvik-
ling. 

Norge er som kjent godt satt med ren energi i vann-
kraften, og har isolert sett i utgangspunktet ikke behov
for mer ren energi. Satsing på havvind er likevel viktig,
for verden trenger mer fornybar energi. Norge har med
sitt klima, sine teknologimiljøer og store havområder
gode forutsetninger for å sitte i førersetet nettopp når
det gjelder havvind. De siste årene har også kostnadene
falt, og havvind har et stort potensial for næringsutvik-
ling og for å omstille industrien i grønn retning. 

Vi har akkurat snakket om petroleumsindustrien, og
nettopp norsk næringslivs erfaring fra offshore oljepro-
duksjon gir et fortrinn med solid kompetanse på dyp-
vann og innenfor marine konstruksjoner. Det kan nå
brukes til å utvikle en helt ny norsk eksportnæring. Næ-
ringslivet er utålmodige pådrivere i denne saken. De er
avhengige av forutsigbarhet, som vi også snakket om i
forrige sak, og klare rammer å jobbe innenfor. Dagens
vedtak vil gi dem disse rammene og dermed grønt lys for
satsing, og det vil gi næringslivet den forutsigbarheten
man trenger for videre utvikling. 

Else-May Botten (A) [14:34:10]: Det er stor enighet i
Stortinget om ønsket om satsing på havvind – det er det
ingen tvil om. I 2015 ba et samlet storting regjeringen i
forbindelse med energimeldingen om å legge fram en
strategi for havvind. I 2018 kom svaret fra regjeringen,
og det ligger jo gode planer der, men samtidig er det
også detaljer som må på plass for å få mer fart på dette.
Derfor ser vi at Høyre og Fremskrittspartiets represen-
tanter på Stortinget i komiteen er interessert i å få fort-
gang i dette, og ber regjeringen om å utarbeide en detal-
jert forskrift for åpning og tildeling av konsesjoner for
havvind på norsk sokkel.

Så det er stor enighet om dette, og jeg tror det er like
stor enighet om at vi er utålmodige, som vi er enige om
selve saken. Her handler det egentlig om å få satt fart. Vi
støtter derfor begge forslagene, fordi vi nå ønsker hand-
ling, men også et godt kunnskapsgrunnlag for å komme
videre i dette arbeidet.

Vi har sett at det har vært aktører som har gjort en
utrolig bra jobb allerede. Ikke minst er det imponerende
det Equinor har gjort i forhold til Hywind-satsingen i
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Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt to
forslag. Det er
– forslag nr. 1, fra Eigil Knutsen på vegne av Arbeider-

partiet og Sosialistisk Venstreparti 
– forslag nr. 2, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Sen-

terpartiet og Sosialistisk Venstreparti 
Det voteres over forslag nr. 2, fra Senterpartiet og So-

sialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«I
I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeids-

tid og stillingsvern mv. gjøres følgende endring: 
§ 1-7 første ledd skal lyde: 

(1) Med utsendt arbeidstaker menes arbeidstaker
som i et tidsrom på inntil 30 dager arbeider i et annet
land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til. 

II
Loven gjelder fra 1. juli 2018.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstrepar-
ti ble med 84 mot 20 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.32.59)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbei-
derpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innen utgangen av
2018 legge frem en sak med en klargjøring av regel-
verket for utsendte arbeidstakere, herunder hvilke av
arbeidsmiljølovens bestemmelser som kan gjelde fra
første dag for utsendte arbeidstakere.»
Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til

forslaget.
Senterpartiet har varslet subsidiær støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstre-
parti ble med 53 mot 51 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.33.29)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgen-
de

v e d t a k :

Dokument 8:207 L (2017–2018) – Representantfor-
slag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen,
Ivar Odnes, Nils T. Bjørke, Willfred Nordlund og Geir
Pollestad om endring av arbeidsmiljøloven § 1-7 – ved-
tas ikke.

Presidenten: Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme
imot.

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble bifalt med 85 mot 19 stem-
mer.

(Voteringsutskrift kl. 17.34.08)

Votering i sak nr. 5

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt
seks forslag. Det er
– forslagene nr. 1–4, fra Lars Haltbrekken på vegne av

Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og
Miljøpartiet De Grønne 

– forslagene nr. 5 og 6, fra Lars Haltbrekken på vegne
av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne 

Det voteres over forslagene nr. 5 og 6, fra Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 5 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med

oppdateringen av forvaltningsplanen for Lofoten og
Barentshavet opprette et petroleumsfritt område i
en radius på 100 kilometer rundt Bjørnøya og i på-
vente av dette ikke tildele blokker i området.»
Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 24.
konsesjonsrunde ikke gi tillatelse til petroleumsvirk-
somhet i noen av de blokkene hvor Norsk Polarinsti-
tutt, Miljødirektoratet eller Havforskningsinstituttet
har frarådet slik virksomhet.»
Rødt har varslet støtte til forslagene.

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøparti-
et De Grønne ble med 94 mot 10 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.34.49)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–4, fra
Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljø-
partiet De Grønne.

Forslag nr. 1 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om å ikke tillate petro-

leumsaktivitet i områder som er definert som særlig
verdifulle og sårbare (SVO) i forvaltningsplansystemet
på grunn av sine naturverdier.»
Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å trekke tildelin-
gene av blokk 6307/2 og blokk 6307/5, jf. petrole-
umsloven § 10-13 som regulerer tilbakekall av en
utvinningstillatelse.»
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Forslag nr. 3 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om å tidfeste en marin

verneplan med mål om å oppfylle internasjonale for-
pliktelser for marint vern i tråd med Aichi-målene i
Konvensjonen for biologisk mangfold.»
Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette
petroleumsaktivitet i områder som er inkludert som
kandidatområder til marint vern som ble kartlagt i
2004.»
Rødt har varslet støtte til forslagene.

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Fol-
keparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 90 mot 14
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.35.10)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgen-
de

v e d t a k :

Dokument 8:180 S (2017–2018) – Representantfor-
slag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug og
Steinar Reiten om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig
verdifulle og sårbare områder – vedtas ikke. 

Presidenten: Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Fol-
keparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at
de vil stemme imot.

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble bifalt med 89 mot 14 stem-
mer.

(Voteringsutskrift kl. 17.35.46)

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Under debatten har Lars Haltbrekken
satt frem et forslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti.
Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2019 etablere en demonstrasjonspark for havvind
med et tilhørende støtteregime som realiserer at uli-
ke konsepter og teknologier testes ut.»
Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til

forslaget.

Vo t e r i n g s t a v l e n e  viste at det var avgitt 93 stem-
mer mot og 10 stemmer for forslaget fra Sosialistisk Ven-
streparti.

 (Voteringsutskrift kl. 17.36.25)

Marianne Haukland (H) (fra salen): President! Jeg
stemte feil.

Presidenten: Da korrigerer vi. Det riktige stemmetal-
let er da 94 stemmer mot og 9 stemmer for forslaget fra
Sosialistisk Venstreparti. Forslaget er dermed ikke bi-
falt. 

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgen-
de

v e d t a k :

I
Stortinget ber regjeringen utarbeide detaljert for-

skrift for åpning og tildeling av konsesjoner for havvind
på norsk sokkel. 

II
Stortinget ber regjeringen utrede internasjonale erfa-

ringer med og relevante modeller for støttemekanismer
i tidligfase som er tilstrekkelige for å stimulere til rask ut-
vikling av havvindprosjekter i kommersiell skala.

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt to
forslag. Det er
– forslag nr. 1, fra Geir Pollestad på vegne av Senter-

partiet 
– forslag nr. 2, fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av

Sosialistisk Venstreparti 
Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstre-

parti. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med

statsbudsjettet for 2019 foreslå en avgift per produ-
sert kilo laks og regnbueørret, som justeres ut fra
laks- og ørretprisene og følger fordelingsnøkkelen i
havbruksfondet.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 96 mot
8 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.37.25)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Senter-
partiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2019
legge frem forslag til en avgift per produsert kilo laks
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1  Innledning og sammendrag

1.1 Innledning

Departementet mottok 5. desember 2017 søknad
om godkjenning av plan for utbygging og drift
(PUD) av Johan Castberg-feltet. Utbyggingen fore-
legges Stortinget gjennom denne proposisjonen.

Petroleumsnæringen har de siste årene vært
gjennom en nødvendig omstillingsprosess. Deler
av næringen har det fortsatt tøft på grunn av over-
kapasitet. Et løft i effektivisering og nyskaping var
påkrevd etter oljeprisfallet i 2014. Sett i lys av
dette, gis det i proposisjonen også en status for
utviklingstrekk i næringen og på norsk sokkel,
samt omtale av regjeringsplattformen. Proposisjo-
nens del 1 inneholder et sammendrag av proposi-
sjonen. Del 2 gir status for petroleumsvirksomhe-
ten, mens planen for utbygging av Castberg-feltet
behandles i del 3.

1.2 Status for petroleums-
virksomheten

Petroleumsvirksomheten er vår største næring
når det gjelder ringvirkninger, verdiskaping og
inntekter til staten. Petroleumsressursene er det
norske folks eiendom. Petroleumsskattesystemet
og Statens direkte økonomiske engasjement
(SDØE) sikrer at en stor andel av den ekstraordi-
nære avkastningen fra petroleumsutvinningen til-
faller fellesskapet. I 2017 bidro olje og gass med
168 mrd. kroner til statskassen, eller over 30 000
kroner per innbygger. Om lag syv pst. av samlet
sysselsetting, eller i underkant av 200 000 perso-
ner, var tilknyttet petroleumsnæringen i 2016.

Ressursregnskapet indikerer at om lag halv-
parten av de totale petroleumsressursene på
norsk sokkel er produsert. Av de gjenværende
ressursene er nærmere 44 pst. anslått å ligge i
eksisterende felt, drøyt ni pst. i ikke-besluttede
funn, mens om lag 47 pst. gjenstår å finne.

Etterspørselen fra leting, utbygging, drift og
nedstengning på norsk sokkel utgjør samlet sett
et marked på over 200 mrd. kroner per år. Dette er
et marked der norskbaserte leverandører har
vært konkurransedyktige og derfor har vunnet

mange oppdrag. Siden 2000-tallet har norsk leve-
randørindustri også gradvis økt sin aktivitet i uten-
landske markeder, og flere norske bedrifter har
opparbeidet betydelige markedsposisjoner inter-
nasjonalt. I 2016 kom om lag 35 prosent av omset-
ningen fra internasjonal virksomhet. Leverandø-
rer som helt eller delvis leverer til petroleumsvirk-
somheten består av over 1 100 selskaper over hele
landet. Denne etterspørselen fra aktiviteten på
sokkelen gir følgelig store ringvirkninger på fast-
landet. Ressursinnsatsen i utforskning og utvin-
ning av petroleum gir positive læringseffekter
ikke bare mellom leverandørbedrifter, men også
mellom bedrifter i petroleumsnæringen og andre
deler av økonomien.

Over tid har HMS-nivået i petroleumsvirksom-
heten utviklet seg i en positiv retning, og myndig-
hetene og partene i næringen er enige om at sik-
kerhetsnivået i næringen i Norge er høyt. Hensy-
net til det ytre miljø og andre næringer har fra
starten vært en integrert del av forvaltningen av
aktiviteten på sokkelen. Dette gjelder i alle faser
av virksomheten – fra åpning av nye områder, via
tildelinger av utvinningstillatelser og til gjennom-
føring av leting, utbygging, drift og avslutningen
av et felt.

Ved årsskiftet 2017/2018 var det 85 produse-
rende felt på norsk sokkel, 66 i Nordsjøen, 17 i
Norskehavet og to i Barentshavet. Dette er lønn-
somme felt som bidrar med inntekter både til sel-
skapene og til staten. Produksjonen er robust
også mot perioder med relativt sett lave priser på
olje og gass. Aktivitetsnivået på norsk sokkel er
høyt både i absolutte tall og i historisk perspektiv.
Ressurstilveksten fra nye funn har de siste årene
vært lav. Dersom det ikke blir gjort nye, større
funn vil dette medføre redusert investeringsaktivi-
tet på mellomlang sikt. Det er god interesse fra
næringen for videre utforskning av norsk sokkel.

I 2017 ble det fattet investeringsbeslutning og
sendt inn plan for utbygging og drift for ti felt.
Disse lønnsomme utbyggingsprosjektene har en
samlet investering på over 120 mrd. kroner. De ti
utbyggingene er samlet anslått å gi grunnlag for
nesten 110 000 årsverk i Norge fordelt over flere
år. Det er forventet investeringsbeslutning på
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flere nye utbyggingsprosjekter også i 2018 og
2019. De tre største prosjektene som har planlagt
investeringsbeslutning i 2018 har alene et samlet
investeringsanslag på om lag 70 mrd. kroner.

De siste årene, og særlig etter oljeprisfallet i
2014, er det gjennomført en rekke tiltak i nærin-
gen for å øke produktivitet og effektivitet og redu-
sere kostnadsnivået. Tiltakene har gitt resultater
og vises både i form av lavere investeringskostna-
der for nye prosjekter, reduserte kostnader på
utvinningsbrønner på felt i drift og i reduserte
drifts- og letekostnader. Dette er viktige tiltak for å
sikre norsk sokkels konkurransekraft.

Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge
til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et
langsiktig perspektiv. Samtidig skal en stor andel av
verdiskapingen tilfalle den norske stat, slik at den
kan komme hele samfunnet til gode. Norsk petrole-
umspolitikk fungerer godt. Regjeringen vil videre-
føre en stabil, langsiktig petroleumspolitikk.

1.3 Utbygging og drift av Johan 
Castberg-feltet

Castberg-feltet er det hittil største oljefeltet som er
funnet i Barentshavet. Feltet omfatter utbygging
av tre funn; Skrugard, Havis og Drivis. Det er ope-
ratøren Statoil, på vegne av rettighetshaverne Sta-
toil Petroleum AS, Eni Norge AS og Petoro AS,
som har levert utbyggingsplanen.

Feltet har fått navnet etter Johan Castberg, en
av de mest innflytelsesrike norske politikerne i før-
ste del av 1900-tallet. Castberg er særlig knyttet til
konsesjonslovene for vannkraftutbygging av 1909
som blant annet inneholdt hjemfallsretten. Disse
lovene er ofte kalt «De Castbergske konsesjonslo-
ver». Han var Norges første sosialminister og en av
de mest markerte sosialpolitikerne i de første tiå-
rene av 1900-tallet, og er blant annet kjent for inn-
føringen av de såkalte «Castbergske barnelovene».

Castberg-feltet blir den tredje feltutbyggingen i
Barentshavet og ligger om lag 240 km nordvest for
Hammerfest. Snøhvit-feltet ligger om lag 100 km
sør for og Goliat-feltet om lag 150 km sørøst for
Castberg-feltet. Det er således lang avstand både
til land og eksisterende oljerelatert infrastruktur.
Vanndypet i området er omtrent 400 meter.

Castberg-feltet planlegges utbygd med et fly-
tende produksjons- og lagerskip og et tilknyttet
havbunnsanlegg. Utbyggingsløsningen gir god
fleksibilitet til å kunne utvinne ressursene i feltet
og til å fase inn eventuelle tilleggsressurser i
området. Oljen skal lastes fra produksjonsskipet
over til skytteltankere for videre transport.

Forventede utvinnbare oljereserver for Cast-
berg-feltet er beregnet til 88,7 mill. standard
kubikkmeter (Sm3), eller 558 mill. fat olje. Planlagt
produksjonsstart er 4. kvartal 2022, og forventet
produksjonsperiode er 30 år. Totale, forventede
investeringer til utbygging av Castberg-feltet belø-
per seg til 47,2 mrd. 2017-kroner. Utbyggingen har
høy forventet lønnsomhet. Forventet nåverdi før
skatt med syv pst. realrente er beregnet til 74,2
mrd. 2017-kroner. Utbyggingen er lønnsom ved
oljepriser på over 31 US dollar per fat.

Operatøren planlegger å legge driftsorganisa-
sjonen til Harstad og helikopter- og forsyningsba-
sen til Hammerfest.

Det er gjennomført konsekvensutredning for
utbyggingen. Konsekvensutredningen har ikke
avdekket forhold som tilsier at prosjektet ikke bør
gjennomføres eller at det bør gjennomføres avbø-
tende tiltak utover de omfattende tiltakene som
ligger til grunn for utbyggingsplanen. Olje- og
energidepartementet anser utredningsplikten for
Castberg-feltet som oppfylt.

I tillegg til inntekter til staten gjennom skatter,
avgifter og SDØE-ordningen vil utbyggingen med-
føre betydelige aktiviteter i forbindelse med
utbygging og drift, samt gi inntekter og betydelig
sysselsetting i norske bedrifter. Nasjonale syssel-
settingsvirkninger i utbyggingsfasen er i konse-
kvensutredningen beregnet til om lag 47 000
årsverk i norske bedrifter, fordelt over perioden
2017–2024. I driftsperioden er nasjonale sysselset-
tingsvirkninger beregnet til i overkant av 1 700
årsverk i et normalt driftsår.

Utbyggingen av feltet vil gi positive ringvirk-
ninger for Nord-Norge i både utbyggings- og
driftsfasen. Samlede regionale sysselsettingsvirk-
ninger i Nord-Norge i utbyggingsfasen er av ope-
ratøren beregnet til om lag 1 750 årsverk, hvorav i
overkant av 700 årsverk i Nord-Troms og Finn-
mark. Årlige, regionale sysselsettingsvirkninger i
driftsfasen er beregnet til om lag 470 årsverk i et
normalt driftsår, hvorav 265 årsverk i Nord-Troms
og Finnmark.

Basert på operatørens planer og vurderinger
gjort av sikkerhetsmyndighetene og Oljedirekto-
ratet fremstår utbyggingen av Castberg-feltet som
et samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust pro-
sjekt som kan gjennomføres samtidig som hensyn
til helse, arbeidsmiljø, sikkerhet, det ytre miljø og
fiskeriinteresser ivaretas. Departementet mener
derfor at utbyggingsplanen for Castberg-feltet kan
godkjennes med de vilkår som fremgår av denne
proposisjon. Vilkårene er blant annet knyttet til å
legge til rette for god ressursforvaltning.
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2  Status for petroleumsvirksomheten

2.1 Den globale energisituasjonen

Verdens befolkning øker og behovet for vel-
standsøkning er stort. Det krever tilgang til mer
energi. Fortsatt er det omfattende bruk av tradi-
sjonelle energiformer i mange land med tilhø-
rende store negative konsekvenser for helse og
velstand. Innsatsen for å nå de globale klimamå-
lene må intensiveres. FNs bærekraftsmål speiler
helheten i utfordringene verden står overfor på
disse områdene.

Verdens etterspørsel etter olje og gass har økt
de siste årene. Det kreves store, nye investeringer i
produksjonskapasitet globalt bare for å dekke fallet
i produksjon fra eksisterende felt. Olje fra norsk
sokkel dekker i underkant av to pst. av verdens olje-
etterspørsel, men gir store inntekter og medfører
titusenvis av arbeidsplasser i Norge. Gassproduk-
sjonen fra norsk sokkel er høyere enn noen gang,
og bidrar til sikker og renere energiforsyning hos
våre handelspartnere i Europa. Gjennom en fortsatt
aktiv petroleumspolitikk vil regjeringen legge til
rette for lønnsom produksjon av olje- og gassresur-
sene i et langsiktig perspektiv. Dette vil bidra til god
ressursforvaltning, langsiktig verdiskaping, fortsatt
gode velferdsordninger og høy sysselsetting. Gjen-
nom å lykkes med dette vil dagens eksportnivå av
gass til Europa kunne opprettholdes på et høyt nivå
over tid. Dette vil også bidra til at den langsiktige
nedgangen i Norges andel av det globale oljemarke-
det skjer mer gradvis.

2.1.1 Økende befolkning og høyere 
levestandard

Det blir stadig flere mennesker i verden. Verdens
befolking har vokst med om lag 1 mrd. mennes-
ker fra 2004 til 2016. Siden 1967 er økningen om
lag fire mrd., en gjennomsnittlig nettoøkning på
om lag 220 000 mennesker pr. dag. På knapt fire
uker øker befolkningen i verden tilsvarende antal-
let nordmenn og i løpet av ett år tilsvarende Tysk-
lands befolkning.

De siste tiårene har det skjedd en positiv vel-
ferdsøkning globalt. Antallet mennesker som lever
i dypeste fattigdom er redusert, jf. figur 2.1. Antal-

let innbyggere i middelklassen har økt i alle ver-
densdeler, men klart sterkest i Asia, der det har
økt med godt over én mrd. mennesker siden 1990.

Økt tilgang på energi har vært avgjørende for
denne utviklingen. Gjennomsnittlig energiforbruk
i verden har økt fra i overkant av tre kg oljeekviva-
lenter (o.e.) per innbygger daglig i 1965 til i over-
kant av fem kg i 2015. Siden år 2000 har gjennom-
snittlig energiforbruk per innbygger økt med nær-
mere 20 pst. Økningen i energietterspørselen har
vært sterkest i de fremvoksende økonomiene.
Uten økt tilgang til energi ville ikke denne globale
velferdsøkningen og positive sosiale utviklingen
funnet sted.

Det er fortsatt store forskjeller mellom rike og
fattige regioner når det gjelder energibruk, og
energifattigdom er fortsatt utbredt. Om lag én
mrd. mennesker lever uten tilgang til elektrisitet,
mens om lag 2,5 mrd. mennesker bruker foruren-
sende biomasse til matlaging. Dette utgjør en vik-
tig global utfordring som må løses. Et av FNs
bærekraftsmål er å sikre tilgang til pålitelig, bære-
kraftig og moderne energi til en overkommelig
pris for alle.

Kina har siden årtusenskiftet opplevd en
enorm velstandsøkning som har globale effekter.

Figur 2.1 Verdens befolkning og antall fattige 
(US dollar, faste priser og kjøpekraftsparitet (2011), 
1980–2040)

Kilde: FN, Verdensbanken
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Landets bruttonasjonalprodukt har seksdoblet
seg til å bli verdens største målt i kjøpekraft, og
energibruken har tredoblet seg. I 2016 stod Kina
for nærmere en fjerdedel av verdens totale energi-
bruk, 40 pst. mer enn det nest største landet som
er USA. Samtidig er det gjennomsnittlige vel-
standsnivået i Kina i dag fortsatt lavt sammenlig-
net med i OECD-landene, og energiforbruket per
innbygger er om lag halvparten av snittet i OECD.

Total energibruk har globalt økt med nær-
mere 40 pst. siden årtusenskiftet, jf. figur 2.2. Kull-
forbruket har i perioden økt med nesten to trede-
ler, men har flatet ut de siste årene. Olje og gass
dekker i dag 54 pst. av energietterspørselen, og
bruken har økt med henholdsvis 24 og 44 pst.
siden år 2000. Fornybar energi fra sol og vind har
økt kraftig de siste årene, men fra et lavt nivå.

Globale CO2-utslipp har økt siden årtusenskif-
tet, særlig som følge av den sterke økningen i
bruk av kull. Utslippene har i perioden 2000 til
2015 økt med om lag 40 pst. Over 60 pst. av denne
utslippsveksten, 5 500 mill. tonn CO2 eller om lag
100 ganger de årlige norske utslippene, stammer
fra økt kullbruk. I perioden 2014–2016 har utslip-
pene flatet ut.

I de seneste årene har sammenhengen mellom
økonomisk vekst og energibruk vært svakere.
Dette skyldes blant annet mer effektiv bruk av
energi, samtidig som global økonomisk vekst i
større grad kommer av aktivitet med lavere ener-
giintensitet.

2.1.2 Voksende oljeetterspørsel og høyere 
oljepris

Den globale etterspørselen etter olje har økt over
tid, jf. figur 2.3. I perioden 2006–2016 vokste etter-

spørselen med om lag 11 mill. fat per dag, eller om
lag seks ganger årlig norsk produksjon. De siste
årene har etterspørselsveksten vært sterkere enn
årene før. I 2015, 2016 og 2017 økte etterspørselen
med hhv. 1,9, 1,3 og 1,6 mill. fat per dag. Veksten i
2018 forventes også å bli sterk.

Det er tre store oljeproduserende land globalt:
Russland, Saudi Arabia og USA, jf figur 2.4. I til-
legg er det flere mellomstore og en rekke mindre
produsentland, inklusive Norge.

Oljeproduksjonen på norsk sokkel har falt
med 42 pst. siden toppåret 2001, og norsk oljepro-
duksjon utgjør nå om lag 2,1 pst. av verdens olje-
produksjon. Denne andelen er i en langsiktig, ned-
adgående trend, jf. figur 2.5, men kan øke kortsik-
tig når nye store felt, som Sverdrup-feltet, kom-
mer i produksjon.

Et viktig utviklingstrekk i oljemarkedet det
siste tiåret er veksten av oljeproduksjon direkte
fra kildebergartene. Økt tilbud av olje særlig fra
skiferoljeproduksjon i USA, men også fra oljesand
i Canada, var en hovedårsak til at det oppsto til-
budsoverskudd i oljemarkedet og bidro til olje-
prisfallet i 2014.

Oljemarkedet er på vei ut av perioden med til-
budsoverskudd. Fallet i oljeprisen i 2014 bidro til
økt etterspørselsvekst etter olje, svakere utvikling
i produksjon av skiferolje og et generelt kutt i
investeringsnivået i næringen. Skiferoljeproduk-
sjonen i USA er den delen av den globale produk-
sjonen som reagerer raskest på oljeprisendringer.
I tillegg inngikk Organisasjonen for oljeeksporte-

Figur 2.2 Vekst i energiforbruk og fordelt på 
energibærer over tid

Kilde: IEA Key World Statistics 2017
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rende land (OPEC) og ti andre land høsten 2016
en avtale om å begrense sin oljeproduksjon.

I 2017 var veksten i oljeetterspørselen betyde-
lig. Samtidig var det begrenset vekst i oljeproduk-

sjonen, og kuttavtalen mellom OPEC og ti andre
land har i stor grad blitt overholdt. Dette har gitt
en bedre balanse i oljemarkedet, og er en viktig
grunn til at oljeprisen steg betraktelig i løpet av
2017, jf. figur 2.6.

Fundamentale forhold tyder på at det blir en
skjør balanse mellom tilbud og etterspørsel av olje
i 2018 og 2019. Det forventes robust etterspørsels-
vekst, mens tilbudssiden er preget av større usik-
kerhet. Det er usikkerhet rundt kuttavtalen,
omkring videre produksjonsøkning fra skiferolje,
samt risiko for produksjonsbortfall fra oljeprodu-
serende land som Libya, Nigeria og Venezuela.

På mellomlang sikt kan det oppstå et tilbuds-
underskudd som følge av reduksjonen i oljesel-
skapenes investeringer i nye prosjekter etter olje-
prisfallet i 2014. Effekten av dette er at færre nye
felt starter opp de nærmeste årene.

Oljefelt er ikke «fabrikker» som produserer
jevnt over tid. En typisk produksjonsprofil fra et
felt/prosjekt er avtagende over tid som følge av at
reservoarene tømmes som følge av produksjonen.
Fallende produksjon fra gjennomførte investerin-
ger i produserende oljefelt skaper derfor behov
for investeringer i ytterligere produksjonskapasi-
tet for å opprettholde et gitt produksjonsnivå.
Dette gjelder også på norsk sokkel. Stadig nye
utbygginger og tiltak for økt utvinning er nødven-
dig for å begrense fallet i norsk produksjon over
tid. Gjennom den aktive petroleumspolitikken
regjeringen fører vil det være mulig å begrense
fallet i norsk oljeproduksjon også etter 2025.

Behovet for nye investeringer globalt er blant
annet illustrert i en analyse fra konsulentselskapet
IHS Markit. I analysen anslås det at i 2025 vil det
være behov for om lag 22 mill. fat pr. dag oljepro-
duksjon fra nye felt/tiltak, jf. figur 2.7. Rundt 16
mill. fat trengs for å erstatte forventet fall i produk-
sjonen fra dagens produserende felt, mens om lag
6 mill. vil dekke forventet etterspørselsvekst fram
til 2025. De om lag 22 mill. fat per dag forventes

Figur 2.4 Oljeproduksjon fra utvalgte land (2016)
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delvis å komme fra økt produksjon av skiferolje
(4,2 mill.) eller andre pågående feltutbygginger
(5,1 mill.). Over halvparten av det økte behovet
(12,4 mill. fat pr. dag) må derimot dekkes av nye
investeringer i form av utbygginger eller tiltak for
økt utvinning.

2.1.3 Rekordmye norsk gass til Europa

Naturgass er en energikilde med en rekke gode
egenskaper og bruksområder. Gass brukes til
oppvarming, som råstoff og energikilde i industri-
elle prosesser, som drivstoff i transport og til elek-
trisitetsproduksjon. Gass er en rimelig og effektiv
måte å dekke energibehovet på og dermed bidra
til velstandsutvikling i ulike land. Gass har lavt
karboninnhold sammenliknet med kull og gir der-
for reduserte klimagassutslipp når det erstatter
kull. Bytte fra kull til gass gir også bedre lokal luft-
kvalitet. Lokal luftforurensning er et alvorlig pro-
blem i mange storbyer. Gass er en fleksibel og til-
gjengelig energikilde som er velegnet også som
back-up for variabel, fornybar energiproduksjon.

Gass står for 20–25 pst. av primært energifor-
bruk i verden og i Europa, og kan bidra til en mer
bærekraftig energiutvikling på tre måter: gjennom
å gi rimelig og stabil tilgang til energi, gjennom å
fortrenge bruk av kull og gjennom å støtte opp
under fornybar energiproduksjon. Gassens kvali-
teter og fleksibilitet som energikilde og råstoff
gjør at den vil ha en sentral rolle i det globale ener-

gisystemet fremover. Et kommersielt gjennom-
brudd for CO2-håndtering vil kunne bidra til å fri-
koble brenning av gass og utslipp av CO2.

Norsk gasseksport gjør det enklere for aktører
i Europa å fatte beslutninger om å fase ut kull i
kraftforsyningen. Storbritannia, som dekker 40
pst. av sitt gassforbruk med import fra Norge, har
redusert kullbasert kraftproduksjon med mer enn
60 pst. siden 2015, jf figur 2.8. For en stor del er
det gasskraft som har erstattet kull, noe som i
2016 alene reduserte CO2-utslippene i Storbritan-
nia tilsvarende halvparten av Norges CO2-utslipp.

Figur 2.7 Behov for nye utbygginger globalt frem mot 2025

Kilde: IHS Markit
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Norsk gass vil få økende betydning når britisk
kullkraft fases ut og vil spille en viktig rolle for
fleksibiliteten i det britiske energisystemet.

I USA har samlet gassproduksjon økt kraftig
siden produksjonen av skifergass for alvor skjøt
fart i 2008. Den økende tilgangen på rimelig gass
har medført et fall i bruken av kull til elektrisitets-
produksjon og har bidratt til store reduksjoner i
CO2-utslippene, jf. figur 2.9. Totale amerikanske
utslipp av CO2 var i 2016 på om lag 5 200 mill.
tonn, det laveste nivå på 26 år, samtidig som BNP i
disse årene økte med over 80 pst.

Norsk gasseksport gjør at Europa importerer
mindre LNG. Derigjennom frigjøres LNG på ver-
densmarkedet som kan brukes til å erstatte kull
eksempelvis i Kina. Kina har innført begrensninger
på bruk av kull i deler av landet for å redusere
lokal luftforurensning som er svært høy i mange
store byer. Det har skapt et stort behov for gass,
og bidro til at Kina økte LNG-importen med
nesten 50 pst. i 2017.

De siste årene har gassmarkedet blitt stadig
mer globalt. Veksten i gasstransport på skip i form
av flytende naturgass (LNG) har i løpet av det
siste tiåret knyttet verdens gassmarkeder tettere
sammen. Frem til i dag har det vært store regio-
nale forskjeller i gassmarkedene, men med utvik-
ling av mer LNG vil prisene på gass ulike steder i
verden kunne ligge tettere enn tidligere. Mer flek-
sible salgskontrakter og reduserte flaskehalser,
blant annet utvidelsen av Panama-kanalen, under-
støtter en slik utvikling.

Produksjon av LNG globalt ligger an til å øke
betydelig fremover, jf. figur 2.10. Tall fra BP og

andre indikerer at den globale produksjonskapasi-
teten kan øke med om lag 150 mrd. standard-
kubikkmeter (Sm3) de neste 4 årene, tilsvarende
en økning på 30 pst. Etterspørselen etter LNG
utenfor Europa, særlig Asia, øker sterkt. Antallet
land som importerer LNG øker også. Også impor-
ten av LNG til Europa forventes å øke frem mot
2020.

Utviklingen i LNG-produksjonen på litt lengre
sikt er mer usikker. Relativt lave gasspriser de
siste årene har ført til et fall i investeringene i nye
LNG-eksportanlegg og utbygging av gassfelt glo-
balt. Utover i 2020-årene må ny produksjonskapa-
sitet bygges opp for å erstatte fall fra eksisterende
produksjon og dekke forventet vekst i etterspør-
selen. For at investeringer i ny LNG-kapasitet skal
bli lønnsome kreves det et høyere langsiktig pris-
nivå enn det som har vært de siste to til tre årene.

Europa er det desidert viktigste markedet for
gass fra norsk sokkel. Om lag 95 pst. av norsk
gass sendes i rørledninger til Europa. Rørtrans-
portert gass er meget konkurransedyktig sam-
menlignet med LNG i Europa, ettersom prosessen
med å kjøle ned gass til flytende LNG er kost-
nadskrevende og det er betydelige kostnader
knyttet til skipstransport.

Etterspørselen etter gass har økt i Europa de
siste tre årene etter en etterspørselsnedgang mel-
lom 2010 og 2014, jf. figur 2.11. Veksten fra 2014
er hovedsakelig knyttet til økt gassforbruk i kraft-
sektoren, der gass har styrket sin konkurranse-
kraft, spesielt overfor kull. Gassetterspørselen i
Europa forventes å være relativt stabil på kort og
mellomlang sikt. I Europa brukes gassen til opp-

Figur 2.9 Strømforsyningen fordelt på energikilde, samt utviklingen i energirelaterte CO2-utslipp i USA

Kilde: U.S. Energy Information Administration (EIA)
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varming og annen direkte bruk i boliger og
næringsbygg, som innsatsfaktor i petrokjemi og
andre industrielle prosesser, til produksjon av
elektrisitet og til en viss grad i transportsektoren.

Europas gassforsyning kommer i hovedsak fra
tre kilder: EUs egenproduksjon av gass, import av
gass gjennom rørledninger fra Russland, Norge
og Nord-Afrika og import av LNG. Det forventes
at Europa vil ha økende behov for import av gass i
årene fremover selv i en situasjon der etterspørse-
len ikke øker. Det skyldes at EUs egenproduk-
sjon, som har vært i jevn tilbakegang de siste
årene, er forventet å falle ytterligere. Dette skyl-
des både at eksisterende felt tømmes ut og at pro-

duksjonen fra det store Groeningen-feltet i Neder-
land er redusert av nederlandske myndigheter.

Den største leverandøren av gass til Europa er
Russland. Gass fra Russland dekker drøyt 30 pst.
av etterspørselen. I kraft av sine store gassreser-
ver, stor ledig produksjons- og transportkapasitet
og lave leveransekostnader, vil Russland fremover
spille en nøkkelrolle i det europeiske gassmarke-
det, slik de har gjort de siste tiårene.

Norge er den nest største leverandøren av
gass i det europeiske markedet. Norsk gass dek-
ker i dag rundt en fjerdedel av gassforbruket i
Europa. Norge er en stabil, sikker og langsiktig
gassleverandør, med et forutsigbart og transpa-
rent forvaltningssystem. Norsk gass er viktig for
energiforsyningen, energisikkerheten og energi-
omleggingen i Europa.

Røreksporten fra Nord-Afrika til Sør-Europa er
forventet å holde seg relativt stabil fremover og
dekker i dag rundt ti pst. av det europeiske gass-
forbruket. I 2016 ble rundt ti pst. av etterspørselen
i Europa dekket av LNG transportert på skip.

Norsk gasseksport har lavere klimagassav-
trykk enn annen gass til Europa, jf. figur 2.12.
Dette som følge av en effektiv oppstrømsvirksom-
het og et transportsystem med lave utslipp. Høye
priser på klimagassutslipp for virksomheten på
norsk sokkel gir sterke insentiver til utslippsredu-
serende tiltak. Utslippene av metan fra produk-
sjon og transport av petroleum er svært lave på
norsk sokkel.

Figur 2.10 Utviklingen i global LNG-eksport og -import over tid

Kilde: BP Energy Outlook 2017
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Etter 40 år med norsk gasseksport ble det i
2017 satt ny eksportrekord fra norsk sokkel. Om
lag 122 mrd. standardkubikkmeter gass (Sm3), til
en verdi av om lag 200 mrd. kroner, ble ekspor-
tert, i hovedsak til andre land i Europa. De største
brukerlandene av norsk gass er Storbritannia,
Tyskland og Frankrike. Den største økningen i
eksport av rørgass var til Storbritannia som økte
med totalt 12 pst. i 2017. Totalt økte røreksporten
med åtte pst. i forhold til 2016. Det ble i 2017 også
satt leveranserekord for en enkeltdag med 376
mill. Sm3. Verdien av gassen som ble solgt denne
ene dagen utgjorde om lag 750 mill. kroner.

Rundt 95 pst. av gasseksporten, eller 117 mrd.
Sm3, ble transportert til markedet gjennom ver-
dens største og mest avanserte offshore rørled-
ningsnettverk. Rørene på norsk sokkel har en
samlet lengde på om lag 8 800 km, og knytter
sammen rundt 65 produksjonsfelt på norsk sokkel
med tre prosessanlegg på fastlandet (Kårstø, Koll-
snes og Nyhamna) og seks mottaksterminaler i
utlandet (i Storbritannia, Tyskland, Belgia og
Frankrike). I tillegg ble om lag 5,5 mrd. Sm3 gass i
2017 eksportert som LNG. Energiinnholdet i
LNG-eksporten fra Melkøya tilsvarer alene om lag
halvparten av Norges elektrisitetsproduksjon.

Norsk gassproduksjon ventes å holde seg på
om lag dagens nivå de neste årene. Siden gassek-
sporten startet på 70-tallet er drøyt en tredel av
forventede utvinnbare ressurser produsert.
Eksporten har økt særlig kraftig siden 90-tallet og
er nå på et platånivå som ambisjonen er å holde
over tid.

2.1.4 Langsiktig velstandsutvikling og 
energiomlegging

Verdens befolkning vil fortsette å øke fremover. I
løpet av de neste 40 årene forventes den å øke
med 2,5 mrd, som var antallet mennesker i verden
i 1950. Denne veksten tilsvarer nesten dagens
samlede befolkning i verdens to mest folkerike
land; India og Kina. Det forventes fortsatt global
økonomisk vekst og en økende middelklasse.
Flere mennesker vil løftes ut av fattigdom. Asia
generelt, og Kina og India spesielt, vil være vik-
tige drivere for den globale økonomiske veksten
og derfor også for utviklingen i energiforbruket
de neste tiårene.

Utfordringen for energipolitikken i ulike land
fremover vil være å oppnå en fortsatt positiv vel-
standsutvikling samtidig som forpliktelser i Paris-
avtalen og andre miljøavtaler overholdes. Viktige
mål i energipolitikken er å bidra til å holde kostna-
dene ved energiforsyningen nede, fremme energi-
effektivisering, sikre at energi er tilgjengelig for
brukerne når de trenger den, unngå lokale mil-
jøproblemer og sørge for at klimagassutslippene
fra energibruk reduseres.

De mest autoritative anslagene for verdens
fremtidige energiutvikling kommer fra Det inter-
nasjonale energibyrået (IEA). De utgir årlig publi-
kasjonen World Energy Outlook (WEO). I WEO
presenteres flere ulike scenarier for fremtiden.
IEAs hovedscenario er gitt navnet «New Policies
Scenario». Dette scenariet legger til grunn de
ulike lands iverksatte og planlagte energi- og
klimapolitikk, og inkluderer således de konkrete
politikktiltak som de ulike land meldte inn under
Parisavtalen i 2015. Parisavtalens ambisjonsmeka-
nisme innebærer at de nasjonale bidragene under
Parisavtalen skal opprettholdes eller forsterkes
hvert femte år, med første innmelding til FN i
2020.

Olje og gass stod i 2016 for henholdsvis 32 pst.
og 22 pst. av globalt energiforbruk. IEA anslår i
sitt hovedscenario at verdens energiforbruk vil
øke med 27 pst. i perioden 2016–2040. Dette
inkluderer betydelig energieffektivisering og en
nedgang i oljeforbruket innenfor el-generering,
oppvarming og personbiltransport. Samtidig øker
tungtransport, fly, maritim transport og petro-
kjemi bruken av olje. Antallet elbiler i verden vil
ifølge IEA øke fra dagens to mill. biler (inkludert
plug-in hybridbiler) til 280 mill. i 2040. Samlet gir
dette en lavere veksttakt i forbruket av olje enn
hva som har vært historisk. Oljeforbruket er anslått
til å øke med over 11 mill. fat pr. dag, eller om lag
12 pst. fram mot 2040, jf. figur 2.13.

Figur 2.12 Klimagassavtrykk for norsk gass vs. 
gjennomsnitt for all gass. Leveransepunkt Tyskland/
EU sentral

Kilde: Statoil, Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA)
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For gass venter IEA at det meste av etter-
spørselsveksten kommer i fremvoksende økono-
mier, spesielt i Kina og India. Byrået venter at
gass i økende grad vil erstatte kull for å forbedre
luftkvaliteten, spesielt i tett befolkede områder.
Innenfor OECD vil veksten i gassetterspørselen
skje med et lavere tempo. Veksten i gassbruk de
senere årene har vært drevet av den raskt frem-
voksende skifergassproduksjonen i USA. Dette
har gitt amerikanske kraftprodusenter og ameri-
kansk industri tilgang på store mengder rimelig
gass. Gassetterspørselen vil øke i elektrisitetssek-
toren og innenfor industri og husholdninger.
Gassforbruket anslås å øke med 45 pst. fram mot
2040.

I WEO presenteres også et scenario som tar
utgangspunkt i videreføring av dagens etablerte
politikk i de ulike landene og ikke tar hensyn til
politikktiltak som ennå ikke er innført. Med
dagens politikk er energietterspørselen anslått til

å øke med 40 pst. i perioden 2016–2040 , og etter-
spørselen etter olje og gass er anslått å øke med
henholdsvis 25 og 56 pst.

I publikasjonen presenteres det også et eget
scenario for å illustrere hva som må til for at ver-
den skal kunne nå bærekraftmålene om universell
tilgang på energi innen 2030, begrensning av kli-
maendringene i tråd med Parisavtalen og sterk
forbedring av luftkvaliteten. Dette krever at de
ulike land i verden gjennomfører en helt annen
politikk enn i dag. I denne analysen beregnes for-
bruket av naturgass å flate ut etter 2030, mens
oljeetterspørselen er beregnet til å være 25 pst.
lavere i 2040 enn i dag. Olje og gass utgjør i dette
scenariet 48 pst. av verdens energiforbruk i 2040
(henholdsvis 23,4 og 24,5 pst.). Parisavtalens mål
er å holde økningen i den globale gjennomsnitt-
stemperaturen godt under to grader sammenlik-
net med førindustrielt nivå, og tilstrebe å
begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Det
er gjort svært få modellberegninger for utviklings-
baner der global oppvarming kan begrenses ned
mot 1,5 °C. Som oppfølging av Parisavtalen arbei-
der FNs klimapanel med en spesialrapport om
virkninger og utslippsbaner knyttet til 1,5 graders
global oppvarming. Rapporten skal ferdigstilles
andre halvår 2018.

Fallet i produksjon fra allerede gjennomførte
investeringer i olje- og gassproduksjon akkumule-
res over tid. Oljeproduksjonen fra eksisterende
investeringer i felt er av IEA anslått til drøyt 50
mill. fat pr. dag i 2030 og 33 mill. fat pr. dag i 2040.
Også etter 2025 vil det derfor være behov for en
rekke nye oljeutbygginger globalt for å kunne
dekke oljeetterspørselen. Med en oljebruk i 2040
som beregnet i «bærekraftsscenariet», 73 mill. fat
per dag, kreves det at ny oljeproduksjon tilsva-
rende dagens totalproduksjon fra de tre største
oljeprodusentene (Russland, Saudi Arabia og
USA) må komme til markedet i 2030 og 2040 for å
dekke etterspørselen, jf. figur 2.14.

Figur 2.13 Forbruk av fossile brensler historisk og 
anslag fremover i tre av IEAs scenarier

Kilde: IEA World Energy Outlook (WEO) 2017
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Figur 2.14 Produksjon av olje fra dagens produserende felt i forhold til fremtidig forbruk i IEAs tre scenarioer

Kilde: IEA WEO 2017
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Boks 2.1 Oljebruk – elbiler og innsatsfaktor i industrien

Om lag 50 pst. av verdens oljeforbruk skjer i
transportsektoren, og rundt halvparten av dette
blir brukt av personbiler. Veksten i antall elbiler
vil ha en effekt på det totale oljeforbruket de
neste 20 årene. Elbiler utgjør i dag under én pst.
av verdens nybilsalg og to promille av verdens
totale bilpark. I IEAs hovedscenario anslås antal-
let elbiler i verden til 280 mill. i 2040, eller 140
ganger antallet i 2016. IEA har anslått at da vil
oljeforbruk på 2,5 mill. fat per dag bli erstattet av
elbiler innen 2040. Tallet er ikke høyere fordi
det i alle scenariene legges til grunn store effek-
tivitetsforbedringer i vanlige forbrenningsmoto-
rer og fordi innfasingen av elbiler tar tid.

Bloomberg New Energy Finance (BNEF),
som er blant de mest elbil-optimistiske analyse-
byråene, anslår at en tredjedel av verdens bil-
park vil være elektrisk i 2040 (inkl. plug-in hybri-
der). Dvs. at det fremdeles vil være over én mrd.
biler med vanlig forbrenningsmotor i 2040.
Dette er om lag samme antall som i dag. I
BNEFs scenario vil elbiler bidra til å redusere
oljeetterspørselen med 8 mill. fat per dag i 2040.
Samlet oljeetterspørsel i dag er til sammenlig-
ning nærmere 100 mill. fat per dag.

Oljeforbruket ellers i transportsektoren (fly,
tungtransport, skipstransport etc.) forventes å
øke, fordi denne delen av transportsektoren er
vanskeligere å elektrifisere og/eller omstille til
alternativt drivstoff. Bare innenfor tungtrans-
port vil oljeforbruket, ifølge IEA, øke med 4 mill.
fat per dag mellom 2016 og 2040.

I tillegg til dette brukes olje som viktig inn-
satsfaktor utenfor energisektoren. I 2016 ble om
lag 15 pst. av oljen brukt utenfor energisektoren,
bl.a. som råstoff i produksjon av petrokjemiske
produkter. Karbon- og hydrogenmolekylene er
byggeklosser i produksjon av plast, asfalt,
møbler, klær, datamaskiner, medisiner med mer.
Siden årtusenskiftet har forbruket utenfor ener-
gisektoren økt med over 50 pst. IEA anslår at
dette forbruket vil øke kraftig også fremover, og
at etterspørselen etter olje til bruk utenfor ener-
gisektoren øker med syv mill. fat per dag innen
2040 – altså langt mer enn den oljeetterspørselen
som erstattes av elbiler i transportsektoren.
Dette kommer av at det pr. i dag er få alternativer
til petrokjemiske produkter og at det er nær sam-
menheng mellom økonomisk vekst og økt etter-
spørsel etter petrokjemiske produkter.
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2.1.5 Lønnsomme norske ressurser

Verdens olje- og gassressurser har ulike kostna-
der knyttet til leting, utbygging og drift. For at ny
produksjon skal utvikles må forventede fremti-
dige olje- og gasspriser være så høye at de gjør
den aktuelle utbyggingen lønnsom. Den dyreste
ressursen som bygges ut forventes å gi den
avkastning på kapital som kan oppnås i andre sek-
torer – «marginal lønnsomhet». På lang sikt vil en
forvente en oljepris som gjør det lønnsomt å
bygge ut og produsere akkurat så mye olje at for-
ventet etterspørsel til samme pris dekkes over tid.

Basert på dette resonnementet kan en trekke
opp en global oljetilbudskurve, jf. figur 2.15. Olje-
produksjon fra norsk sokkel er en relativt sett bil-
lig måte å bringe ny oljeproduksjon til markedet
på, også fremover. Så lenge næringen unngår sær-
norske kostnader og driver effektivt, bør ressur-
ser på norsk sokkel være konkurransedyktige og
lønnsomme også ved svakere etterspørselsutvik-
ling fordi fallet i produksjon fra eksisterende felt
uansett må erstattes.

Det vil være et økt behov for import av gass til
Europa framover. Norske felt sin nærhet til mar-
kedet, lave transportkostnader og et integrert og
fleksibelt transportsystem med adgang for alle
produsenter på like vilkår og til lave enhetskostna-
der gjør disse meget konkurransedyktige i det

europeiske markedet; herunder mot importert
LNG. Norske gassressurser, særlig de som kan
utnytte den etablerte transportinfrastrukturen, vil
derfor ikke være markedsbegrenset i realistiske
scenarier for utvikling av gassmarkedet. I områ-
der uten slik infrastruktur vil nye funn måtte være
større for å kunne bære utbyggingskostnadene.

For både olje og gass vil kostnader og forven-
tet lønnsomhet ved leting, utbygging og drift også
fremover variere internt på norsk sokkel. Særlig
geologiske forhold er viktige for dette, men også
teknologiske og markedsmessige forhold spiller
en viktig rolle.

2.2 En næring med store 
fremtidsmuligheter

Petroleumsressursene tilhører det norske folk.
Det har vært bred enighet om at de ekstraordi-
nære inntektene fra olje- og gassutvinning skal
komme eieren av ressursene – det norske folk – til
gode. Petroleumsskattesystemet og Statens
direkte økonomiske engasjement (SDØE) sikrer
at en stor del av verdiskapingen fra petrole-
umsvirksomheten tilfaller staten.

Ingen annen næring kan sammenlignes stør-
relsesmessig med petroleumsvirksomheten når
det gjelder ringvirkninger, verdiskaping og inn-

Figur 2.15 Global kostnadskurve

Ressurser i felt og funn. Produksjonskostnad er oppgitt som balansepris, altså den oljeprisen som gir netto nåverdi lik null. Kalkula-
sjonsrenten som er brukt er 7,5 pst. reelt.
Kilde: Rystad Energy
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tekter til staten. Siden det første oljefunnet på slut-
ten av 1960-tallet, har eksporten av norsk olje og
gass bidratt til en inntektsutvikling få land har
opplevd. Virksomheten har i sum bidratt til i over-
kant av 14 000 mrd. kroner i verdiskaping, i
dagens kroneverdi. Verdier som har gitt velferd,
vekst og velstand. I 2017 bidro olje og gass med
168 mrd. kroner til staten, eller over 30 000 kroner
per innbygger. Statistisk sentralbyrå anslår at om
lag syv pst. av samlet sysselsetting, eller i under-
kant av 200 000 personer, kunne knyttes til petro-
leumsnæringen i 2016.

Oljenæringen er syklisk. Næringen har de siste
årene vært gjennom en nødvendig omstillingspro-
sess. Deler av næringen har det fortsatt tøft på
grunn av overkapasitet. Et løft innen effektivise-
ring og nyskaping var påkrevd etter oljeprisfallet i
2014. Fremtidsutsiktene for norsk sokkel er posi-
tive med en konkurransedyktig ressursbase, høy
investeringstakt og god interesse fra oljeselskaper
for fortsatt leting, utbygging og drift.

Mange deler av næringen er internasjonalt ret-
tet. Samtidig er mange bedrifters lokalisering i
Norge direkte eller indirekte begrunnet i aktivite-
ten i hjemmemarkedet. En positiv videre utvikling
på norsk sokkel er derfor avgjørende for å opp-
rettholde og videreutvikle kompetansen – ikke
bare i oljeselskaper og leverandørbedrifter, men i
det brede, norske miljøet, fra universiteter og
institutter til tjeneste- og serviceleverandører.

Petroleumsnæringen har stått for noen av de
største industribragdene i Norge de siste 50
årene. Den er viktig for innovasjon, er internasjo-

nalt konkurransedyktig og har stor omstillings-
evne. Næringen gir i tillegg store, positive ring-
virkninger for andre næringer gjennom overfø-
ring av industrikompetanse og -kultur, av tekno-
logi og gjennom ulik knoppskyting. Mange nor-
ske leverandørbedrifter leverer også produkter og
tjenester til andre næringer. Det å ha flere ben å
stå på er særlig viktig i perioder når leveransene
til olje- og gassnæringen eller andre av deres mar-
kedssegmenter er lavere.

2.2.1 Halvparten av ressursene igjen

Mesteparten av produksjonen på norsk sokkel
kommer fra Nordsjøen, men også produksjon fra
Norskehavet er betydelig. I tillegg er det to felt
som produserer i Barentshavet. I denne proposi-
sjonen presenteres utbyggingen av det tredje,
Johan Castberg-feltet. Petroleumsproduksjon på
norsk sokkel er ventet å øke moderat de neste
fem årene, jf. figur 2.16.

De nærmeste årene kommer produksjonen
hovedsakelig fra allerede produserende felt og felt
som i dag er under utbygging. Fra midten av 2020-
tallet synker produksjonen fra disse feltene, og pro-
duksjon fra ressurser som i dag er uoppdagede
begynner å gjøre seg gjeldende. Det tar flere år fra
et funn gjøres til feltet er i drift. For å opprettholde
produksjonen på samme nivå etter midten av 2020-
tallet, er det derfor behov for raskt å gjøre nye,
større funn.

Ressursregnskapet for 2017 indikerer at drøyt
45 pst. av de totale petroleumsressursene på

Figur 2.16 Historisk produksjon og produksjonsutsikter fra norsk sokkel

Kilde: Oljedirektoratet
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norsk sokkel er produsert ved utgangen av 2017.
Av de gjenværende ressursene er nærmere 44 pst.
anslått å ligge i eksisterende felt, drøyt ni pst. i
funn som ikke er besluttet utbygget, mens om lag
47 pst. gjenstår å finne, jf. figur 2.17. De anslåtte
uoppdagede oljeressursene på hele norsk sokkel
er store nok til å dekke verdens oljebruk, på
dagens nivå, i litt over fire måneder.

Om lag 44 pst. av gjenværende ressurser på
norsk sokkel antas å ligge i Nordsjøen. Om lag 36
pst. ventes ligge i Barentshavet, mens resten ligger
i Norskehavet. For de anslåtte uoppdagede ressur-
sene er situasjonen annerledes. Nesten to tredjede-
ler av disse ligger i Barentshavet mens resten er
fordelt på Norskehavet og Nordsjøen. Oppsidepo-
tensialet er desidert størst i Barentshavet der en
har store områder som ikke er utforsket.

2.2.2 Høy verdiskaping og store statlige 
inntekter

Petroleumsnæringen er Norges største målt i ver-
diskaping, statens inntekter, investeringer og
eksportverdi, og er således en bærebjelke for
norsk arbeidsliv og finansiering av velferdssys-
temet. Siden det første oljefunnet har virksomhe-
ten i sum bidratt til om lag 14 000 mrd. kroner i
verdiskaping målt i dagens kroneverdi.

Norge er en havnasjon. Den økonomiske akti-
viteten i våre havområder domineres av petrole-
umsvirksomheten, herunder en stor del av den
norske maritime næringen, jf. figur 2.18.

Aktiviteten i petroleumsnæringen har gjen-
nom flere tiår bidratt vesentlig til velstandsøknin-

gen for nordmenn. Da den første oljen ble produ-
sert i 1971, var inntektsnivået i Norge lavt sam-
menliknet med andre industriland. I dag er Norge
et av verdens rikeste land. Mens BNP per innbyg-
ger i 1971 var nesten 40 pst. lavere i Norge enn i
USA, var nivået i 2015 rundt ti pst. høyere, selv
etter det kraftige oljeprisfallet.

Petroleumsindustrien er den enkeltnæringen
som står for høyest andel av verdiskapingen; 14
pst. av all verdiskaping i Norge kom i 2017 direkte
fra olje- og gassproduksjonen. Hvis leverandørin-
dustrien inkluderes, sysselsetter næringen direkte
og indirekte i underkant av 200 000. Verdiskaping
per sysselsatt er vesentlig høyere i petroleumsnæ-
ringen enn i andre næringer Det må ses i sam-
menheng med at virksomhetene baserer seg på
en ikke-fornybar ressurs og derfor gir høyere
avkastning enn annen virksomhet.

Mesteparten av petroleumsproduksjonen på
norsk sokkel eksporteres, og verdiene står for om
lag 40 pst. av total norsk eksport, og nær halvpar-
ten av norsk vareeksport. Næringen har siden
2002 gitt staten en netto kontantstrøm på over
5 000 mrd. i dagens kroneverdi. I 2017 utgjorde
statens nettokontantstrøm fra petroleumsvirksom-
heten 168 mrd. kroner.

Inntektene er direkte påvirket av råvarepriser
og produksjonen på norsk sokkel, og er således
syklisk av natur. Handlingsregelen innebærer at
statens netto kontantstrøm i sin helhet settes til
side i Statens pensjonsfond utland sammen med
avkastningen av fondets eiendeler, mens uttaket
over tid skal følge den forventede realavkastnin-
gen av fondet, anslått til tre pst. Fondet og hand-
lingsregelen bidrar dermed til å skjerme statsbud-

Figur 2.17 Gjenværende ressurser fordelt på felt/
funn/uoppdagede
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sjettet fra kortsiktige, sykliske svingninger i olje-
prisen. De enorme inntektene som er tilført Sta-
tens pensjonsfond utland fra norsk sokkel siden
årtusenskiftet illustrerer det store bidraget til
nordmenns velferd som en aktiv petroleumspoli-
tikk har gitt. Overføringene fra fondet til statsbud-
sjettet innebærer at vi kan ha et høyere offentlig
velferdstilbud enn statens inntekter fra fastlands-
økonomien alene tilsier. I 2018 utgjør bruken av
oljeinntekter om lag 230 mrd. kroner1. Det tilsva-
rer drøyt 43 000 kroner per innbygger eller over
174 000 kroner for en familie på fire.

2.2.3 En teknologinæring med 200 000 
arbeidsplasser og store ringvirkninger

På tross av at norsk produksjon utgjør under to
pst. av verdens oljeproduksjon, er norsk sokkel et
av verdens største offshoremarkeder. Samlet sett
utgjør etterspørselen fra leting, utbygging, drift og
nedstengning på norsk sokkel et marked på over
200 mrd. kroner per år, jf. figur 2.19. Dette er et
marked der norskbaserte leverandører samlet
sett har vært og er konkurransedyktige og derfor
har vunnet mange oppdrag.

Siden 2000-tallet har norsk leverandørindustri
også gradvis økt sin aktivitet i utenlandske marke-
der, og flere norske bedrifter har opparbeidet
betydelige markedsposisjoner internasjonalt. I
2016 kom om lag 35 prosent av omsetningen fra
internasjonal virksomhet, ifølge Rystad Energy.

Utviklingen for norskbaserte oljeteknologibe-
drifter og andre leverandører er nært knyttet til
utsiktene for lønnsom aktivitet på norsk sokkel.
Norsk sokkel har vært et teknologisk laborato-

rium som har lagt grunnlaget for utviklingen av en
høykompetent og internasjonalt konkurransedyk-
tig industri. Det er viktig at dette fortsetter for at
norske leverandører skal være konkurransedyk-
tige også fremover. Det beste myndighetene kan
bidra med for å sikre en positiv fremtid for alle
disse bedriftene og teknologimiljøene er å legge til
rette for fortsatt lønnsom aktivitet på norsk sokkel.

Utvikling av ny kunnskap og teknologi står sen-
tralt i forvaltningen av petroleumsressursene på
norsk sokkel. Gjennom forskning, utvikling og
demonstrasjon av ny teknologi har det siden starten
av petroleumsvirksomheten blitt arbeidet for å finne
gode løsninger på hvordan man kan oppnå god res-
sursforvaltning gjennom effektiv leting, utbygging
og drift. Teknologiutviklingen har vært viktig for
både å oppnå høyest mulig verdiskaping fra ressur-
sene på norsk sokkel og ivareta hensynene til helse,
miljø og sikkerhet. Et tett samarbeid mellom oljesel-
skap, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjo-
ner har vært en forutsetning for å lykkes i utviklin-
gen av ny teknologi og nye løsninger.

Den bevisste satsingen på forskning og tekno-
logiutvikling også fra myndighetssiden har lagt
grunnlaget for næringsutvikling og sysselsetting i
Norge. Den norske petroleumsnæringen er i dag
på mange områder verdensledende, og utvikler
stadig ny og bedre teknologi som gjør næringen i
stand til å takle både store og komplekse utfor-
dringer, og få fram avanserte, mer effektive og
kostnadsbesparende løsninger. Dette gir konkur-
ransefortrinn som næringen utnytter både i hjem-
memarkedet og internasjonalt.

Leverandører som helt eller delvis leverer til
petroleumsvirksomheten består av over 1 100 sel-
skaper. Den er Norges største næring målt i
omsetning når en ser bort fra salg av olje og gass.
I mange lokalsamfunn langs kysten, fra Agder til
Nordmøre, er en svært høy andel av befolkningen
ansatt i eller i tilknytning til leverandørindustrien,
jf. figur 2.20. Næringen trekker også stadig lenger
nordover.

Sterke kunnskapsmiljø innen petroleumsvirk-
somhet finnes over hele landet. Rogaland, hvor et
bredt spekter av leverandørbedrifter er etablert,
er svært viktig. I øvrige deler av landet har leve-
randørbedriftene typisk etablert seg med basis i
lokal spisskompetanse og etterspørsel. Sørlandet
har verdensledende selskaper innen boretekno-
logi. Oslo og Akershus har veletablerte miljøer
innen ingeniørtjenester og andre tjenester (f.eks.
finans og rådgivning) samt en konsentrasjon av
seismikkselskaper. Nord-Vestlandet bidrar med
en maritim virksomhet som representerer et kom-
plett skipsbygging- og skipsutstyrsnettverk for1 Målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet.

Figur 2.19 Etterspørselen fra norsk sokkel

Kilde: Oljedirektoratet
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blant annet avanserte offshorefartøy. I Buskerud,
særlig rundt Kongsberg, finner vi ledende miljøer
innen subsea-teknologi, automasjon og dynamisk
posisjonering. Bergensregionen er senter for ved-
likehold av plattformer og subseautstyr, mens
Trondheim har et sterkt forsknings- og utdan-
ningsmiljø. I takt med at aktiviteten til havs har
beveget seg nordover, har det utviklet seg kompe-
tansebaser innen en rekke ulike segmenter i de
nordligste fylkene, som engineering, konstruk-
sjon og fabrikasjon, vedlikehold og modifikasjon,
sikkerhet og beredskap samt operasjonelle tjenes-
ter.

Utforskning og utvinning av olje- og gassres-
surser til havs krever solid kunnskap, avansert
teknologi og hardt arbeid. Bjørnland, Thorsrud
og Torvik (2018)2 påpeker nettopp at ressursinn-
satsen i utforskning og utvinning av petroleum gir
positive læringseffekter ikke bare mellom leveran-
dørbedrifter, men også mellom bedrifter i petrole-
umsnæringen og andre deler av økonomien.
Petroleumsnæringen har over tid bidratt til en
kunnskapsbase som mange andre næringer har
hatt nytte av. De viser at petroleumsnæringen har
bidratt til økt produktivitet og produksjon ikke
bare i tradisjonell konkurranseutsatt fastlandsøko-
nomi, men også i skjermet sektor.

Det er en rekke eksempler på at den kompe-
tansen som de ulike deler av den norske petrole-

umsklyngen besitter er relevant og viktig for
andre næringer i og utenfor energisektoren, fra
medisin og romfart til informasjonsteknologi, mil-
jøovervåking og industriutstyr.

Denne kunnskaps- og teknologioverføringen
og de brede læringsprosessene gjør at leverandø-
rindustrien blir en vekstmotor og kilde til inn-
tektsgenerering i hele økonomien. Det er grunn
til å anta at disse læringsprosessene finner sted i
utdanningssektoren, forskningsinstitusjonene,
næringslivet og gir inspirasjon til innovasjon som
følge av en bred offentlig oppmerksomhet. Slike
prosesser finner sted både jevnt over tid og ved
plutselige sjokk i petroleumsaktiviteten. De kan
stoppe opp, men blir ikke reversert dersom impul-
sene fra petroleumsaktiviteten stopper opp. Slik
sett bidrar samspillet mellom leverandørnæringen
og den tradisjonelle konkurranseutsatte fastland-
sindustrien til en bredere, mer robust og kunn-
skapsrik næringsstruktur – i hele landet.

Flere selskaper i leverandørindustrien betje-
ner andre næringer, blant annet industri, havbruk
og vindkraft til havs. Dette er viktige tilleggsopp-
gaver, men olje- og gassvirksomhet vil også frem-
over forbli det viktigste kjernemarkedet for de
fleste leverandørbedriftene.

2.2.4 Sikker og ren leting, utbygging og drift

Forvaltningsansvaret for petroleumssektoren er
fordelt på flere departementer og direktorater.
Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS)
har fra starten vært en sentral del av forvaltningen
av petroleumsvirksomheten. Arbeids- og sosialde-
partementet og Petroleumstilsynet har myndig-
hetsansvaret for helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og
sikring i alle faser av virksomheten. Regjeringens
ambisjon er at norsk petroleumsvirksomhet skal
være verdensledende på HMS. Dette er en ambi-
sjon som næringen stiller seg bak. Ansvaret for
sikkerhetsnivået ligger hos næringen selv.

Over tid har HMS-nivået i petroleumsvirksom-
heten utviklet seg i en positiv retning, og myndig-
hetene og partene i næringen er enige om at sik-
kerhetsnivået i næringen i Norge er høyt. Stor-
ulykkeindikatoren var i 2017 på et lavt nivå. Samti-
dig er petroleumsvirksomheten en industri med
et potensiale for storulykker, og de siste årene har
det vært flere alvorlige ulykker og hendelser.
Slike hendelser minner om at sikkerhet er fersk-
vare. HMS-situasjonen i petroleumsvirksomheten
må derfor kontinuerlig stå høyt på dagsorden. For
en nærmere omtale av HMS-aspektene vises det
til Meld. St. 12 (2017–2018) Helse, miljø og sik-
kerhet i petroleumsvirksomheten.

2 Bjørnland H., Thorsrud L.A. og Torvik R, 2018, «Dutch
Disease Dynamics Reconsidered». Dette er i stor grad en
videreutvikling av tidligere arbeider som eksempelvis
Bjørnland og Thorsrud, 2013, «Boom or Gloom? Exami-
ning the Dutch Disease in two-speed economies».

Figur 2.20 Sysselsetting fra havnæringene i 2014

Kilde: Menon Economics
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Boks 2.2 Teknologioverføring fra petroleumsvirksomheten

Figur 2.21

Kilde: National Oilwell Varco (NOV)

Seabox (nå National Oilwell Varco) har utviklet teknologi for
rensing av sjøvann direkte på havbunnen i forbindelse med
oljeutvinning. Denne teknologien kan også brukes for å pro-
dusere drikkevann. Løsningen har blitt presentert for land i
Midtøsten som ser at dette ville kunne gi dem store fordeler
i produksjon av drikkevann. Seabox skal bygges og testes på
Hamek i Harstad.

Figur 2.22

Kilde: Statoil, Øyvind Gravås

Statoils første pilotanlegg for fullskala, flytende havvindmøl-
ler skal bruke overvåking- og kontrollsystemer fra olje- og
gassnæringen. Origo Solutions har opparbeidet seg en sterk
kompetanse på slik systemteknologi som brukes i fastland-
sindustrien men som også kan anvendes innenfor markedet
for fornybar energi, slik som dette pilotanlegget.

Figur 2.23

Kilde: Shutterstock

Forskningsmiljøer i Stavanger (SUS, UiS og IRIS) utvikler
datamodeller som simulerer strømning av olje og vann i re-
servoarbergarter til å oppdage trange blodårer rundt hjertet.
Dette vil kunne erstatte dagens røntgenundersøkelser av
hjertets kransårer med kateter ved utredninger av om pasi-
enter trenger bypass eller blokking.

Figur 2.24

Kilde: Salmar

SalMar har utviklet et havbasert halvt nedsenkbart oppdretts-
anlegg som flyter stabilt på større dyp med mer stabile hav-
strømmer. Dette er utviklet i Trondheim i et samarbeid med
sentrale leverandører innen havbruksnæringen og offsho-
reindustrien. Konseptet testes ut utenfor Trøndelag.
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Petroleumsvirksomhet kan påvirke det marine
miljøet negativt gjennom utslipp av utboret stein-
masse, tilsatte kjemikalier, olje eller andre natur-
lige komponenter til sjø, samt fysisk påvirkning på
havbunnen. Seismiske undersøkelser kan påvirke
fisk og marine pattedyr. Petroleumsvirksomheten
er også forbundet med en risiko for akutt foru-
rensning.

Hensynet til det ytre miljø og andre næringer
har fra starten vært en integrert del av forvaltnin-
gen av aktiviteten på sokkelen. Dette gjelder i alle
faser av virksomheten – fra åpning av nye områ-
der, via tildelinger av utvinningstillatelser og til
gjennomføring av leting, utbygging, drift og
avslutningen av et felt.

Myndighetsansvaret for ytre miljø ligger hos
Klima- og miljødepartementet og Miljødirektora-
tet. Gjennom HMS-forskriftene og tillatelser etter
forurensningsloven setter myndighetene rammer
for utslippene fra virksomheten. Det stilles
strenge krav til at operatørene bruker kjemikalier
som inneholder minst mulig miljøfarlig stoff, at
utslippene er så lave som mulig og at operatørene
utvikler ny teknologi. Dette har ført til at mange
av utslippene er mye lavere enn før. Pålagt mil-

jøovervåking bidrar til at effektene av utslippene
holdes under oppsikt.

Det er en risiko for akuttutslipp (uhellsutslipp)
av olje ved petroleumsvirksomhet. Det har vært få
større utslipp av råolje på norsk sokkel, og det har
ikke vært uhellsutslipp av olje på norsk sokkel
som har nådd kysten i løpet av de mer enn 50
årene med aktivitet. Det er ikke påvist skade på
havmiljøet som følge av de akuttutslipp som har
skjedd i perioden. Oljeverntiltak vil redusere kon-
sekvensene av eventuelle større, akutte oljeut-
slipp. Det stilles derfor krav til oljevernberedskap
overfor rettighetshaverne. I områder med natur-
verdier som deler av året er særlig sårbare for
oljeutslipp er det også, som et føre-var-tiltak, eta-
blert tidsbegrensninger for leteboring i oljefø-
rende lag i slike perioder.

Petroleumsvirksomheten er underlagt streng
virkemiddelbruk for å begrense utslippene til luft
fra produksjonsaktiviteten, vesentlig strengere
enn i andre petroleumsproduserende land. At vir-
kemiddelbruken fungerer fremgår av tall som rap-
porteres inn til IOGP (International Association of
Oil & Gas Producers). Disse tallene viser at nor-
ske utslipp er vesentlig lavere per produsert enhet

Figur 2.25 Holdningsarbeid er viktig for å oppnå en trygg arbeidsplass

Kilde: Statoil, Kværner, Øyvind Sætre
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enn gjennomsnittet for oljeproduserende land, jf.
figur 2.26. Utslippene varierer mellom ulike felt,
både i Norge og internasjonalt.

Hovedvirkemidlene i klimapolitikken på norsk
sokkel er økonomiske. Allerede i 1991 ble det inn-
ført en CO2-avgift på norsk sokkel. Virksomheten
har i dag kvoteplikt under det europeiske kvote-
systemet for klimagasser (ETS) i tillegg til CO2-
avgift. Avgiftssatsen er høy og kommer på toppen
av kvoteplikten. Sammen gir disse økonomiske vir-
kemidlene oljeselskapene kontinuerlig en økono-
misk egeninteresse av å gjennomføre alle utslipps-
reduserende tiltak som har et rimelig kostnads-
nivå. Den samlede utslippskostnaden for norsk
sokkel er nå over 500 kroner per tonn CO2. Dette
er vesentlig høyere enn for annen industri.

Kostnaden (kvoter og avgifter) for oljeselska-
pene ved klimagassutslipp på norsk sokkel er mye
høyere enn i andre produsentland, jf figur 2.27.

Siden norske utslipp per produsert enhet er
vesentlig lavere enn gjennomsnittet for andre land
vil globale utslipp fra produksjonsleddet øke hvis
norsk petroleumsproduksjon erstattes med pro-
duksjon fra disse landene. I tillegg er CO2-utslipp
fra norsk petroleumsvirksomhet omfattet av det
europeiske kvotesystemet, slik at utslipperne
betaler for utslippene sine og det medfører færre
kvoter tilgjengelig andre steder i Europa. I et slikt
kvotesystem kan utslippene reduseres kun gjen-
nom å redusere kvotemengden tilgjengelig i mar-
kedet. Svært lite av verdens øvrige petroleums-
produksjon er omfattet av tilsvarende ordninger.

Sentrale elementer i den etablerte oljepolitik-
ken bidrar til at det er lave utslipp fra produksjo-
nen på norsk sokkel. Av ressursforvaltningsmes-
sige hensyn har det helt fra 70-tallet ikke vært til-

latt å brenne gass over fakkel (fakling) utover i
sikkerhetsøyemed. Det har i tiår vært stor opp-
merksomhet mot å unngå lekkasjer og andre
utslipp av metan. Det er etablert et effektivt trans-
portsystem for naturgass som gjør at transporten
skjer med lave utslipp. Det stilles strenge klima-
krav til produksjonsfasen på felt på norsk sokkel
også gjennom et krav til bruk av beste tilgjenge-
lige teknologi ved nye utbygginger. I tillegg er det
krav om at kraft fra land utredes for nye utbyggin-
ger og ved store ombygginger av eksisterende
felt. På sokkelen er det to fullskalaanlegg for
utskilling og deponering av CO2 som kommer opp
fra reservoaret. Disse er knyttet til Sleipner- og
Snøhvit-feltene. Enova har ordninger som støtter
pilotering og demonstrasjon av nye energi- og kli-
mateknologier, også i petroleumssektoren. I til-
legg er arbeidet med å få etablert et nytt senter for
lavutslippsteknologi i gang. Disse tiltakene bidrar
til oppmerksomhet mot mer langsiktige løsninger
og teknologigjennombrudd, og er en viktig del av
virkemiddellapparatet.

Dette er smart virkemiddelbruk og det virker.
Prisingen av utslipp har gitt store resultater i form
av reduserte utslipp fra norsk sokkel, anslått til
fem mill. tonn CO2-ekvivalenter årlig i KonKraft-
rapporten «Petroleumsnæringen og klimaspørs-
mål» fra 2009. Etter dette er ytterligere tiltak gjen-
nomført. Næringen la i 2016 frem et klimaveikart
med ambisiøse mål om lavere utslipp samtidig
som man oppnår en positiv produksjonsutvikling
på norsk sokkel.

Norsk petroleumspolitikk og norsk klimapoli-
tikk bygger på prinsippet fra det FN-ledede klima-
samarbeidet om at hvert land er ansvarlig for
utslipp fra sitt territorium og sin økonomiske
sone. Norge er derimot ikke ansvarlig for utslipp

Figur 2.26 Utslipp til luft på norsk sokkel 
sammenlignet med internasjonalt gjennomsnitt

Kilder: International Association of Oil and Gas Producers
(IOGP), Epim Environmental Hub (EEH) og Norsk olje og gass
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Kilde: KPMG
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utenfor eget territorium. Det innebærer at for-
bruk i utlandet av petroleum som er produsert i
Norge ikke er noe norske myndigheter er forplik-
tet til å ta ansvar for. Fra en rent praktisk side er
det ikke mulig for et land å ta formelt ansvar for
utslipp i et annet lands territorium, da land ikke
har kontroll på virkemidler (legale, økonomiske
eller andre) i et annet land. Gjennom sin klimapo-
litikk ønsker norske myndigheter likevel å stimu-
lere til mindre utslipp også i andre land, og fører
derfor en aktiv politikk som går langt utover det
Norge er folkerettslig forpliktet til å gjøre.

2.2.5 Eksisterende felt og nye utbygginger

Ved årsskiftet 2017/2018 var det 85 produserende
felt på norsk sokkel, 66 i Nordsjøen, 17 i Norske-
havet og to i Barentshavet. Dette er lønnsomme
felt som bidrar med inntekter både til selskapene
og til staten. Produksjonen er robust også mot
perioder med relativt sett lave priser på olje og
gass. Aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt
både i absolutte tall og i historisk perspektiv selv
om investeringene er vesentlig lavere enn i 2013
og 2014. Det ble investert 122 mrd. kroner på
norsk sokkel i 2017.

Ressurstilveksten fra nye funn har de siste
årene vært lav. Dersom det ikke blir gjort nye,
større funn vil, investeringsaktiviteten bli redu-
sert på mellomlang sikt i mangel av nye, større
utbygginger. Tilsvarende vil det være viktig med
modning av nye prosjekter og tiltak for effektiv
drift og økt utvinning på felt i drift for å opprett-
holde aktivitetsnivå, verdiskaping og sysselsettin-
gen over tid.

I 2016 ble fem planer for utbygging og drift
(PUD) levert inn til myndighetene: Byrding, Dva-
lin, Oda, Trestakk og Utgard. Alle er godkjent og
enten satt i produksjon (Byrding) eller er under
utbygging. Det er totalt åtte pågående utbygginger
der utbyggingsplan ble levert før 2017, jf. figur 2.28.
Samlede investeringer for disse prosjektene er
anslått til om lag 214 mrd. kroner i faste 2017-priser.

Det ble også fattet investeringsbeslutning på
en rekke nye utbyggingsprosjekter i 2017. Ti pro-
sjekter leverte PUD, med en forventet samlet
investering på over 120 mrd. kroner i faste 2017-
priser: Johan Castberg, Ærfugl, Bauge, Njord
videreutvikling, Fenja, Snorre videreutvikling,
Skogul, Yme, Ekofisk 2/4 Victor Charlie og Val-
hall flanke vest. Disse utbyggingsprosjektene er
store, lønnsomme industriprosjekter i milliard-
klassen som en ikke finner i andre deler av norsk
næringsliv.

Da norsk leverandørindustri er internasjonalt
konkurransedyktig gir prosjekter på norsk sokkel
erfaringsmessig betydelig aktivitet og sysselset-
ting på fastlandet. For eksempel er 70 pst. av kon-
traktene for Johan Sverdrup første byggetrinn til-
delt leverandører med norsk fakturaadresse.
Disse bedriftene er lokalisert på mange ulike ste-
der i Norge, jf. figur 2.29.

De ti utbyggingene som det ble levert utbyg-
gingsplan for i 2017 er i utbyggingsfasen anslått å
gi grunnlag for nesten 110 000 årsverk i Norge
fordelt over flere år. Oppdrag knyttet til disse
utbyggingene er viktig for mange bedrifter rundt i
landet, herunder i de delene av landet som ble
hardest rammet etter oljeprisfallet i 2014. Opp-
drag knyttet til disse ti nye utbyggingene kommer
i tillegg til oppdrag knyttet til allerede pågående
utbygginger, samt ytterligere investeringer og til-
tak på eksisterende felt.

For å opprettholde verdiskapingen fra norsk
sokkel, er det viktig å kontinuerlig identifisere og
modne frem prosjekter for å videreutvikle felt.
Effektiviseringen og nyskapingen som har funnet
sted de siste årene gir grunnlag for flere lønn-
somme prosjekter og dermed god ressursforvalt-
ning og høy verdiskaping. Prosjektene som nå
vedtas, forventes å gi solid verdiskaping og vil
være robuste ved oljepriser vesentlig under
dagens nivå.

Det arbeides med mange prosjekter på eksis-
terende felt som gir betydelig reservetilvekst. I
ressursregnskapet for 2017 inngår 284 prosjekter
for økt olje- og/eller gassproduksjon og forlenget
levetid på eksisterende felt. Dette utgjør til
sammen 935 mill. Sm3 o.e.

Det er forventet investeringsbeslutning på
flere nye utbyggingsprosjekter også i 2018 og
2019. De tre største prosjektene i 2018 – Nova,
Johan Sverdrup byggetrinn to og Troll fase tre –
har alene et samlet investeringsanslag på om lag
70 mrd. kroner.

Det er også flere andre utbyggingsprosjekter
som selskapene arbeider med, og hvor det kan bli
levert utbyggingsplan i 2018/2019. Det inkluderer:
Luno II, Mikkel Sør, Smørbukk Nord, Trell og
Trine, Garantiana, Fogelberg og Tor. Rettighetsha-
verne i området mellom Alvheim og Oseberg
(North of Alvheim og Krafla/Askja – Noaka) jobber
med å modne frem et robust utbyggingskonsept for
området. Det arbeides også videre med prosjekter
som Alta/Gohta og Wisting i Barentshavet.

Petroleumsnæringen er internasjonal og påvir-
kes derfor direkte av internasjonale kostnads- og
kapasitetsforhold som f.eks. endringer i verdens-
markedspriser på innsatsfaktorer som stål. Disse
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kostnadene er redusert de siste årene. Det
samme er driftskostnadene. En viktig grunn til at
de nye investeringsbeslutningene er de tiltak
petroleumsnæringen selv har satt i verk de siste
årene for å redusere kostnadsnivået på norsk sok-
kel. Forenkling og forbedringsarbeid har medført
endrede arbeidsprosesser internt og mellom ope-
ratør og leverandører. Tiltakene har gitt resultater
og vises både i form av lavere investeringskostna-
der for nye prosjekter, reduserte kostnader på
utvinningsbrønner på felt i drift og i reduserte
drifts- og letekostnader.

Oljedirektoratet sammenlignet i sin res-
sursrapport for 2017 operatørselskapenes anslag
for investeringskostnader i syv ulike utbyggings-
prosjekter3. Analysen viste stor reduksjon i pro-
sjektenes balansepriser, for enkelte mer enn en
halvering. For de sju prosjektene som er under-
søkt i ODs ressursrapport er balanseprisen redu-
sert til under 40 US dollar per fat oljeekvivalenter,
for noen under 30. Denne reduksjonen i investe-
ringskostnader gjør nye utbygginger mer robuste
også mot perioder med lavere olje- og gasspriser.

Driftskostnadene er også redusert de siste
årene. En beregning basert på de 67 feltene som

kom i produksjon før 2013 og som fortsatt produ-
serte i 2016, viser at den samlede driftskostnaden
falt fra 54 til 40 mrd. kroner fra 2014 til 2016. Dette
utgjør en reduksjon på om lag 26 pst.

I driftsfasen er det flere forhold som påvirker
hvor lønnsomt et utbyggingsprosjekt viser seg å
bli til slutt. Dette er forhold som oljepris, drifts-
kostnader i løpet av produksjonsperioden og hvor
mye ressurser som blir realisert før nedsteng-
ning. På de fleste felt på norsk sokkel har utvinn-
bare reserver økt i produksjonsfasen. Dermed for-
lenges også levetiden. For felt i drift har gjennom-
snittlig levetid økt med 12 år sammenlignet med
forventningen i PUD.

Det er viktig at rettighetshaverne tar beslut-
ninger som er i tråd med god ressursforvaltning.
Kostnadsreduserende tiltak gir ikke bare bedre
lønnsomhet på kort sikt, men understøtter også
langsiktig verdiskaping. Når forekomster skal
bygges ut, er det viktig både at alle relevante alter-
nativer blir utredet slik at det velges løsninger
som har fleksibilitet til å ivareta fremtidige mulig-
heter, og at prosjektene er kvalitetssikret slik at
rettighetshaverne har en robust gjennomførings-
plan. Selv om det finnes noen unntak, ender de
fleste prosjektene på norsk sokkel opp med utbyg-
gingskostnader innenfor usikkerhetsspennet som
er angitt i utbyggingsplanen.

3 Johan Sverdrup byggetrinn II, Johan Castberg, Utgard,
Oda, Trestakk, Dvalin og Bauge.

Figur 2.28 Felt under utbygging på norsk sokkel

Kilde: Olje- og energidepartementet
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Boks 2.3 Feltutbygginger som leverte plan for utbygging og drift i 2017

Johan Castberg-feltet i Barentshavet ble påvist i
2011 og planlegges utbygd med et flytende pro-
duksjons- og lagerskip. Statoil er operatør. Dette
er den største av utbyggingene som ble beslut-
tet i 2017. Utbyggingen av Castberg-feltet er
grundig beskrevet i proposisjonens del 3.

Ærfugl er et gass- og kondensatfelt påvist i
2000 vest for Skarv-feltet i Norskehavet. Ærfugl
skal knyttes opp til Skarv. Feltet skal etter pla-
nen starte produksjon i 2020 og utvinnbare
reserver er 44 mill. standardkubikkmeter (Sm3)
oljeekvivalenter (o.e.) Ærfugl er ventet å produ-
sere i 15 år og samtidig forlenge levetiden og
øke de utvinnbare reservene på Skarv. Investe-
ringene er anslått til 8,5 mrd. kroner1. Aker BP
er operatør for feltet. PUD for Ærfugl er god-
kjent.

Njord videreutvikling er et oppgraderings-
og utviklingsprosjekt i Norskehavet. Njord-inn-
retningene skal oppgraderes for å kunne produ-
sere fram mot 2040, samt gi mulighet for effek-
tiv utbygging av Bauge og Fenja (se under).
Gjenværende utvinnbare reserver i Njord-feltet
(inkludert tilknyttede Hyme) er 28 mill. Sm3 o.e.
Investeringene er anslått til 15,1 mrd. kroner2.
Produksjonsstart er planlagt til 4. kvartal 2020.
Statoil er operatør. PUD for Njord videreutvik-
ling er godkjent.

Bauge er et oljefelt i Norskehavet, som vil bli
bygget ut med en havbunnsinnretning knyttet til
Njord-plattformen. Utvinnbare reserver er drøyt
11 mill. Sm3 o.e., og investeringene er anslått til
3,8 mrd. kroner2. Produksjonsstart er planlagt
til 4. kvartal 2020. Statoil er operatør. PUD for
Bauge er godkjent.

Fenja er et oljefelt i Norskehavet, som vil bli
bygget ut med en havbunnsinnretning knyttet til
Njord-plattformen. Utvinnbare reserver er 15
mill. Sm3 o.e., og investeringene er anslått til
10,2 mrd. kroner. Planlagt produksjonsstart er i
2021. VNG Norge er operatør. PUD for Fenja er
godkjent.

Snorre videreutvikling i Nordsjøen er et av
de største prosjektene for økt oljeutvinning på

norsk sokkel. Prosjektet innebærer en omfat-
tende havbunnsutbygging med seks nye hav-
bunnsrammer koblet opp mot Snorre A som er
beregnet å øke utvinningen på Snorre-feltet med
31 mill. Sm3 olje. Planlagt produksjonsstart er i
2021. Investeringene er anslått til 19,3 mrd. kro-
ner. Statoil er operatør.

Skogul er et mindre oljefelt i midtre del av
Nordsjøen. Utvinnbare reserver er 1,5 mill. Sm3

olje og feltet vil knyttes opp til produksjonsski-
pet på Alvheim-feltet. Investeringene er anslått
til 1,5 mrd. kroner. Forventet produksjonsstart
er i 2020. Aker BP er operatør. PUD for Skogul
er godkjent.

Yme-feltet i Nordsjøen skal gjenutbygges
med en oppjekkbar innretning med bore- ogpro-
sessanlegg. Utvinnbare reserver er drøyt ti mill.
Sm3 o.e, og investeringene er anslått til 8,2 mrd.
kroner. Forventet produksjonsstart er i 2020.
Repsol er operatør. PUD for Yme er godkjent.

Ekofisk 2/4 Victor Charlie er et økt utvin-
ningsprosjekt i Nordsjøen som innebærer en ny
havbunnsramme for vanninjeksjon og boring og
komplettering av fire nye injeksjonsbrønner.
Prosjektet skal øke utvinningen fra Ekofisk med
2,7 mill. Sm3 o.e. Investeringene er anslått til 2,3
mrd. kroner. Forventet produksjonsstart er mot
slutten av 2018. ConocoPhillips er operatør.
PUD er godkjent.

Valhall flanke vest er et utbyggingsprosjekt i
Nordsjøen som innebærer utplassering av en
ubemannet brønnhodeplattform som skal styres
fra feltsenteret på Valhall. Den nye innretningen
vil ha kapasitet for fremtidige brønner. Utbyg-
gingen skal øke utvinnbare reserver med snaut
ti mill. Sm3 o.e. Investeringene er anslått til 5,5
mrd. kroner. Produksjonsstart er ventet i 2019.
Aker BP er operatør. PUD for Valhall flanke vest
er godkjent.

1 Alle investeringsbeløp i denne boksen er angitt i faste
2017-priser.

2 Det siste oppdaterte investeringsanslaget for utbyggin-
gen, jf. Prop. 1 S (2017–2018) for Olje- og energidepart-
mentet.
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Mange felt på norsk sokkel har etter hvert
infrastruktur med ledig kapasitet, det være seg i
prosessanlegg på plattformer og produksjonsskip,
i rørledninger eller på landanlegg/terminaler.
Denne ledige kapasiteten kan benyttes ved utbyg-
ging av nye felt. Innfasing til eksisterende infra-
struktur er i mange tilfeller en kostnadseffektiv,
og eneste økonomisk lønnsomme, måte å bygge
ut småfelt på. De senere årene finnes det mange
eksempler på utbygginger som knytter seg til
eksisterende felt, blant annet Maria, Trestakk,
Dvalin, Byrding, Oda og Utgard.

Innfasing av mindre felt til eksisterende feltin-
frastruktur bidrar ofte til forlenget levetid for
eksisterende felt og infrastruktur. Derigjennom
muliggjøres økt utvinning og høyere verdiskaping
også fra vertsfeltet. En forlengelse av levetiden til
infrastrukturen gir også insentiver til ytterligere
feltnær leting fordi flere funn kan produseres
mens infrastrukturen er på plass og i drift.

Eksisterende felt og infrastruktur på norsk
sokkel blir gjennom slike utbyggingsløsninger
stadig mer sammenvevd. Både rør, feltinnretnin-

ger og andre anlegg brukes oftere og oftere av et
større antall felt. Denne integrasjonen av felt ska-
per først og fremst nye muligheter for god res-
sursforvaltning, men medfører også enkelte nye
utfordringer. Det gir utnyttelse av storskalaforde-
ler, men betyr også mer kompliserte og avhen-
gige kjeder i produksjonen.

For å sikre effektiv bruk av infrastruktur på
norsk sokkel, regulerer myndighetene adgang og
vilkår for bruk. For å gi gode insentiver til leting,
utbygging og økt utvinning er et viktig prinsipp at
fortjenesten skal tas ut på felt og ikke i infrastruk-
turen. Den eksisterende infrastrukturen på norsk
sokkel er et konkurransefortrinn og gir oss mulig-
heten til å utvinne også mindre petroleumsfore-
komster på en kostnadseffektiv måte. Myndighe-
tene bidrar til å sikre tilgang til infrastrukturen på
rimelige vilkår gjennom forskrift om andres bruk
av innretninger (TPA-forskriften) og reguleringen
av gasstransportsystemet. TPA-forskriften er
basert på at eier og bruker av en innretning for-
handler frem vilkår for bruk.

Figur 2.29 En rekke bedrifter rundt i landet leverer til Johan Sverdrup-utbyggingen

Kilde: Statoil
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2.2.6 Leteaktivitet og pågående 
konsesjonsrunder

Store deler av produksjonen fram i tid vil komme
fra funn som ennå ikke er påvist. En nødvendig
forutsetning for å opprettholde produksjonsni-
vået over tid er at det gjøres lønnsomme funn
regelmessig. Jevn tilførsel av prospektivt leteareal
er viktig for å opprettholde både leteaktiviteten og

den langsiktige verdiskapingen fra norsk sokkel.
For å nå hovedmålet i petroleumspolitikken, er
det derfor viktig å holde et forutsigbart og høyt
tempo i tildeling av leteareal.

Leting er en kompleks og dynamisk virksom-
het. Teknologien videreutvikles, forståelsen for
områdene øker og nye ideer skapes. En jevn lete-
aktivitet i oljeselskapene gir best grunnlag for å

Boks 2.4 Økt produksjon på Norne

Norne er et eksempel på et felt som både har
økt sine egne reserver og som har faset inn
mange nye funn over tid. PUD for Norne ble
godkjent i 1995. Planen var kun for utvinning av
olje, mens mulighetene for å produsere gass var
avhengig av nye rør ut fra Norskehavet. Produk-
sjon av olje startet i 1997, mens gasseksport
startet i 2001 med en egen rørledning til Åsgard
for videre transport til Europa via Kårstø.

Siden produksjonen fra Norne-feltet avtok på
2000-tallet, har feltene Urd, Alve, Marulk og
Skuld blitt faset inn til Norne-innretningen. I dag
produseres det større volumer fra satellittene
enn fra vertsfeltet, jf. figur 2.30. Hittil er totalt
sett om lag 80 pst. av produksjonen kommet fra
Norne. De siste årene har imidlertid om lag 80
pst. kommet fra tilknyttede felt. Det arbeides
også med å bygge ut ytterligere funn i området.

På utbyggingstidspunktet var forventet levetid
for Norne 2012. I dag, avhengig av hvilke pro-
sjekter som besluttes fremover, forventes pro-
duksjon over Norne forbi 2025.

Utbyggingen av Norne var svært lønnsom
og tilbakebetalt allerede i løpet av det fjerde pro-
duksjonsåret. Videreutviklingen av Norne har
bidratt til at feltet har gitt langt høyere verdiska-
ping enn antatt på utbyggingstidspunktet. For-
ventet kontantstrøm på PUD-tidspunktet hadde
en total nåverdi, med en kalkulasjonsrente på 7
pst. reelt, på om lag 32 mrd. kroner. Den fak-
tiske kontantstrømmen har gitt en foreløpig
nåverdi på 83 mrd. kroner. Om verdier fra tred-
jepartsfelt inkluderes, har Norne bidratt til et
overskudd målt ved nåverdi på om lag 92 mrd.
kroner. Disse tallene er i faste 2017-kroner.

Figur 2.30 Produksjon fra Norne og tilknyttede felt

Figuren viser kun produksjonsprognose frem til 2025, men det er forventet produksjon også utover 2025
Kilde: Oljedirektoratet
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utnytte og bygge den undergrunnskompetansen
som er avgjørende for en effektiv leting.

Åpnede områder for petroleumsvirksomhet på
norsk sokkel omfatter areal i Nordsjøen, Norske-
havet og sørlig del av Barentshavet, jf. figur 2.31. I
de åpnede områdene forventes det fortsatt å være
uoppdagede ressurser som kan gi grunnlag for
aktivitet i mange år fremover. Samtidig er en bety-
delig del av potensialet, og i enda større grad opp-
siden i ressursestimatet, knyttet til områder som i
dag ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Det er to likestilte konsesjonsrunder på norsk
sokkel. Tildeling i forhåndsdefinerte områder
(TFO) skjer årlig i de best kjente leteområdene på
norsk sokkel. Disse rundene omfatter størstede-
len av åpnet areal på norsk sokkel. I tillegg gjen-
nomføres nummererte konsesjonsrunder i de
mindre kjente leteområdene. I nummererte kon-
sesjonsrunder inviteres selskapene til å nominere
areal som de ønsker skal inngå i utlysningen.
TFO-rundene på sin side omfatter et fast areal
som utvides når kunnskapen om geologien i letea-
realet øker. For disse områdene er det derfor ikke
behov for en nominasjonsprosess.

I fjorårets konsesjonsrunde i de best kjente
leteområdene, TFO2017, ble 34 selskaper tilbudt
andeler i 75 utvinningstillatelser. Et forslag til
utlysning av årets runde i disse områdene,
TFO2018, har vært på høring. For areal i de minst

kjente leteområdene pågår 24. konsesjonsrunde.
Ved søknadsfristens utløp 30. november 2017
søkte 11 selskaper om areal. Tildeling av nye
utvinningstillatelser i runden er planlagt medio
2018.

Leteaktiviteten har holdt seg på et godt nivå de
siste to år på tross av fallet i oljeprisen. I 2017 ble
det boret 17 letebrønner i Barentshavet, fem i
Norskehavet og 12 i Nordsjøen. Det ble gjort 11
nye funn, fordelt på seks i Barentshavet, tre i Nor-
skehavet og to i Nordsjøen. Ressurstilveksten er i
størrelsesorden 13–36 mill. Sm3 olje/kondensat
og 11,4–23,2 mrd. Sm3 utvinnbar gass. Dette er
mindre enn forventet.

Det forventes at antall letebrønner i 2018 øker
noe sammenlignet med 2017. Det planlegges flest
letebrønner i Nordsjøen. Det endelige tallet på
letebrønner kan variere, siden forsinkelser på en
brønn vil påvirke oppstarten av de andre brøn-
nene riggen skal bore.

Høyest mulig verdiskaping gjennom god res-
sursforvaltning er en overordnet målsetting i
petroleumspolitikken. Oljedirektoratet har gjort
en studie av verdiskapingen på leteaktiviteten i
perioden 2008–2017. Studien viser at letevirksom-
heten i perioden har tilført samfunnet betydelige
verdier. Forventede fremtidige salgsinntekter for
olje og gass fra funnene er anslått å bli om lag 960
mrd. kroner høyere enn forventede utbyggings-
og driftskostnader, jf figur 2.32. Nåverdien av lete-
kostnadene på norsk sokkel i samme periode var
om lag 400 mrd. kroner. Inkluderes letekostna-
dene i beregningen, er beregnet nåverdi fra leting
i perioden om lag 560 mrd. kroner. Dette viser at
leteaktiviteten de siste ti årene har vært lønnsom.
Konklusjonen gjelder for alle havområdene på
sokkelen.

I ODs lønnsomhetsanalyse er det verdiele-
menter som ikke er forsøkt tallfestet. Det gjelder

Figur 2.31 Arealstatus norsk sokkel

Kilde: Oljedirektoratet

Figur 2.32 Verdiskaping fra leting 2008–2017

Kilde: Oljedirektoratet

1750 

960 
560 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

Nåverdi 
bruttoinntekt 

Dagens netto 
nåverdi 

Netto nåverdi inkludert 
alle kostnader 

N
åv

er
di

, 7
 p

st
. r

ee
lt,

 2
01

7-
kr

on
er

 

- 790 mrd. nåverdi 
utbyggings- og 
driftskostnader 

- 400 mrd. nåverdi 
letekostnader

,.. 

,. 

-

6551



36 Prop. 80 S 2017–2018
Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

blant annet geologisk informasjonsverdi utover
den enkelte brønn og økt verdi fra allerede påviste
og fremtidige funn gjennom felles utbygging/pro-
duksjon. Disse verdiene utgjør en oppside og kan
være betydelige.

2.2.7 Oljeselskaper som både kan og vil

Myndighetene styrer petroleumsvirksomheten
gjennom overordnede rammer. I den norske
modellen benyttes oljeselskapene til å skape ver-
dier for fellesskapet.

Oljeselskapene blir rettighetshavere i utvin-
ningstillatelser, noe som medfører plikter og ret-
tigheter. De har ansvar for å planlegge og gjen-
nomføre aktivitet i alle faser av petroleumsvirk-
somheten i en utvinningstillatelse fra leting til
eventuell utbygging, drift og nedstenging. Dette
er en fornuftig og god rollefordeling da det er olje-
selskapene som til enhver tid sitter på best og opp-
datert informasjon om geologi, reservoar, og tek-
nologi og løsninger for effektiv og sikker leting,
utbygging og drift.

For at denne ressursforvaltningsmodellen skal
fungere, er det viktig at oljeselskapene i størst
mulig grad har egeninteresse av å ta de beslutnin-
ger som er best for staten som ressurseier. Dette
har føringer på hele reguleringen av næringen,
inklusive utformingen av skatte- og avgiftssys-
temet og øvrig regulering. Det er også avgjørende
at rettighetshaverne både har kompetanse og vilje
til å gjennomføre alle lønnsomme tiltak på en
effektiv og sikker måte. Et mangfold av oljeselska-
per med ulike forretningsmessig strategi legger
best til rette for at flest mulig av de forretningsmu-
lighetene som er på norsk sokkel utnyttes.

Den norske modellen er utformet slik at sel-
skapene skal konkurrere når det er bra for res-
sursforvaltningen og samarbeide når det er opti-
malt. Konkurranse bidrar til å skape innovative
løsninger og fremmer effektivitet, mens samar-
beid blant annet bidrar til erfaringsoverføring og
kvalitetskontroll og gir de beste utbyggings- og
transportløsningene på sokkelen som helhet.

Utvinningstillatelser blir som hovedregel til-
delt en gruppe oljeselskaper. Beslutninger i utvin-
ningstillatelsen tas i henhold til stemmeregler
fastsatt av departementet. Arbeidet i utvinningstil-
latelsen organiseres i henhold til en standard sam-
arbeidsavtale. En av rettighetshaverne utpekes av
departementet til operatør og har som oppgave på
vegne av rettighetshavergruppen, å stå for plan-
legging og gjennomføring av aktiviteten under
den enkelte tillatelse. Øvrige rettighetshavere har
et påse-ansvar overfor operatøren.

Oljeselskapene kan velge å drive på norsk sok-
kel eller i andre oljeprovinser globalt. I tillegg til
forventet lønnsomhet, tilgang til areal og geo-
logisk potensiale i ressursbasen, vil også andre
faktorer kunne ha betydning for et oljeselskaps
investeringsvalg. Det kan være forhold som:
– Effektive, stabile og forutsigbare rammer for

virksomheten; et stabilt og effektivt skatte-
system som legger til rette for utnyttelse av alle
samfunnsøkonomiske ressurser, god tilgang til
lovende leteareal og kostnadseffektiv tilgang til
infrastruktur for nye utbygginger

– Lave inngangsbarrierer i form av ikke-diskri-
minerende tildelingskriterier, gratis tilgang til
sokkeldata og et mer utviklet annenhåndsmar-
ked for andeler

– Kompetansen både hos lokale leverandør- og
servicebedrifter og i næringskjeden generelt.

– En rasjonell oppfølging av regelverket, samt
godt tillitsbasert samarbeid mellom selskaper,
deres ansatte og myndigheter, noe som bidrar
til redusert risiko

Antall aktører på norsk sokkel har økt fra midten
av 2000-tallet, blant annet som følge av politikk-
endringer for å skape et større mangfold. De
senere årene har mangfoldet også gjort seg gjel-
dende for operatørskap for felt, jf. figur 2.33. I
løpet av de siste årene har selskaper som Aker BP,
DEA, Eni, Lundin, Spirit og Wintershall blitt ope-
ratør for feltutbygginger.

Nye aktører har bidratt til en rekke funn og fel-
tutbygginger på norsk sokkel. Det er i dag 43 sel-
skap aktive på norsk sokkel. På grunn av restruk-
tureringene i næringen de siste årene, er antallet
selskaper færre enn for noen år tilbake. Det har
vært en rekke sammenslåinger og oppkjøp knyt-
tet til selskaper med hovedaktivitet innen leting.
Selskaper eid av europeiske energiselskaper har

Figur 2.33 Utvikling i aktørbildet over tid

Kilde: Oljedirektoratet
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blitt solgt som del av disse konsernenes restruk-
turering. Når det gjelder de største oljeselska-
pene, har noen, som BP og ExxonMobil, valgt å
ikke lenger være operatør for gamle, norske felt.
Samtidig har andre større selskaper vært aktive i
de siste konsesjonsrundene på norsk sokkel. Sta-
toil spiller en viktig rolle på norsk sokkel, og et
fortsatt aktivt og effektivt Statoil er viktig for god
ressursforvaltning på norsk sokkel.

Flere selskaper har som del av denne proses-
sen kommet styrket ut. Det gjelder mellomstore
selskaper som satser aktivt på norsk sokkel, her-
under AkerBP, DEA, Ineos, Lundin, Neptune,
OMV, Point, Repsol, Spirit og Wintershall. Dette
er en type selskaper som blir viktige for en positiv
videreutvikling av norsk sokkel. Gjennom en fort-
satt kombinasjon av erfarne og aktive store og
mellomstore selskaper, mer rendyrkede letesel-
skaper og nyetableringer innen både leting og
produksjon, legges det til rette for å nå målene i
petroleumspolitikken.

2.3 Regjeringens petroleumspolitikk

Norges petroleumsressurser er det norske folks
eiendom. Olje- og gassnæringen er, og har vært,
en bærebjelke for norsk økonomi de siste tiårene.
De kommende årene vil olje- og gassnæringen
fortsatt spille en nøkkelrolle i norsk økonomi og
gjennom skattesystemet og SDØE-ordningen
bidra i betydelig grad til finansieringen av det nor-
ske velferdssamfunnet.

Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge
til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et
langsiktig perspektiv. Samtidig skal en stor andel
av verdiskapingen tilfalle den norske stat, slik at
den kan komme hele samfunnet til gode.

Aktiviteten på norsk sokkel gir store mulighe-
ter for en positiv videreutvikling av norsk leveran-
dørindustri. Det er i underkant av 200 000 som
direkte er sysselsatt samt knyttet til etterspørse-
len fra petroleumsnæringen. Næringen er kompe-
tansetung, og teknologisk avansert. Mange norsk-
baserte bedrifter er mest konkurransedyktige inn
mot norsk sokkel. Aktivitet hos disse henger der-
for sammen med fremtidige markedsmuligheter i
hjemmemarkedet på norsk sokkel. Regjeringen
vil tilrettelegge for god ressursforvaltning, høy
verdiskaping og høye statlige inntekter gjennom å
videreføre en stabil, langsiktig petroleumspoli-
tikk.

Forvaltningen av petroleumsressursene skal
skje innenfor forsvarlige rammer når det gjelder
helse, miljø og sikkerhet. Regjeringen vil legge til

rette for at norsk petroleumsindustri fortsatt skal
være ledende innen helse, miljø og sikkerhet, jf.
Meld. St. 12 (2017–2018) Helse, miljø og sikker-
het i petroleumsvirksomheten. Rollen som petro-
leumsprodusent skal også fremover forenes med
ambisjonen om å være verdensledende i miljø- og
klimapolitikken. Regjeringen vil videreføre kvote-
plikt og CO2-avgift som hovedvirkemidler i
klimapolitikken på norsk sokkel, og samtidig opp-
rettholde strenge miljøkrav til norsk oljeproduk-
sjon.

Det er flere mulige utviklingsbaner for norsk
sokkel, avhengig av blant annet prisutviklingen
for olje og gass, kostnadsnivået på norsk sokkel,
teknologi og geologi. Utviklingen er også avhen-
gig av en målrettet petroleumspolitikk for å maksi-
mere verdiskapingen fra virksomheten.

I St.meld. nr. 38 (2001–2002) som ble lagt frem
av Bondevik II-regjeringen i juni 2002, ble det
trukket opp to utviklingsbaner for olje- og gass-
produksjonen fra norsk sokkel. Det ble trukket
opp en forventningsbane, basert på en petroleums-
politikk der en fortsatt la til rette for lønnsom pro-
duksjon av olje- og gassressursene i et langsiktig
perspektiv, og en «forvitringsbane», der en bare
høstet av allerede foretatte investeringer, jf. figur
2.34.

En sammenlikning med den langsiktige pro-
duksjonsbanen fra 2002 viser at produksjonen nå
ligger over det man anslo for 15 år siden. Det skyl-
des en næring som har grepet de mulighetene
myndighetene har tilbudt godt hjulpet av en peri-
ode med gode oljepriser. Det skyldes en aktiv og
stabil petroleumspolitikk der det er lagt til rette
for et aktørbilde og rammevilkår som gjør at alle
lønnsomme ressurser skal utnyttes.

Det blå området viser den ekstraproduksjon
som næringen har klart å skape og forventes
skape ved nye beslutninger siden 2002. Disse
beslutningene har medført høy verdiskaping,
store inntekter til samfunnet og omfattende sys-
selsetting, og utgjør en stor del av produksjonen i
dag og fremover. Introduksjonen av TFO- og lete-
refusjonsordningen, stabile rammebetingelser,
økt mangfold blant oljeselskapene og en effektiv
regulering av infrastruktur har vært med på å
utløse økningen i verdiskaping og produksjon.

Det er ingen grunn til at potensialet for ytterli-
gere verdiskaping gjennom en aktiv politikk er
mindre i dag enn i 2002. De valg som gjøres nå og
fremover vil være avgjørende for om inntekts-,
verdiskapings- og aktivitetsmulighetene som lig-
ger i lønnsom utnyttelse av våre petroleumsres-
surser blir utnyttet. Ved å videreføre en aktiv
petroleumspolitikk legger man best til rette for å
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gjenskape den positive utviklingen som er opp-
nådd siden 2002. Det står om mange mrd. kroner i
statlige inntekter, og produktive kompetansear-
beidsplasser i hele landet.

2.3.1 Fortsatt stabile og forutsigbare 
rammebetingelser

Forvaltningen av sektoren bygger på de samme
prinsippene som forvaltningen av annen nærings-
virksomhet i Norge. For å nå målsetningene i
petroleumspolitikken er det etablert en klar og
tydelig ansvarsfordeling mellom myndighetene
og oljeselskapene. Staten eier ressursene og det
ligger store verdier i vår olje og gass. Derfor har
staten valgt å sikre seg sterkere styringshjemler
for petroleumsvirksomheten enn for annen
næringsvirksomhet.

Myndighetene regulerer sektoren ved å sette
klare og forutsigbare rammer. Aktørene i nærin-
gen har mest kunnskap, kompetanse og informa-
sjon om muligheter og utfordringer i sin aktivitet
og forestår derfor den daglige operasjonelle akti-
viteten innen leting, utbygging, drift og avslut-
ning. Det er selskapene som har det fulle ansvaret
for den operasjonelle aktiviteten, herunder at den
utføres i henhold til de rammene myndighetene
har satt. Sektoren er organisert slik at selskapene
konkurrerer i de situasjoner hvor det ivaretar
samfunnets interesser best og samarbeider når
det gir best resultater.

Gjennom lover og forskrifter krever alle sen-
trale aktiviteter i alle faser av petroleumsvirksom-
heten tillatelser, samtykker og godkjenninger fra
myndighetene. Den som ønsker å utvinne petrole-
umsressursene på norsk kontinentalsokkel må ha
konsesjon (utvinningstillatelse) fra staten. En
utvinningstillatelse gir enerett for rettighetsha-
verne til undersøkelse, leteboring og utvinning av
petroleumsforekomster innenfor det området som
omfattes av tillatelsen. Tildeling av utvinningstilla-
telser gjøres på grunnlag av et bestemt sett av kri-
terier som er forankret i EUs konsesjonsdirektiv.
Sentrale kriterier er søkers geologiske og teknolo-
giske kapasitet og finansielle styrke. Det kan også
legges vekt på erfaringen med søkeren. Departe-
mentet setter sammen rettighetshavergruppene,
fordeler deltakerandelene og utpeker en av rettig-
hetshaverne til å være operatør. Operatøren fore-
står den daglige ledelsen av virksomheten på
vegne av rettighetshavergruppen, og har et
hovedansvar for at virksomheten samlet foregår
på en forsvarlig måte og i samsvar med regelver-
ket. Arbeidet i utvinningstillatelsene organiseres i
henhold til en standard samarbeidsavtale. De
øvrige rettighetshaverne har plikt til å påse at ope-
ratøren etterlever krav, herunder krav gitt i helse-,
miljø- og sikkerhetslovgivningen. Beslutninger i
rettighetshavergruppen tas etter stemmeregler
fastsatt av departementet. Andeler i utvinningstil-
latelser kan overdras mellom selskaper. Slike
overdragelser krever samtykke fra myndighetene,
det samme gjør overføring av operatørskap.

Figur 2.34 Utviklingsbaner for petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel

Kilder: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet
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Blant annet for å sikre klare roller er særskilte
oppgaver satt ut til egne statsselskaper – som
Gassco (operatør av gasstransportsystemet) og
Petoro (ivaretaker av SDØE-porteføljen på kom-
mersielt grunnlag).

Oljedirektoratet spiller en sentral rolle i for-
valtningen av olje- og gassressursene. Direktora-
tet er en aktiv pådriver overfor selskapene for å få
realisert mest mulig av ressurspotensialet på sok-
kelen og sikre at gode helhetlige løsninger velges.
Dette er viktig for at det skal skapes størst mulig
verdier for samfunnet.

Så lenge kommersielle selskaper står for
leting, utbygging og drift er det avgjørende at de
beslutninger som er best for samfunnet i størst
mulig grad også er best for selskapene. Dette gjel-
der ved alle beslutninger knyttet til leting, utbyg-
ging og drift. Ressursforvaltningssystemet, petro-
leumsskattesystemet, SDØE-ordningen og miljø-
avgiftene er utviklet gjennom 50 år for å legge
best mulig til rette for å nå målene i petroleumspo-
litikken.

Systemet for skattelegging av petroleumsres-
sursene bygger på reglene for ordinær bedriftsbe-
skatning. På grunn av den ekstraordinære lønn-
somheten ved utvinning av petroleumsressurser,
blir oljeselskapene i tillegg ilagt en særskatt. I
2018 er den ordinære skattesatsen 23 pst. og sær-
skattesatsen 55 pst. Totalt gir dette en marginal
skattesats på 78 pst. Petroleumsskattesystemet er
utformet med siktemål at selskapene som tar
beslutninger om leting, utbygging og drift, skal
gjennomføre alle forventet samfunnsøkonomisk
lønnsomme tiltak og prosjekter, men ikke gjen-
nomføre ulønnsomme tiltak og prosjekter.

Det er selskapenes netto overskudd på sokke-
len som beskattes, noe som blant annet innebærer
at alle relevante kostnader kommer til fradrag i
skattegrunnlaget, herunder letekostnader. Mulig-
het for utbetaling av skatteverdien av letekostna-
der – leterefusjonsordningen – ble innført i 2005 for
å gi alle petroleumsselskaper lik økonomisk verdi
av skattefradraget. Selskaper med positiv netto
skattbar inntekt får umiddelbart fradrag for sine
letekostnader. Enkelte selskaper har, eksempelvis
på grunn av lete- eller utbyggingsaktivitet, ikke
positiv netto skattbar inntekt ett eller flere år. Sel-
skaper som ikke er i skatteposisjon kan velge mel-
lom å få utbetalt skatteverdien av letekostnaden
umiddelbart fra staten (leterefusjon), eller å frem-
føre underskuddet med rente til fradrag senere år
når selskapet har skattbart overskudd.

Det har vært bred politisk enighet om ramme-
vilkårene for petroleumsvirksomhet. Dette har
bidratt til stabile og forutsigbare rammevilkår

som er viktig for god ressursforvaltning og høy
verdiskaping.

Regjeringen vil:

– Legge til rette for lønnsom produksjon av olje
og gass, blant annet gjennom forutsigbare ram-
mevilkår

2.3.2 Tildele attraktivt leteareal

En jevn, forutsigbar tilgang på nytt areal i konse-
sjonsrunder er viktig for å legge til rette for en
fortsatt lønnsom leteaktivitet på norsk sokkel,
blant annet gjennom å bidra til effektiv res-
sursbruk i oljeselskapene. På norsk sokkel er det
to likestilte typer konsesjonsrunder som skal
legge til rette for en effektiv og rasjonell utfors-
kning av hele norsk sokkel. Det er tildeling i for-
håndsdefinerte områder (TFO) i leteområder
hvor kunnskapen er høyest og nummererte run-
der i øvrig areal. Alle områder som er åpnet og til-
gjengelig for petroleumsvirksomhet, kan inklude-
res i en konsesjonsrunde.

På størstedelen av norsk sokkel har det vært
petroleumsvirksomhet i flere tiår. Kunnskapen
om geologien er god og det eksisterer eller plan-
legges infrastruktur. Slike områder er modne og
omfattet av TFO-runder. For å oppnå god ressurs-
forvaltning er det viktig å kunne utnytte infra-
strukturen godt over tid. Da må det påvises lønn-
somme ressurser mens infrastrukturen er på
plass. TFO-rundene legger til rette for dette. TFO-
rundene gjennomføres årlig innenfor et fast, for-
håndsdefinert leteområde. TFO-området utvides
ettersom områder modnes. TFO-området har der-
for blitt større over tid og omfatter i dag store
deler av åpnet del av norsk sokkel.

I de mindre kjente leteområder på norsk sok-
kel er skrittvis utforskning fortsatt viktig. Det sik-
rer at relativt store områder kan utforskes med få
letebrønner, noe som bidrar til lavere letekostna-
der. Nummererte runder starter med at oljesel-
skapene inviteres til å nominere hvilke områder
de ønsker inkludert i den forestående konsesjons-
runden. Denne nominasjonen danner, sammen
med Oljedirektoratets vurderinger, et viktig
grunnlag for hvilket areal som inkluderes i en
runde. Denne nominasjonsprosessen er hovedfor-
skjellen ved gjennomføring av TFO-runder og
nummererte runder.

Tildeling av nye utvinningstillatelser gjøres på
bakgrunn av innkomne søknader fra selskapene. I
utvinningstillatelsene forplikter rettighetsha-

6555



40 Prop. 80 S 2017–2018
Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

verne seg til å gjennomføre et arbeidsprogram for
å sikre effektiv utforskning.

For å opprettholde sysselsetting, verdiskaping
og statlige inntekter over tid, trengs det regelmes-
sig store og små funn. Størstedelen av norsk sok-
kel har vært åpen for leteaktivitet i flere tiår. Selv
om det finnes unntak, gjøres store funn oftest i en
tidlig utforskningsfase. For å øke sannsynligheten
for å gjøre store, drivverdige funn er det derfor
viktig å utforske også nye områder, og at det gjø-
res mens kompetansen er til stede.

Størstedelen av de uoppdagede ressursene lig-
ger i Barentshavet. Petroleumsvirksomheten i
Barentshavet har pågått i snart 40 år. Det er boret
en rekke letebrønner, og det tredje feltet i områ-
det skal nå bygges ut. En bredere omtale av dette
er gitt i Prop. 114 S (2014–2015).

Regjeringen vil fortsette kunnskapsinnhentin-
gen gjennom videre kartlegging av petroleums-
ressursene, også i områder som ikke er åpnet for
petroleumsvirksomhet. I henhold til regjerings-
plattformen vil regjeringen ikke åpne for petrole-
umsvirksomhet, eller konsekvensutrede i hen-
hold til petroleumsloven, i havområdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017–
2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet
ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på
Mørefeltene. Regjeringen vil fastslå definisjonen
av iskanten i forbindelse med revidering av for-
valtningsplanen for Barentshavet og havområ-
dene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra
Faglig forum.

I tråd med de rammer Stortinget har sluttet
seg til for Barentshavet sørøst, er det, som en
ekstra beskyttelse av de viktige miljøverdier som
følger iskanten, satt tidsbegrensninger for letebor-
ing langs den faktiske/observerte iskanten. Disse
tidsbegrensningene er fra 23. konsesjonsrunde
gjort gjeldende for hele Barentshavet sør, og er en
del av rammene for petroleumsvirksomhet inntil
ny forvaltningsplan blir vedtatt for området.

Regjeringen vil:

– Videreføre dagens praksis med jevnlige konse-
sjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen
tilgang på nye letearealer

– Ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågå-
ende 24. konsesjonsrunden, legge vekt på mil-
jøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områ-
der (SVO), herunder vurdere begrensninger
på boring i oljeførende lag i en større radius
rundt Bjørnøya

– Fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom
videre kartlegging av petroleumsressursene,

også i områder som ikke er åpnet for petrole-
umsvirksomhet

– Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller kon-
sekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i
havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og
Senja i perioden 2017–2021, og ikke iverksette
petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskan-
ten, Skagerrak eller på Mørefeltene. Fastslå
definisjonen av iskanten i forbindelse med revi-
dering av forvaltningsplanen for Barentshavet
og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av
anbefalinger fra Faglig forum

– Ikke gjennomføre 25. konsesjonsrunde før
revidering av Forvaltningsplanen for Barents-
havet og Lofoten er ferdig behandlet

2.3.3 Aktiv innsats innen forskning og 
utvikling

Utdanning, forskning og innovasjon er viktig for
videreutvikling av den norske olje- og gassnærin-
gen, og er sentralt for å nå målene i petroleumspo-
litikken. De er vitkige for å utnytte mer av res-
sursbasen, øke effektiviteten, redusere kostnader
og oppnå enda renere produksjon.

Oljeselskapenes forskningsinnsats har de siste
årene vært i størrelsesorden tre til fire mrd. kro-
ner årlig. Etter en topp i 2013 på om lag 4,2 mrd.
kroner har investeringene falt til vel 3,2 mrd. kro-
ner i 2016. Siste tilgjengelige anslag viser en
videre nedgang i oljeselskapenes totale FoU-
investeringer (forskning og utvikling) i 2017 og
2018. Av oljeselskapenes investeringer i 2016 gikk
1,2 mrd. kroner til eksterne norske FoU-miljøer
som leverandørindustri, institutter og universitets-
og høyskole-sektoren (Norges forskningsråd).

Mange leverandørbedrifter har en betydelig
FoU-virksomhet. Siden leverandørindustrien er
sammensatt av mange ulike næringer, er det van-
skelig å fastslå størrelsen på FoU- innsatsen, men
tall fra SSB tyder på at den totale egenutførte FoU-
innsatsen i leverandørindustrien ligger på omtrent
samme nivå som oljeselskapene i perioden 2014–
2016.

Det er leverandørindustrien, i samarbeid med
forskningsinstituttene, som utvikler og leverer
mange av de nye teknologiske løsningene som
oljeselskapene er avhengig av. Leverandørbedrif-
tene har ikke de samme inntektene fra virksomhe-
ten som staten og oljeselskapene, og har heller
ikke økonomisk ryggrad til, på egenhånd, å finan-
siere store teknologiske prosjekter som kan
komme samfunnet for øvrig til nytte. Det er derfor
avgjørende at leverandørindustrien og insti-
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tuttsektoren har målrettede virkemidler for sin
FoU-virksomhet.

Gjennom statlige bidrag utløses økt og målret-
tet innsats for FoU i næringen. Det er viktig at sta-
ten også fremover bidrar med FoU-bevilgninger
på områder som har stor samfunnsøkonomisk
verdi, men som ikke prioriteres høyt nok av
næringen selv. Dette gjelder særlig mer grunnleg-
gende forskning- og utviklingsvirksomhet som
ikke er markedsnært. Forskning og teknologiut-
vikling skal bidra til varige kostnadsreduksjoner
på norsk sokkel og på den måten sikre konkurran-
sekraft, verdiskaping og arbeidsplasser. Mer akti-
vitet i nordområdene, fallende oljeproduksjon i
modne områder og behovet for å minimere klima-
og miljøeffektene av virksomheten på norsk sok-
kel, øker behovet for ny teknologi og kunnskap.
Disse utfordringene krever satsing på så vel
grunnleggende forskning som anvendt forskning
og teknologiutvikling med tung industriinvolve-
ring.

Strategiorganet OG21 er et samarbeid mellom
oljeselskaper, universiteter, forskningsinstitusjo-
ner, leverandører og myndigheter som skal identi-
fisere teknologiske prioriteringer for en effektiv
og miljøvennlig petroleumsvirksomhet på norsk
sokkel. Prioriteringene sikrer at petroleumsfors-
kningen er relevant for utfordringene på norsk
sokkel og danner grunnlaget for tildelingene gjen-
nom forskningsprogrammene.

Virkemidlene innenfor petroleumsforskning
er hovedsakelig programmene PETROMAKS 2
og DEMO 2000 i Norges forskningsråd. I tillegg
kommer generelle ordninger som skattefunn.
PETROMAKS 2 favner bredt, fra forskningspro-
sjekter i universiteter og forskningsinstitutter til
innovasjonsprosjekter ledet av industrien. DEMO
2000 bidrar til testing av nye løsninger gjennom
støtte til pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Tett
næringsinvolvering bidrar til at forskningsmid-
lene går til å dekke behov som er identifisert av
næringen selv.

For å introdusere ny lønnsom teknologi og
nye løsninger i markedet, er det behov for gode
og treffsikre virkemidler. DEMO 2000 er det mest
markedsnære virkemiddelet i innovasjonskjeden
for petroleum, og programmet retter seg spesielt
mot leverandørindustrien for å pilotere og demon-
strere ny teknologi for norsk sokkel. Offentlig
støtte gjennom DEMO 2000 er risikoavlastende
for næringsaktørene og utløser prosjekter som
ellers ikke ville blitt gjennomført eller blitt gjen-
nomført i et mindre omfang. Dette bekrefter en
evaluering nylig foretatt av Menon Economics,

der høy utløsende effekt på næringens egne FoU-
investeringer var en av hovedkonklusjonene. At
ny teknologi når markedet raskere, bidrar til å
styrke norsk sokkels konkurranseevne og styrke
markedsmulighetene til norske leverandører. Eva-
lueringen bekrefter også at DEMO 2000-prosjek-
ter resulterer i positive sysselsettingseffekter.

Både PETROMAKS 2 og DEMO 2000 er blitt
styrket de senere årene, og det er svært mange
prosjektsøknader av høy kvalitet, også blant dem
som blir avslått

Et forskningssenter for lavutslippssteknologi
vil bli etablert i løpet av 2018. Det nye senteret vil
komme i tillegg til ARCEx (Research Centre for
Arctic Petroleum) ved Universitetet i Tromsø som
forsker på arktiske utfordringer, og det nasjonale
senteret for økt utvinning ved Universitetet i
Stavanger som skal bidra til å øke utvinningsgra-
den på norsk sokkel. Petroleumssentrene er rettet
mot grunnforskning, men vektlegger industrirele-
vans. Sentrene har gjort det mulig å mobilisere
sterke nasjonale og internasjonale forskningsmil-
jøer til langsiktig og målrettet FoU-innsats i sam-
arbeid med oljeselskaper og leverandørindustri.

Et viktig delmål med forskningssatsingen er å
sikre rekruttering av relevant kompetanse til
petroleumssektoren. Innenfor teknologiske fag-
disipliner som IKT, engineering, geologi, reservo-
arforståelse og reservoartolkning, samt digitalise-
ring og prosjektgjennomføring, ligger den norske
petroleumsnæringen i front. Satsingen på rekrut-
tering må også fremover følges opp. Det er avgjø-
rende at det utdannes og rekrutteres ungdom til
næringen som gjør norske bedrifter i stand til å
løse de teknologiske utfordringene på sokkelen.
Det er viktig at olje- og gassnæringen har tilgang
på relevant kompetanse nasjonalt. Forskningssen-
trene og PETROMAKS 2 er viktige virkemidler
for å styrke rekrutteringsgrunnlaget.

Regjeringen vil legge fram en revidert lang-
tidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP)
sammen med statsbudsjettet høsten 2018. Hav,
der petroleumsrettet forskning og teknologiutvik-
ling inngår, skal fortsatt være ett av de prioriterte
områdene.

Regjeringen vil:

– Videreføre satsingen på petroleumsbasert
forskning for å øke verdiskapingen, styrke
internasjonal konkurransekraft og redusere
klima- og miljøpåvirkningen fra virksomheten

– Etablere et senter for lavutslippsløsninger i
olje- og gassnæringen
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2.3.4 Ren, energieffektiv og lønnsom 
produksjon

Klimautfordringen er global og må løses globalt.
Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel er
underlagt EUs kvotesystem for klimagasser. Olje-
selskapene på norsk sokkel vil dermed på lik linje
med bedrifter i EU bidra til å redusere kvoteplik-
tige utslipp med 43 pst. fra nivået i 2005 innen
2030. I tillegg til dette betaler petroleumsvirksom-
heten en høy CO2-avgift. Det er således på plass
en sterk virkemiddelbruk for å begrense utslip-
pene fra olje- og gassproduksjonen i Norge. Regje-
ringen vil videreføre kvoteplikt og CO2-avgift som
hovedvirkemidler i klimapolitikken på norsk sok-
kel.

Det stilles også strenge klimakrav til produk-
sjonsfasen på felt på norsk sokkel ved at det er
krav om bruk av beste tilgjengelige teknologi ved
nye utbygginger. I tillegg har Enova ordninger
som støtter pilotering og demonstrasjon av nye
energi- og klimateknologier, også i petroleums-
sektoren. Arbeidet med å etablere et nytt senter
for lavutslippsteknologi er igangsatt.

Kvoteplikt og CO2-avgift gir oljeselskapene en
kontinuerlig egeninteresse av å begrense sine
utslipp. Departementet har en klar forventning til
at rettighetshavergruppene identifiserer og gjen-
nomfører alle rimelige utslippsreduksjoner, både
store og små, og samtidig ser etter nye teknologi-
gjennombrudd. Reduksjoner i gassbruken på
norsk sokkel vil også frigjøre naturgass for
eksport til Europa.

Enkelte mindre utslipp fra petroleumssekto-
ren og annen industri er verken kvotepliktig eller
ilagt avgift. Det er satt i gang en prosess for å kart-
legge slike utslipp som ikke er ilagt avgift eller
kvoteplikt. Jf. Meld. St. 41 (2016–2017) vil regje-
ringen for petroleumssektoren vurdere avgift på
generelt nivå for alle ikke-kvotepliktige utslipp.
Dersom avgift ikke vurderes å være tilstrekkelig
eller hensiktsmessig virkemiddel, skal andre vir-
kemidler som gir tilsvarende insentiver vurderes.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal
vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres
betydning for norsk økonomi, herunder finansiell
stabilitet. Utvalget skal
– Vurdere hvordan en mest hensiktsmessig kan

analysere og fremstille klimarisiko på nasjonalt
nivå

– Identifisere antatt viktige globale, klimarela-
terte risikofaktorer og vurdere deres betyd-
ning for norsk økonomi og finansiell stabilitet

– Vurdere eventuell metodikk for at private og
offentlige virksomheter, herunder finansinsti-

tusjoner, skal få et faglig grunnlag for å kunne
analysere og håndtere klimarisiko på best
mulig måte.

Retningslinjer for finanspolitikken og investe-
ringsstrategien for Statens pensjonsfond utland er
nylig vurdert av andre offentlige utvalg, og faller
utenfor mandatet. Utvalget har heller ikke som
oppgave å foreslå tiltak for å redusere utslipp av
klimagasser, spesifikke tiltak for tilpasninger til
endret klima, eller endringer i petroleumsskatte-
systemet eller i norsk petroleumspolitikk. Regje-
ringen vil følge opp innstillingen fra klimarisikout-
valget etter den er fremlagt.

Regjeringen vil:

– Videreføre kvoteplikt og CO2-avgift som hoved-
virkemidler i klimapolitikken på norsk sokkel,
og samtidig opprettholde strenge miljøkrav til
norsk oljeproduksjon

– Stille strenge klimakrav til produksjonsfasen
på felt på norsk sokkel, herunder krav til beste
tilgjengelige teknologi

– Følge opp innstillingen fra klimarisikoutvalget
og stille krav til at selskapene synliggjør klima-
risiko i sine utbyggingsplaner

2.3.5 En effektiv og konkurransedyktig 
petroleumsnæring

Petroleumsnæringen er syklisk, global og står
overfor et bredt spekter av forretningsmuligheter.
Dette gjør at aktiviteten på norsk sokkel og i
norskbaserte leverandørbedrifter kontinuerlig er i
endring eller omstilling. Kjennetegn ved nærin-
gen de siste tiårene har vært fleksibilitet, innova-
sjons- og omstillingsevne. Petroleumsnæringen
leverer avanserte, høyteknologiske løsninger og
er internasjonalt konkurransedyktig. Dette frem-
går tydelig ved at norske leverandører nylig har
vunnet en rekke kontrakter i internasjonal kon-
kurranse på norsk sokkel og fått oppdrag knyttet
til petroleumsprosjekter i andre land.

Petroleumsnæringen står foran endringer som
følge av den teknologiske utviklingen og den raskt
økende digitaliseringen. Teknologier som kunstig
intelligens, robotikk, 3D-printing, stordataanalyse,
fjernstyring, automatisering og datablokker vil
medføre endringer. Hva disse endringene vil inne-
bære for selskaper og for virksomheten, og hvor
raskt det vil skje, er usikkert. McKinsey anslår det
totale potensialet for effektivisering knyttet til
digitalisering på norsk sokkel til et sted mellom 30
og 40 mrd. kroner4. Digitalisering kan redusere
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kostnader gjennom hele verdikjeden gjennom
mer effektive prosesser, automatisering av opp-
gaver, osv. Det kan også forbedre forståelsen av
de geologiske mulighetene på sokkelen og øke
utvinningsgrad og reservoarforståelse. Seismiske
data vil kunne tolkes raskere og mer nøyaktig,
noe som kan gi færre tørre brønner og flere funn.
Boring og brønnoperasjoner kan gjøres betydelig
raskere ved å erstatte manuelle operasjoner, og
produksjonen kan bli mer forutsigbar, stabil og
optimal. Datainnsamling og analyse gjennom
kunstig intelligens og digitale tvillinger kan gjøre
det mulig å foreta proaktivt vedlikehold. Droner
utstyrt med ulike sensorer kan brukes til fjern-
styrt inspeksjon, noe som gjør kontrollene ras-
kere og sikrere.

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk
olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederifor-
bund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med
LO-forbundene Fellesforbundet og Industri
Energi. KonKraft er etablert for å være en pre-
missleverandør for nasjonale strategier for petro-
leumssektoren. Den arbeider for å opprettholde
norsk sokkels konkurranseevne slik at Norge for-
blir et attraktivt investeringsområde for norsk og
internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leve-
randørbedrifter og maritim næring. I den nylig
avgitte rapporten «Konkurransekraft – norsk sokkel
i endring» pekes det på at hvis næringen skal nå
målene om ytterligere økt konkurransekraft må
forbedringsarbeidet i enkeltselskapene fortsette
samtidig som det også skapes effektivitet og pro-
duktivitet i verdikjedene i næringen. Avgjørende
for å få til dette er mer effektiv samhandling mel-
lom oljeselskaper og deres leverandører og under-
leverandører, samt et forsterket standardiserings-
og forenklingsarbeid i næringen. Digitalisering og
nye samhandlingsformer er viktig for å få til dette.

De fleste forslagene til utvalget angår forhol-
det internt i næringen, og departementet forven-
ter at næringen aktivt følger opp utvalgets anbefa-
linger fremover. Regjeringen vil foreta en vurde-
ring av de anbefalingene som involverer myndig-
hetssiden.

Digitalisering vil bety omstilling og krav til ny
kompetanse. Annen type kompetanse må rekrut-
teres og dagens ansatte trenger videreutdannelse
og oppdatering. En vellykket digitalisering på
norsk sokkel krever aktiv deltakelse og samarbeid
mellom akademia, oljeselskaper, leverandører,
teknologiselskaper og nyoppstartede selskaper.

Den norske petroleumsnæringen opererer i
internasjonal konkurranse, og er aktiv i utenland-
ske markeder. Departementet støtter næringens
og enkeltselskapers arbeid med å få fotfeste i
interessante markeder. Regjeringen vil bruke hele
virkemiddelapparatet, inkludert Norwegian Energy
Partners og Innovasjon Norge, for å bistå norske
leverandørbedrifter i sine bestrebelser for å oppar-
beide markedsposisjoner også utenfor Norge.

Norwegian Energy Partners (Norwep) er et
av regjeringens viktigste virkemiddel for å
fremme internasjonalisering av blant annet den
norskbaserte petroleumsnæringen. Norwep tilret-
telegger for målrettet internasjonal forretningsut-
vikling, og bidrar til å spre kunnskap om norske
bedrifters kapasiteter, teknologier og kompetanse
til nøkkelklienter utenfor Norge. Departementet
støtter Norwep både økonomisk og gjennom del-
takelse på ulike arrangementer. Også hele appara-
tet til Innovasjon Norge, her hjemme og ute, har
en sentral rolle i å bidra til å legge til rette for nor-
ske leverandørbedrifters utenlandssatsing.

Regjeringen vil:

– Understøtte næringens arbeid med å øke verdi-
skapingen gjennom effektivisering, digitalise-
ring og innovasjon

– Bruke hele virkemiddelapparatet, inkludert
Norwegian Energy Partners og Innovasjon
Norge, for å bistå norske oljeteknologibedrifter
internasjonalt

2.3.6 God samhandling med andre brukere 
av havet

Norske havområder er rike på naturressurser og
har stor betydning for Norge. Norge er i dag en av
verdens ledende havnasjoner og råder over hav-
areal som er mer enn seks ganger større enn vårt
landareal. Ressursene i havet og under havbun-
nen forvaltes for å sikre verdiskaping og velferd i
et langsiktig perspektiv. Norges havbaserte
næringer står for til sammen om lag 70 pst. av
eksportinntektene, med petroleumsvirksomhe-
ten som den dominerende.

Norge er også verdens nest største eksportør
av fisk og sjømat. Helt fra petroleumsvirksomhe-
ten startet på midten av 1960-tallet, har det vært et
viktig mål for myndighetene å sikre god sameksis-
tens, der både petroleums- og fiskerinæringen
kan utøve sin virksomhet. Respekt for hverandres
arbeid og retten til å drive virksomhet på norsk
sokkel er en forutsetning for godt samarbeid.

4 KonKraft, «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring», side
58.
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En rekke tiltak gjennomføres både ved leting,
utbygging og drift for å redusere arealkonfliktene
mv. mellom petroleumsvirksomheten og fiskeri-
ene. Eksempelvis er undervannsanlegg og rørled-
ninger overtrålbare, det er tidsbegrensninger for
leteboring i oljeførende lag i enkelte områder og
det stilles strenge krav til hva som kan slippes ut
til sjø fra petroleumsaktiviteten. For å redusere
potensialet for mulige konflikter mellom fiskeri-
ene og seismiske undersøkelser, er det i løpet av
de senere år gjennomført en rekke tiltak. Olje- og
energidepartementet og Nærings- og fiskeride-
partementet har i felleskap utarbeidet en veileder
som skal bidra til økt forståelse mellom partene
og være klargjørende på hvilke regler og rutiner
som gjelder. Det stilles krav om sporing av seis-
mikkfartøy og krav om fiskerikyndig om bord på
seismikkfartøy. I tillegg har aktørene i næringene

etablert flere arenaer for systematisk dialog.
Petroleumsvirksomheten har også flere positive
aspekter for andre brukere av havet, inklusive fis-
keriene. Dette er blant annet knyttet til beredskap
innen søk og redning samt oljevern. Erfaringene
fra de siste tiårene viser at fiskeri- og petrole-
umsvirksomheten kan leve side om side på havet.
Det har ikke vært uten problemer, men man har i
de aller fleste situasjoner kommet frem til gode,
helhetlige løsninger.

Regjeringen vil:

– Legge til rette for å videreutvikle både olje- og
gassvirksomheten og andre havnæringer

– Bidra til en god oljevernberedskap, i samar-
beid med private aktører
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3  Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet

3.1 Innledning

Departementet mottok 5. desember 2017 søknad
om godkjenning av plan for utbygging og drift
(PUD) av Johan Castberg-feltet. Statoil Petroleum
AS1 er operatør for utbyggingen og overleverte
søknaden på vegne av rettighetshaverne i utvin-
ningstillatelse 532. Rettighetshaverne som deltar i
utbyggingen er Statoil Petroleum AS (50 pst.), Eni
Norge AS (30 pst.) og Petoro AS (20 pst.). Alle ret-
tighetshaverne har tiltrådt utbyggingsplanen.

Feltet har fått navnet etter Johan Castberg, en
av de mest innflytelsesrike norske politikerne i
første del av 1900-tallet. Castberg er særlig knyttet
til konsesjonslovene for vannkraftutbygging av
1909 som blant annet inneholdt hjemfallsretten.
Disse lovene er ofte kalt «De Castbergske konse-
sjonslover». Han var Norges første sosialminister
og en av de mest markerte sosialpolitikerne i de

første tiårene av 1900-tallet, og er blant annet kjent
for innføringen av de såkalte «Castbergske barne-
lovene».

Castberg-feltet omfatter utbygging av funnene
Skrugard, Havis og Drivis. Alle disse er oljefunn
med en overliggende gasskappe. Skrugard ble
påvist i april 2011, Havis i januar 2012 og Drivis i
mai 2014.

Castberg-feltet ligger om lag 240 km nordvest
for Hammerfest og blir den tredje feltutbyggingen
i Barentshavet. Snøhvit-feltet ligger om lag 100
km sør for – og Goliat-feltet om lag 150 km sørøst
for Castberg-feltet. Det er således lang avstand
både til land og til eksisterende oljerelatert infra-
struktur. Vanndypet i området er omtrent 400
meter.

Forventede utvinnbare oljereserver for Cast-
berg-feltet er beregnet til 88,7 mill. standard
kubikkmeter (Sm3), eller 558 mill. fat olje. Plan-
lagt produksjonsstart er 4. kvartal 2022, og for-
ventet produksjonsperiode er 30 år. Totale, for-
ventede investeringer til utbygging av Castberg-
feltet beløper seg til 47,2 mrd. 2017-kroner. For-
ventet nåverdi før skatt er beregnet til 74,2 mrd.
2017-kroner. Balanseprisen før skatt er beregnet
til 31 US dollar per fat.

3.2 Ressurser og produksjon

Grunnlaget for Johan Castberg-utbyggingen er
oljeressurser i tre separate funn, Skrugard (7220/
8-1), Havis (7720/7-1) og Drivis (7220/7-3 S).
Utstrekningene av disse vil danne grunnlaget for
området som er omfattet av plan for utbygging og
drift av Castberg-feltet.

Reservoaregenskapene er generelt gode.
Utvinnbare oljereserver for Castberg-feltet er
beregnet til 88,7 mill. Sm3. Dette tilsvarer 558 mill.
fat olje og gir en utvinningsgrad på 51 pst. Planlagt
produksjonsstart er 4. kvartal 2022, og forventet
produksjonsperiode er 30 år. Produksjonskapasi-
teten er 30 000 Sm3 olje per dag eller i underkant
av 190 000 fat olje.

Den valgte dreneringsstrategien på feltet er
horisontale produksjonsbrønner og trykkstøtte

1 Styret i Statoil har foreslått å endre navnet på selskapet til
Equinor. Forslaget til nytt navn vil bli fremmet til Statoils
generalforsamling 15. mai 2018.

Figur 3.1 Geografisk plassering av Johan Castberg-
feltet

Kilde: Statoil
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ved hjelp av gass- og vanninjeksjon. Produsert
vann planlegges reinjisert i kombinasjon med sjø-
vann. De påviste gassressursene brukes til injek-
sjon og er ikke inkludert i basisestimatet for
utvinnbare reserver. Dersom det finnes en lønn-
som løsning, kan gassen produseres og eksporte-
res mot slutten av feltets levetid. Gassressursene
inngår i potensialet for økt utvinning, som samlet
er anslått til om lag 27 mill. Sm3 oljeekvivalenter,
hvorav om lag halvparten er gass. Dette tilsvarer
om lag 170 mill. fat oljeekvivalenter.

3.3 Utbyggingsløsning

Castberg-feltet planlegges utbygd med et flytende
produksjons- og lagerskip og et havbunnsanlegg.
Havbunnsanlegget består av ti standard bunnram-
mer med fire brønnslisser på hver ramme (antal-
let åpninger det kan kobles brønner opp mot) og
to enkeltstående brønner (satellitter), samt strøm-
ningsrør og kontrollkabler som knyttes opp til
produksjonsskipet via fleksible stigerør. Det skal
bores til sammen 30 brønner, hvorav 18 produsen-
ter, åtte vanninjektorer og fire gassinjektorer.

Det er 12 ledige brønnslisser som kan benyt-
tes til økt utvinning. Havbunnsanlegget er tilrette-
lagt for å koble til ytterligere bunnrammer.

Feltinstallasjonene er designet med teknisk
levetid på 30 år, med unntak av stigerør, rørlednin-
ger, kontrollkabler og utbyttbart undervannsut-
styr, som har teknisk levetid på 25 år.

Hovedfunksjonen til produksjonsskipet er å
motta brønnstrømmen fra havbunnsanlegget,
separere olje, gass og vann, lagre den stabiliserte
oljen og reinjisere gass og vann i reservoarene.

Produksjonsskipet vil bli 295 meter langt og 55
meter bredt. Skipet forankres med ankerliner til
en dreieskive, hvor stigerørene også kobles til.
Skipet kan dreie fritt rundt sin egen akse og vil
ligge med baugen mot været. Totalvekten på ski-
pet er beregnet til om lag 83 000 tonn, hvorav vek-
ten på plattformdekket og dreieskiven er hen-
holdsvis 17 500 og 7 800 tonn.

Produksjonsskipet har en plass- og vektre-
serve på 2 500 tonn, som kan brukes for fremtidig
prosessutstyr og eventuell fremtidig import av
kraft. Skipet har ti ledige stigerørsslisser og er til-
rettelagt for innfasing og prosessering av tilleggs-
ressurser, samt gasseksport.

Omfattende datainnsamling og analyse av
meteorologiske data og undersøkelser av havbun-
nen danner grunnlaget for rettighetshavernes
valg av design og drifts- og beredskapsstrategi.
Videre har erfaringsoverføring fra andre utbyg-
ginger langt nord, både nasjonalt og internasjo-

Figur 3.2 Reservoarene i Johan Castberg-feltet

Kilde: Statoil
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nalt, og felt med lignende produksjonsskip blitt
vektlagt.

Ved planlagt oppstart blir Castberg-feltet ver-
dens nordligste utbygging til havs, men de opera-
sjonelle utfordringene på Castberg-feltet er ikke
vesentlig annerledes enn lengre sør på norsk sok-
kel. Nye operasjonelle element som må tas hen-
syn til er polare stormer, utfordringer knyttet til
beredskap som følge av store avstander og mulig-
het for drivende havis i ekstremår. Hensynet til
dette er ivaretatt i utbyggingsløsningen.

Produksjonsskipets bærende konstruksjon og
forankringssystem er designet for å kunne hånd-
tere eventuell drivende havis. Statistisk er det esti-
mert at drivis ved Castberg-feltet vil opptre en
gang per 10 000 år. Det skal etableres et overvå-
kingssystem der isforholdene overvåkes kontinu-
erlig. Dersom drivende havis opptrer om lag 60
km nord for produksjonsskipet (73°N) og er vars-
let å bevege seg videre sørover, vil produksjonen
stanses og ikke gjenopptas før det igjen er tilstrek-
kelig avstand.

På produksjonsskipet er boligkvarteret og
helikopterdekket lokalisert forut, mens fakkeltår-
net, lossesystemet og kraftgenerering er lokali-

sert akterut. Hovedprosessområdet er plassert i
midten.

Castberg-feltets kraftbehov vil bli dekket av
gassturbiner på produksjonsskipet. To gassturbi-
ner på 33 MW vil dekke behovet for elektrisk
kraft. Kompressor for gassinjeksjon drives meka-
nisk av en egen gassturbin på 40 MW. Varmebe-
hovet dekkes av tre varmegjenvinningsenheter,
som gjenbruker varme fra eksosgassen på gass-
turbinene. Dette gir en høy total energivirknings-
grad, estimert til 63 pst.

Mesteparten av den elektriske kraften benyt-
tes til å drive prosessanlegget. Effektbehovet for
elektrisk kraft er maksimalt 50 MW, mens gjen-
nomsnittlig behov er 25–30 MW over produk-
sjonsperioden. For gassinjeksjonen er effektbeho-
vet maksimalt 40 MW og gjennomsnittlig 30 MW.
På grunn av lav reservoartemperatur kreves det
mye varme for å varme opp brønnstrømmen. I til-
legg har innretningen et stort varmebehov på
grunn av klimatiske forhold. Maksimalt effektbe-
hov for varme er 70 MW og gjennomsnittlig 40
MW.

Produksjonsskipet kan lagre 1,1 mill. fat olje.
Oljen lastes over til skytteltankere. Skytteltan-

Figur 3.3 Utbyggingsløsning for Johan Castberg-feltet

Kilde: Statoil
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kerne vil være tilpasset de klimatiske forholdene
og planlegges med en kapasitet på 850 000 fat olje.

Boligkvarteret er designet med 120 lugarer,
hvor 20 av lugarene er utstyrt med vendbare sen-
ger. Dette muliggjør en bemanning på 140 perso-
ner for eksempel i installasjonsfasen og under
revisjonsstanser. Normal bemanning på produk-
sjonsskipet forventes å være om lag 90 personer
fordelt over tre skift.

Operatøren planlegger å legge driftsorganisa-
sjonen til Harstad og helikopter- og forsyningsba-
sen til Hammerfest.

3.4 Investeringer og lønnsomhet

Totale, forventede investeringer til utbygging av
Castberg-feltet beløper seg til 47,2 mrd. 2017-kro-
ner, med produksjonsskipet (om lag 25 mrd.),
havbunnsanlegget (om lag 11 mrd.) og brønner
(om lag 10 mrd.) som de tre store elementene. De
forventede årlige driftskostnadene vil i gjennom-
snitt være om lag 1,3 mrd. 2017-kroner.

Det er usikkerhet i estimatene for investe-
ringskostnader. Operatøren anslår med en sikker-
het på 80 pst. at de faktiske investeringskostna-
dene vil ligge mellom 20 pst. under og 20 pst. over
forventningsestimatet.

Utbyggingen har høy forventet lønnsomhet og
er robust mot lave oljepriser. Forventet nåverdi
før skatt er av operatøren beregnet til 74,2 mrd.
2017-kroner2. Balanseprisen belyser hvor robust
et prosjekt er mot lavere markedspriser. Balanse-
prisen er den gjennomsnittlige fremtidige oljepris
et petroleumsfelt må oppnå for å dekke alle fremti-
dige kostnader og samtidig gi en gitt forrentning
av kapitalen. Balanseprisen for Castberg-prosjek-
tet før skatt, med syv pst. realavkastning, er bereg-
net til 31 US dollar per fat olje.

Utbyggingsprosjekter står overfor en rekke
usikkerhetsfaktorer av blant annet geologisk, tek-
nologisk, prosjektgjennomføringsmessig og mar-
kedsmessig art. Operatøren har gjennomført
sensitivitetsanalyser for blant annet endringer i
driftskostnader, investeringer, oljepris, utvinn-
bare reserver og forsinkelser, jf. figur 3.5. Analy-
sen viser at nåverdien forblir positiv for alle de
testede nedsidene og er således robust overfor
endringer. Operatøren har også vurdert verdien

Figur 3.4 Produksjons- og lagerskipet

Kilde: Statoil

2 Nåverdiberegningene er foretatt med en oljepris på 78
USD-2017 per fat i 2022 med en jevn, årlig økning til 83
USD-2017 i 2030 og deretter flat pris. Forutsatt dollarkurs
er 8,2 NOK/USD i 2017, 7,3 NOK/USD i 2018, 6,6 NOK/
USD i 2019 og 6,0 NOK/USD fra 2020 og fremover. Forut-
satt diskonteringsrente er syv pst. Balanseprisen og sensiti-
vitetsanalysene baserer seg på samme dollarkurs og dis-
konteringsrente.
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av mulige oppsider i feltet når det gjelder økt
utvinning, gasseksport og letepotensialet rundt
feltet. Analysen viser at det er et betydelig poten-
sial for å realisere ytterligere verdier.

Lønnsomheten i prosjektet er mest følsom for
endringer i oljepris, utvinnbare reserver og inves-
teringskostnader. Sensitivitetsanalysen og balan-
seprisen viser at prosjektet tåler en betydelig
lavere oljepris enn dagens nivå. Utbyggingen er i
så måte også robust mot eventuelt lavere oljepris
enn forventet som følge av klimatiltak (klimari-
siko).

På kostnadssiden er lønnsomheten mest føl-
som for endringer i investeringene. Endringer i
driftskostnadene gir relativt sett små utslag i pro-
sjektets lønnsomhet. Dette innebærer at største-
parten av risikoen knyttet til kostnader er tatt ut
ved produksjonsstart, og at prosjektet er meget
robust mot eventuelt langsiktige endringer i kost-
nadsbildet. Hovedkomponentene i driftskostna-
dene er anleggsdrift, vedlikehold av brønner og
utslippskostnader for CO2 og NOx.

3.5 Vesentlige kontraktsmessige 
forpliktelser

I medhold av petroleumsloven § 4-2 femte ledd
skal vesentlige kontraktsmessige forpliktelser
ikke inngås og byggearbeid ikke påbegynnes, før
PUD er godkjent, med mindre departementet
samtykker til dette. Eventuelle vesentlige kon-

traktsmessige forpliktelser som inngås før god-
kjennelse av PUD skal ha kanselleringsklausuler.

Et samtykke til kontraktsinngåelse eller påbe-
gynt byggearbeid legger ikke føringer for myndig-
hetenes behandling av PUD. Myndighetene vur-
derer planen uavhengig av inngåtte kontraktsmes-
sige forpliktelser og påbegynt byggearbeid. Ret-
tighetshaverne har det fulle ansvar for den økono-
miske risiko som inngåelse av kontrakter eller
påbegynt byggearbeid før godkjent PUD inne-
bærer, herunder hvis myndighetene endrer eller
unnlater å godkjenne PUD.

Det er en fordel at rettighetshaverne jobber
tett med leverandørene gjennom hele prosjektlø-
pet. Tidlig involvering av leverandørene bidrar til
mer presise kostnadsestimater ved investerings-
beslutning og innlevering av PUD, samt lavere
risiko for overskridelser og forsinkelser i utbyg-
gingsfasen. For å holde kontinuitet i prosjektløpet,
og derigjennom legge best til rette for å gjennom-
føre prosjektet på kost og tid, vil det derfor ofte
være viktig for utbygger å kunne inngå vesentlige
kontraktsmessige forpliktelser før PUD er god-
kjent.

Rettighetshaverne i Castberg-feltet har søkt
om å få tildele kontrakter før PUD er godkjent for
å sikre et godt grunnlag for investeringsbeslutnin-
gen, en god prosjektgjennomføring og en effektiv
feltutbygging. Inngåelse av kontrakter på et tidlig
tidspunkt er avgjørende for å rekke planlagt pro-
duksjonsstart i 4. kvartal 2022. Utsettelse av opp-

Figur 3.5 Operatørens sensitivitetsberegning

Kilde: Statoil
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start vil innebære kostnadsøkninger og svekket
lønnsomhet i prosjektet.

En del komponenter og mange av utstyrsmo-
dulene har lang leveringstid og skal bygges inn i
produksjonsskipet i en spesiell sekvens. Innkjøps-
pakker og materialer representerer nøkkelinfor-
masjon fra de ulike leverandørene, som det er
nødvendig å ha på plass på et tidlig tidspunkt for
at innretningen skal kunne bygges på en trygg og
effektiv måte.

For å legge til rette for god prosjektgjennomfø-
ring og en effektiv feltutbygging har Olje- og ener-
gidepartementet samtykket i at rettighetshaverne
kan inngå kontraktsmessige forpliktelser med en
antatt eksponering fram til antatt PUD-godkjen-
ning på om lag 2,5 mrd. 2017-kroner, inkludert
kanselleringskostnader. Totalomfang av disse
kontraktene er på om lag 20,5 mrd. 2017-kroner.

En del kontrakter er allerede inngått. Alle kon-
traktstildelinger forutsetter godkjenning av PUD
for Castberg-feltet. Aker Solutions er tildelt kon-
trakt for levering av produksjonssystemet på hav-
bunnen, og prosjektering og innkjøpsledelse for
overbygget på produksjonsskipet. Sembcorp
Marine Rigs & Floaters Pte. Ltd er tildelt kontrakt
for bygging av produksjonsskipets skrog med
integrert boligkvarter, mens Kværner er tildelt
kontrakt for bygging og sammenstilling av de ti
modulene samt et fakkeltårn og en sentral rør-
gate, til overbygget på produksjonsskipet. Kon-
trakt for dreieskiven på produksjonsskipet er til-
delt til SBM Offshore.

3.6 Områdevurdering

Castberg-feltet ligger i et område med lite infra-
struktur. Det er per i dag to andre felt i Barentsha-
vet, Snøhvit og Goliat, som ligger henholdsvis om
lag 100 km sør og 150 km sørøst for Castberg-fel-
tet.

Castberg-feltet er dimensjonert for økt utvin-
ning på feltet og at andre funn i området skal
kunne fases inn i fremtiden. Basert på dagens for-
ståelse av reservoarene og forventet produksjons-
profil, antas det å være kapasitet til at nye oljefunn
kan fases inn fra 2026.

Vurderinger og gjennomføring av tiltak for økt
utvinning vil foregå kontinuerlig gjennom hele
produksjonsperioden. Hvilke tiltak som gjennom-
føres vil avhenge av flere faktorer, blant annet pro-
duksjonserfaringer, teknologiutvikling, kostnads-
nivå og oljepris.

Gasseksport er en fremtidig forretningsmulig-
het som vil aktualiseres mot slutten av feltets leve-

tid. Tidspunktet for mulig gasseksport er usik-
kert. Dagens informasjon tilsier at bruk av eta-
blert infrastruktur på Snøhvit-feltet til gassek-
sport, inkludert LNG-anlegget ved Hammerfest,
kan være mulig fra 2045.

Innenfor samme utvinningstillatelse som Cast-
berg-feltet er det ytterligere to mindre oljefunn,
Skavl og Kayak, som ble påvist i henholdsvis 2013
og 2017. Begge funnene vil være teknisk mulig å
koble opp til innretningene på Castberg, men pro-
duksjonspotensialet er ikke endelig avklart.

Det er et betydelig gjenværende letepotensial i
området rundt Castberg-feltet. Tidspunkt og
omfang for videre leteboring vurderes av rettig-
hetshaverne i aktuelle utvinningstillatelser.

3.7 Nærmere om en mulig 
omlastningsterminal for råolje

På Castberg-feltet skal råoljen lastes fra produk-
sjonsskipet over til skytteltankere for videre trans-
port. En omlastningsterminal for råolje på land i
Finnmark har vært lansert som en mulig del av en
lønnsom transportløsning for olje ut av Barentsha-
vet. Skal en slik omlastningsterminal for råolje på
land i Finnmark realiseres, er en nødvendig, men
ikke tilstrekkelig forutsetning, en større samlet
oljeproduksjon enn den fra Castberg-feltet. Uten
dette vil ikke en slik terminal være lønnsom. En
eventuell omlastningsterminal er derfor ikke en
del av utbyggingsplanen for Castberg-feltet. Alter-
nativet til en terminal er å ta oljen direkte fra feltet
til markedet slik det gjøres for mange norske felt,
herunder Goliat-feltet.

På initiativ fra Statoil – som operatør for Cast-
berg-feltet, ble fellesprosjektet Barents Sea Oil
Infrastructure (BSOI) etablert i februar 2015 for å
utrede en slik omlastningsterminal. Fellesprosjek-
tet er et samarbeid mellom rettighetshaverne i
utvinningstillatelsene som omfatter Goliat- og
Castberg-feltene, samt Alta/Gohta- og Wisting-
funnene. Arbeidet ledes av Statoil, mens operatø-
rene for Goliat-feltet (Eni) og funnene Alta/Gohta
(Lundin) og Wisting (OMV) deltar aktivt i pro-
sjektet. Prosjektets formål er å utvikle en kost-
nadseffektiv flerbruks omlastningsterminal for
råolje på Veidnes i Nordkapp kommune, som skal
kunne bli en del av en eksportrute for olje ut av
Barentshavet. For at en eventuell uavhengig råol-
jeterminal skal være klar til å ta imot oljen fra
Castberg-feltet fra produksjonsstart i 2022, har
prosjektet lagt til grunn at etablering av en slik
terminal må besluttes i 2019.
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Statoil og BSOI-partnerne har grundig utredet
to ulike terminalkonsepter på Veidnes siden 2015.
I mars 2018 konkluderte selskapene med at de to
ulike terminalkonseptene som er studert gir
begrensede reduksjoner i transportkostnader for
olje ut fra Barentshavet og usikre øvrige verdiska-
pingsbidrag i forhold til transport direkte fra fel-
tene til markedet. Videre vil de studerte konsep-
tene medføre høye investeringskostnader og bety-
delige driftskostnader. Dette sammen med volu-
met av råolje som kan forventes å bruke en slik
eventuell terminal, gjør at det ikke er samfunns-
messig eller industrielt lønnsomt å gå videre med
de to studerte terminalkonseptene.

Selskapene ønsker derfor i stedet å se på alter-
native muligheter, blant annet en nedskalert
omlastningsterminal i kombinasjon med en even-
tuell skip-til-skip løsning i Sarnesfjorden. De vil
bygge videre på det arbeidet som allerede er gjort
med å finne en optimal infrastrukturløsning for
oljeomlastning i Barentshavet. En industriutvik-
ling som inkluderer terminal er avhengig av lønn-
somhet og volumer. Planlagt leteaktivitet frem-
over vil også gi ny informasjon om det totale

volumgrunnlaget. Det utarbeides nå et konkret
arbeidsprogram for denne aktiviteten med sikte
på å avklare et videre konseptarbeid i løpet av
4. kvartal 2018.

En utredning av flere alternativer vil ikke for-
ringe muligheten for å ta olje fra Castberg-feltet til
en eventuell fremtidig terminal, selv om det skulle
medføre at en eventuell løsning ikke er på plass til
produksjonsstart i 2022.

3.8 Disponering av innretningen

Disponeringskostnadene for Castberg-feltet er
estimert til åtte mrd. 2017-kroner. Nedstenging og
disponering av feltets innretninger og brønner vil
bli utført i henhold til gjeldende regelverk på det
aktuelle tidspunkt. En løsning for disponering av
feltets innretninger vil bli beskrevet i avslutnings-
planen, som skal leveres til myndighetene tidligst
fem år, men senest to år før bruken av innretnin-
gene er ventet å bli avviklet.
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4  Konsekvensutredning for Johan Castberg-feltet

4.1 Innledning

Konsekvensutredningen for Castberg-feltet har
vært på offentlig høring. Forslaget til program for
konsekvensutredning ble oversendt høringsin-
stansene 13. september 2016, med høringsfrist 31.
oktober 2016. Basert på forslaget og kommenta-
rer fra høringsrunden fastsatte Olje- og energide-
partementet utredningsprogrammet 4. april 2017.

Operatøren, Statoil, har på bakgrunn av det
fastsatte utredningsprogrammet utarbeidet en
konsekvensutredning som ble sendt på høring 30.
juni 2017, med høringsfrist 25. september 2017.
Høringsfristen ble forlenget for enkelte instanser
til 12. oktober 2017. En oppsummering av hørings-
uttalelsene til konsekvensutredningen med opera-
tørens kommentarer er gjengitt i vedlegg 1. I
dette kapittelet beskrives hovedtrekkene i konse-
kvensutredningen.

Utbyggingen ventes ikke å ha negative konse-
kvenser av betydning for naturressurser og miljø.
En rekke tiltak for å ivareta miljøhensyn ligger til
grunn for utbyggingsplanen. Investeringene i
Castberg-feltet og inntektene til rettighetsha-
verne, leverandørene og staten vil ha positive virk-
ninger for samfunnet. Prinsippene i naturmang-
foldloven §§ 8-10 er reflektert, blant annet gjen-
nom departementets vurdering av konsekvensu-
tredningen, samt supplerende informasjon fra
operatøren, og vil bli fulgt opp i gjennomføringen
av prosjektet.

4.2 Utslipp til luft

Utbygging og drift av Castberg-feltet vil medføre
utslipp til luft av CO2 (karbondioksid), CH4
(metan), nmVOC (flyktige organiske forbindelser
unntatt metan), NOx (nitrogenoksider), SOx (svo-
veloksider), svart karbon og partikler. De største
utslippene er i form av CO2, NOx og nmVOC.

Totale utslipp i utbyggingsfasen vil være om
lag 197 000 tonn CO2, 3 300 tonn NOx og 280 tonn
nmVOC. Dette stammer hovedsakelig fra bore- og
brønnoperasjoner, marine operasjoner ved instal-

lasjon av havbunnsanlegget og transportvirksom-
het i utbyggingsfasen.

I driftsfasen vil majoriteten av utslippene
stamme fra kraftgenerering ved gassturbiner. Det
vil også være diffuse utslipp fra prosessutstyr på
produksjonsskipet og sikkerhetsmessig behov for
fakling av gass, samt fra tilknyttet virksomhet i
form av skytteltankere, helikopter og forsynings-
båter. Drift av feltet forventes å medføre årlige
gjennomsnittlige utslipp på om lag 315 000 tonn
CO2, 540 tonn NOx og 140 tonn nmVOC.

Aktiviteten på feltet vil være omfattet av kvote-
plikt under det europeiske kvotesystemet (ETS).
Rettighetshaverne vil måtte kjøpe utslippskvoter
for sine utslipp. I et slik system kan utslippene
kun reduseres ved å redusere antallet kvoter som
utstedes. I tillegg vil det bli betalt CO2- og NOx-
avgift som for andre utslipp fra petroleumssekto-
ren.

Valg av løsninger og utstyr for å minimere
utslippene til luft er basert på analyser av beste til-
gjengelige teknikker (BAT).

Operatøren har som alternativ til lokal kraft-
generering ved gassturbiner, utredet muligheten
for helt eller delvis å dekke behovet for kraft og
varme gjennom tilførsel av kraft fra land eller fra
havvindmøller. En løsning basert på havvindmøl-
ler er per i dag for umoden og kostbar teknologi
til å kunne tas i bruk på Castberg-feltet.

Det er store tekniske utfordringer ved en kraft
fra land-løsning, hovedsakelig på grunn av 240 km
avstand til land. Likestrømsteknologi er en egnet
teknisk løsning for overføring av kraft over store
avstander. Per i dag eksisterer det imidlertid ikke
kvalifisert teknologi for å overføre likestrøm
direkte inn på et produksjonsskip. Det medfører
at en slik løsning vil kreve en kostbar omformer-
stasjon på en egen, dedikert plattform ved siden
av produksjonsskipet. Vekselstrømsteknologien
er velkjent, men blir teknisk og operasjonelt utfor-
drende jo større avstanden mellom land og felt er,
og jo større kraftmengde som skal overføres. En
vekselstrømsløsning til Castberg-feltet vil kreve
en teknologikvalifiseringsprosess på grunn av den
lange avstanden til land. En kraft fra land-løsning
til Castberg-feltet ville tatt en vesentlig del av ny
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nettkapasitet i regionen, og i så måte begrense
muligheten for annen forbruksøkning.

Tilleggsinvestering ved en kraft fra land-løs-
ning er anslått til 8–12,5 mrd. kroner avhengig av
løsning, med tilhørende tiltakskostnad på 5000–
8000 kroner per tonn redusert CO2. 1

Den høye tiltakskostnaden og de store tek-
niske utfordringene tilsier at tiltaket ikke er hen-
siktsmessig å gjennomføre. Operatøren har der-
for lagt til grunn en løsning der gassturbiner dek-
ker kraftbehovet til elektrisk drevet utstyr og gas-
sinjeksjon, mens behovet for varme til prosessan-
legget dekkes ved å gjenvinne varme fra
gassturbineksosen. Samlet vil dette gi god energi-
utnyttelse med en virkningsgrad på 63 pst.

Rettighetshavernes valgte løsning innebærer
også fysisk å tilrettelegge skipet for eventuell
fremtidig import av kraft. Dersom fremtidig utvik-
ling i området eller teknologi skulle vise at kraft
fra land eller fra fornybar havbasert energi er et
hensiktsmessig tiltak, vil det være mulig å bruke
vekselstrømsteknologi til å dekke behovet for
elektrisk kraft.

Det vil benyttes gassturbiner med lav-NOx-tek-
nologi, som vil bidra til å begrense utslipp av NOx.
Rettighetshaverne vil ha kontinuerlig oppmerk-
somhet på energieffektivisering og vurdere ulike
tiltak for å minimere energiforbruket og derigjen-
nom redusere utslippene som følge av kraftgene-
rering.

Fakling vil ikke forekomme under normal
drift. Fakling benyttes når anlegget må trykkav-
lastes og tømmes for gass av sikkerhetshensyn.
Fakling kan også forekomme i perioder ved opp-
start av anlegget etter at gassinjeksjonssystemet
har vært ute av drift, spesielt i utbyggings- og opp-
startsfasen før anlegget er godt innkjørt. Det er
lagt opp til gjenvinning av gass fra separatorer/
tanker (fakkelgassgjenvinning), slik at utslipp fra
fakling minimeres.

Det vil bli installert et anlegg for gjenvinning
av nmVOC og metan fra lagertankene på produk-
sjonsskipet. Utslipp fra dette anlegget vil kun fore-
komme hvis det er nødvendig av sikkerhetshen-
syn. Driftsregulariteten antas å være høyere enn
95 pst. Det vil også installeres gjenvinningsanlegg
for håndtering av nmVOC ved lasting av olje til
skytteltankerne. Operatøren vurderer de valgte
løsningene for håndtering av nmVOC og metan
som beste tilgjengelige teknikker (BAT). Et pro-
gram for å overvåke og utbedre diffuse lekkasjer
vil bli benyttet i driftsfasen.

4.3 Utslipp til sjø

Castberg-feltet ligger i sørvestre del av Barentsha-
vet, nord for Tromsøflaket og Eggakanten og sør
for iskanten og polarfronten som i forvaltningspla-
nen for Lofoten-Barentshavet er pekt ut som spesi-
elt miljøfølsomme. Feltet ligger 210 km sør for
Bjørnøya og omtrent 190 km fra sørspissen av
naturreservatet rundt øya. Det er ikke funnet kor-
allrev på Castberg-feltet, og det er kun registrert
få og spredte forekomster av svamp.

Det vil være noe utslipp til sjø i forbindelse
med boring og ferdigstillelse av brønnene på Cast-
berg-feltet. Utslipp til sjø vil i hovedsak være bore-
kaks og borevæske fra boring med vannbasert
borevæske og unntaksvis produsert vann.

Borekaks er utboret steinmasse, bestående av
partikler i ulike størrelser som fjernes fra borehul-
let etter hvert som brønnen bores. Under boring
av brønner blir det benyttet borevæske for å
frakte ut borekaks, smøre og kjøle borekronen, og
for å kontrollere trykket i brønnen.

Ved boring av de øverste brønnseksjonene vil
det bli benyttet vannbasert borevæske. I de mer
krevende brønnseksjonene lenger nede vil det bli
benyttet oljebasert borevæske. Ved boring av
reservoarseksjonene i brønnene blir det benyttet
oljebasert borevæske for produsentene og gassin-
jektorene, og vannbasert borevæske for vannin-
jektorene.

Kjemikaliene som er planlagt benyttet i bore-
væsken er klassifisert som grønne i Miljødirekto-
ratets klassifiseringssystem. I hydraulikkvæske
for å operere ventiler på havbunnen og i testing av
rørledninger vil det bli brukt gule kjemikalier.
Gule og grønne kjemikalier regnes ikke som miljø-
skadelige.

Det er laget en væskegjenvinningsplan for
boreoperasjonene. Brukt vannbasert og olje-
basert borevæske som kan brukes på nytt, vil bli
sendt til land for gjenvinning. Borekaks fra seksjo-
ner boret med oljebasert borevæske vil bli trans-
portert til land for behandling, gjenvinning av
baseolje og godkjent sluttdisponering av bore-
kaks.

Borekaks fra seksjoner boret med vannbasert
borevæske vil slippes ut og deponeres lokalt på
sjøbunnen. Fra den øverste seksjon pumpes bore-
kaks bort fra selve borestedet. De resterende
mengdene slippes ut fra boreriggen. Det er esti-
mert at det i løpet av boreperioden vil slippes ut i
overkant av 34 200 tonn borekaks og 10 600
kubikkmeter vannbasert borevæske. Effektene på
bunnmiljøet av disse utslippene er vurdert å være1 Tiltakskostnaden er beregnet med 5 pst. diskonterings-

rente.
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liten. Det er videre ikke sannsynlig at utslippene
vil ha noen effekt på fisk i området.

Produsert vann er formasjonsvann som følger
med brønnstrømmen fra reservoaret, og som der-
fra kan inneholde uorganiske salter, tungmetaller
og organiske stoffer, inklusive dispergert olje og
tilsatte kjemikalier.

Alt produsert vann på Castberg-feltet vil i nor-
malsituasjonen renses og deretter injiseres i
reservoaret for å opprettholde trykket. I de tilfel-
ler hvor injeksjonsanlegget er nede eller at det er
utfordringer med injektiviteten i brønnene, slip-
pes produsert vann til sjø etter rensing. Operatø-
ren legger til grunn at injeksjonsanlegget er til-
gjengelig 95 pst. av tiden.

Oljeinnholdet i produsert vann som slippes til
sjø skal være så lavt som mulig og skal ikke over-
stige 30 mg olje per liter vann som veid gjennom-
snitt for en kalendermåned, jf. aktivitetsforskriften
§ 60.

Rensing av produsert vann på Castberg-feltet
vil bli utført med beste tilgjengelig teknikker
(BAT). Renset produsert vann er antatt å ha en
gjennomsnittlig oljekonsentrasjon på 15 mg/liter.
En eventuell vesentlig lavere oljekonsentrasjon vil
kreve redesign av hele renseanlegget og tekno-
logi som per i dag ikke er kvalifisert for bruk off-
shore. Dette vil medføre en høy risiko for økte
kostnader og forsinkelse av gjennomførings-
planen.

Akutte utslipp til sjø kan komme fra utblåsnin-
ger fra feltinnretninger under boring eller drift,
lekkasjer fra rør, lekkasjer fra undervannsinstalla-
sjoner, prosesslekkasjer eller lekkasjer fra skyttel-
tankere eller lasteoperasjoner. Operatøren plan-
legger å installere et system for automatisk oppda-
ging av olje til sjø.

Et uhellsutslipp av olje fra Castberg-feltet
representerer størst miljørisiko for sjøfugl og høy-
est for lunde i hekkesesongen. Miljørisiko for
andre dyregrupper og sensitive habitater er
beregnet som liten, og konsekvens for disse der-
som et utslipp skulle skje, vurderes også som
begrenset. Miljørisikoanalysen viser at miljørisi-
koen for boring og produksjon av Castberg-feltet
er innenfor operatørens akseptkriterier.

I planlegging og dimensjonering av oljevern-
beredskapen er det tatt høyde for klimatiske for-
hold, og feltets plassering i et område langt fra
land. For å møte responstiden vil det være tilgjen-
gelige oljevernressurser om bord på et dedikert
beredskapsfartøy på feltet.

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap
(NOFO) står for den operative delen av beredska-
pen. NOFO har utstyr på depot langs kysten og

egne avtaler med fiskefartøy for å drive kystnær
oljevernberedskap. Operatøren planlegger å ha 15
fartøy fra NOFO for mekanisk oppsamling til å
håndtere et eventuelt utslipp til havs. For å hånd-
tere et eventuelt utslipp i kyst- og strandsonen
planlegger operatøren å ha fire fjordsystemer og
fire kystsystemer fra NOFO.

En utilsiktet gasslekkasje er i større grad en
sikkerhetstrussel enn en miljøtrussel. Det vil
installeres systemer for deteksjon av gass og tiltak
som ivaretar sikkerheten.

4.4 Arealbeslag og fysiske inngrep

Det vil bli opprettet en sikkerhetssone i henhold
til gjeldende regelverk rundt produksjonsskipet,
med utstrekning på 500 meter regnet ut fra ski-
pets ytterpunkter der denne til enhver tid befinner
seg. Det vil bli opprettet en sikkerhetssone på 500
meter med forbud mot fiske med bunnredskap og
oppankring rundt alle bunnrammer/satellitter.

Castberg-feltet ligger i et område med lite fis-
keriaktivitet. Området som berøres av feltutbyg-
ging og drift er lite egnet for fiske med bunnred-
skaper på grunn av bunnforholdene som preges
av brede og dype isskuremerker. Det forventes
derfor heller ikke fiske med bunntrål i fremtiden.

Det foregår moderat fiske med konvensjonelle
redskaper i området. I hovedsak er dette et fiske
med autoline, et fiske som foregår over store
områder. For denne fartøygruppen vil det kunne
være mindre operasjonelle ulemper som følge av
at de må ta hensyn til sikkerhetssonen rundt pro-
duksjonsskipet, samt mobile rigger ved brønnope-
rasjoner og fartøy som brukes i installasjonsperio-
den.

Castberg-feltet ligger utenfor hovedstrøm-
mene for skipstrafikk i Barentshavet.

Det har ikke blitt identifisert koraller eller
andre sårbare arter på havbunnen på selve feltlo-
kasjonen under de kartleggingene som har blitt
gjennomført.

4.5 Samfunnsmessige konsekvenser

Utbyggingen av Castberg-feltet vil skape store
verdier til fellesskapet. I tillegg til inntekter til sta-
ten gjennom skatter, avgifter og SDØE-ordningen
vil utbyggingen medføre betydelige aktiviteter i
forbindelse med utbygging og drift, samt gi inn-
tekter og sysselsetting for norsk industri.

Samlede kostnader for utbygging og 30 års
drift av Castberg-feltet (inkludert disponerings-
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kostnader) er om lag 95 mrd. kroner. Samlede for-
ventede inntekter er beregnet til om lag 270 mrd.
kroner. Begge disse tallene er i faste 2017-kroner,
men er udiskonterte størrelser.

Forventet nåverdi før skatt, neddiskontert
med syv pst. realrente, er beregnet til 74,2 mrd.
2017-kroner. Prosjektet er samfunnsøkonomisk
lønnsomt, og størsteparten av dette overskuddet
tilfaller det norske samfunnet i form av skatteinn-
tekter og kontantstrøm fra SDØE.

Castberg-utbyggingen utgjør en betydelig
andel av investeringene på norsk sokkel i årene
fremover, og er derfor svært viktig for norsk leve-
randørindustri til petroleumsvirksomheten. Basert
på tidligere utbyggingsprosjekter på norsk sokkel
er det beregnet at norsk andel av vare- og tjeneste-
leveringen til utbyggingen av Castberg-feltet vil
være omtrent halvparten. For driftsperioden, som
er anslått til å vare i 30 år, er andelen beregnet til å
være vel 80 pst. Disse tallene representerer leve-
ranser fra norske leverandører og underleveran-
dører, ikke kontraktsverdier i seg selv. En norsk
leverandør kan bruke en utenlandsk underleve-
randør, og det utenlandske bidraget blir da fra-
trukket. Tilsvarende kan en utenlandsk leveran-
dør bruke en norsk underleverandør, og det nor-
ske bidraget vil da inngå i den norske andelen.

Utbyggingen vil også gjennom konsumvirk-
ninger kreve arbeidsinnsats hos leverandørene og
underleverandørene. Nasjonale sysselsettings-
virkninger i utbyggingsfasen er i konsekvens-

utredningen beregnet til om lag 47 000 årsverk i
norske bedrifter, fordelt over de åtte årene fra
2017–2024. Av disse årsverkene er om lag 70 pst.
antatt å komme fra leverandørbedrifter og deres
underleverandører, og resterende årsverk kom-
mer fra de omtalte konsumvirkningene. I driftspe-
rioden er nasjonale sysselsettingsvirkninger
beregnet til i overkant av 1 700 årsverk i et nor-
malt driftsår.

Utbyggingen av feltet vil gi positive ringvirk-
ninger for Nord-Norge i utbyggingsfasen og sær-
lig i driftsfasen. Operatøren er opptatt av å ha god
kontakt med regionalt næringsliv gjennom hele
prosjektperioden og videre inn i driftsfasen.

Operatøren har beregnet at 6,5 pst. av den
nasjonale verdiskapingen i utbyggingsfasen kom-
mer regionalt i Nord-Norge. Samlede regionale
sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen er
beregnet til om lag 1 750 årsverk, hvorav i over-
kant av 700 årsverk i Nord-Troms og Finnmark.

Det er beregnet at 40 pst. av den nasjonale ver-
diskapingen i driftsfasen kommer regionalt i
Nord-Norge. Årlige regionale sysselsettingsvirk-
ninger i driftsfasen er beregnet til om lag 470
årsverk i et normalt driftsår, hvorav 265 årsverk i
Nord-Troms og Finnmark.

I henhold til etablert praksis skal operatøren
senest to år etter at feltet er satt i produksjon gjen-
nomføre en analyse av regionale og lokale ring-
virkninger av utbyggingen.
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5  Myndighetenes vurdering av plan for utbygging og drift 
av Johan Castberg-feltet

5.1 Arbeids- og sosialdepartementets 
vurdering

Arbeids- og sosialdepartementet har innhentet
Petroleumstilsynets vurdering av om planene for
utbygging av Castberg-feltet er i tråd med HMS-
regelverket.

Petroleumstilsynets konklusjon er at de frem-
lagte løsningene kan utvikles i tråd med regel-
verkets krav. Petroleumstilsynet påpeker at pro-
duksjonsskipet er designet med en teknisk levetid
på 30 år, mens stigerør, feltrørledninger, kontroll-
kabler og undervannsutstyr er designet med tek-
nisk levetid på 25 år. Det vises til at regelverket
ikke pålegger operatøren en plikt å søke om leve-
tidsforlengelse for dette utstyret alene. Det er
ikke ønskelig at utstyret vil kunne benyttes utover
designet levetid, uten at det er krav om å igang-
sette en samtykkeprosess. Tilsynet ber derfor om
at PUD for Castberg-feltet godkjennes med et vil-
kår om at operatøren må søke om samtykke til
bruk av dette utstyret ut over den levetiden som
er beskrevet i søknaden og som utløper etter 25
år.

Arbeids- og sosialdepartementet legger til
grunn at operasjoner som innebærer direkte kon-
takt med og styring av brønnstrøm skal skje i tråd
med regelverket, og viser til at operatøren og
Petroleumstilsynet har kontakt om aktuelle løs-
ninger.

Arbeids- og sosialdepartementet har ingen
ytterligere merknader til planene og anbefaler at
PUD for Johan Castberg-feltet godkjennes med
følgende vilkår:
– Operatøren må søke Petroleumstilsynet om

samtykke til bruk av stigerør, feltrørledninger,
kontrollkabler og undervannsutstyr ut over
den levetiden som er beskrevet i PUD.

5.2 Oljedirektoratets vurdering

Oljedirektoratet (OD) baserer sin vurdering på de
mottatte planene og informasjon mottatt i møter

med operatøren og de andre rettighetshaverne,
samt eget teknisk arbeid. Forhold som OD har
vært opptatt av i selskapenes arbeid med utbyg-
gingsplanen var blant annet knyttet til reservoaru-
sikkerhet, permanent reservoarovervåking, dre-
neringsstrategi, økt utvinningspotensial og fleksi-
bilitet i utbyggingsløsningen.

Undergrunnen

OD mener at rettighetshaverne har gjort et godt
geofaglig arbeid, som er tilstrekkelig til å kunne
igangsette utbygging av funnene Skrugard, Havis
og Drivis. Etter ODs vurdering er funnene til-
fredsstillende avgrenset, og datainnsamlingen i
brønnene er god. Etter ODs vurdering er ressurs-
beregningen utført på en grundig og pålitelig
måte. Usikkerhetsspennet i tilstedeværende res-
surser er relativt sett lite. Etter ODs vurdering er
de beregnede usikkerhetene rimelige, sett i for-
hold til kompleksiteten i reservoarene og i forhold
til datagrunnlaget.

Rettighetshaverne planlegger å benytte geofy-
sisk reservoarmonitorering (GRM) for regelmes-
sig å kunne samle informasjon om reservoarene
og overliggende lag på Castberg-feltet. Dette
bidrar til bedre forståelse av undergrunnen over
tid. Rettighetshaverne har vurdert ulike GRM-
metoder, og foreløpig lagt til grunn et konsept
basert på konvensjonell teknologi. Overvåking av
reservoaret ved hjelp av permanent installerte
seismiske sensorer for reservoarmonitorering
(permanent reservoarmonitorering, PRM) er
også vurdert og anbefalt av operatøren. Sammen-
lignet med konvensjonelle GRM-metoder vil PRM
kunne bidra til bedre forståelse av undergrunnen,
og derigjennom bedre beslutningsgrunnlag for til-
leggsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.

Rettighetshaverne planlegger endelig beslut-
ning av GRM-metode i løpet av 2018. Basert på
dokumentasjonen i PUD vurderer OD at PRM-
konseptet gir størst verdi over feltets levetid. OD
anbefaler at det stilles vilkår til installasjon av
PRM ved godkjennelse av PUD.
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OD er enig i den valgte dreneringsstrategien
for Castberg-feltet. Etter ODs vurdering er opera-
tørens reservoarvurderinger tilfredsstillende
utført og dokumentert.

Operatøren har etter ODs vurdering gjennom-
ført et tilfredsstillende arbeid med å kvantifisere
utvinnbare volumer og tilhørende usikkerheter.
Forventede utvinnbare oljereserver for Castberg-
feltet er av operatøren beregnet til 88,7 mill. Sm3,
noe som tilsvarer en utvinningsgrad på 51 pst.
Operatøren har identifisert et potensielt tilleggs-
volum på om lag 27 mill. Sm3 oljeekvivalenter,
som inkluderer at gass produseres og eksporte-
res mot slutten av feltets levetid.

Usikkerhetene i utvinnbare reserver er pri-
mært knyttet til usikkerheten i tilstedeværende
olje, permeabilitet, relativ permeabilitet, konnekti-
vitet i deler av reservoaret, vanninjeksjonseffekti-
vitet og kommunikasjon over forkastninger. OD
vurderer usikkerhetsspennet som rimelig anslått.

Den valgte dreneringsstrategien på feltet er
horisontale produksjonsbrønner og trykkstøtte
ved hjelp av gass- og vanninjeksjon. Redusert van-
ninjeksjonseffektivitet på grunn av formasjonsska-
der i området rundt brønner og i reservoaret er
en sentral risikofaktor i dreneringsstrategien.
Operatøren har etter ODs vurdering tilfredsstil-
lende planer for å ivareta dette. Operatøren vil ha
kontinuerlig oppmerksomhet på de kritiske para-
meterne for å oppnå ønsket injektivitet. Dersom
forkastningskommunikasjonen er dårligere enn
forventet, kan enkelte av reservoarformasjonene
ikke få nok trykkstøtte. OD har i utbyggingsløpet
vært opptatt av at alternative løsninger for optimal
drenering skulle beskrives i PUD. Operatøren har
i PUD beskrevet avbøtende tiltak, dersom enkelt-
formasjoner ikke mottar nok trykkstøtte.

Operatøren har etter ODs vurdering på en god
måte tatt hensyn til at reservoaret kan være
annerledes enn forventet. Dreneringsstrategien
må vurderes underveis i lys av produksjonserfa-
ring og data fra reservoarovervåking for å sikre
en optimal verdiskaping på feltet.

Castberg er et stort felt med en lang produk-
sjonshorisont og mange muligheter for økt verdi-
skaping gjennom kostnadsreduksjon og økt utvin-
ning. OD har utfordret operatøren på å utarbeide
en plan for identifisering og implementering av
teknologier som kan gi økt verdiskaping gjennom
feltets levetid.

OD anbefaler på bakgrunn av dette at det stil-
les vilkår ved godkjennelse av PUD knyttet til en
vurdering av den valgte dreneringsstrategien og
en plan for videre utvikling av ressurspotensialet i
utvinningstillatelsen, herunder identifisering og

implementering av teknologier som kan gi økt
verdiskaping, når rettighetshaverne har produk-
sjonserfaring fra feltet.

Utbyggingsløsning

OD mener at den valgte utbyggingsløsningen gir
god fleksibilitet til å kunne utvinne ressursene i
Castberg-feltet og til å fase inn fremtidige tilleggs-
ressurser i området. Som første infrastruktur i
dette området vil feltet være en viktig byggekloss
for fremtidig aktivitet sørvest i Barentshavet og
videre nordover. OD har vært opptatt av at det vel-
ges en fremtidsrettet løsning som i størst mulig
grad også legger til rette for å utnytte tilleggsres-
surser. Oljen fra Castberg-feltet planlegges lastet
over til skytteltankere for transport bort fra feltet.
OD har ikke, på ressursforvaltningsmessig
grunnlag, innvendinger mot rettighetshavernes
anbefalte lager- og lasteløsning for olje på Cast-
berg-feltet.

Totale investeringer er betraktelig redusert i
løpet av planleggingsfasen. Enkelte kostnadsesti-
mater ligger under nivåene i ODs referansedata-
base, blant annet for boring av brønner og hav-
bunnsanlegget. Operatøren begrunner disse kost-
nadsestimatene med interne optimaliseringspro-
sesser, gode markedsutsikter og økt priskonkur-
ranse mellom leverandører. Operatøren har hatt
tett dialog med ulike leverandører i arbeidet med
utbyggingsplanen. Dette bidrar til lavere risiko for
overskridelser og forsinkelser i utbyggingsfasen.
Inngåelse av kontrakter med leverandørene på et
tidlig tidspunkt bidrar til større forutsigbarhet for
kostnadene ved utbyggingen. OD vurderer kost-
nadsestimatene som forventningsrette med hen-
syn til dagens markedsnivå.

Rettighetshaverne har valgt en kontraktstra-
tegi som innebærer oppdeling i flere kontrakter.
Det forventes at oppdelingen vil bidra til å redu-
sere kostnader, minimere planrisiko og å gjøre
prosjektgjennomføringen mer fleksibel og robust.
Kontraktsstrategien bygger på erfaringer fra
andre utbyggingsprosjekter som er gjennomført
på norsk sokkel og internasjonalt.

Etter ODs vurdering er rettighetshavernes
kontrakts- og gjennomføringsstrategi godt gjen-
nomarbeidet. I planleggingsfasen fram mot PUD
har OD fulgt opp overfor operatøren at god kvali-
tet i prosjekteringsarbeidet vektlegges tilstrekke-
lig, for derigjennom å legge best mulig til rette for
en god prosjektgjennomføring og et godt under-
lag for kostnadsestimatene.

Operatøren har identifisert relevante risikoer
som kan medføre kostnadsøkninger og forsinkel-
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ser, blant annet knyttet til grensesnitthåndtering
av kontraktene og gjenstående arbeid på produk-
sjonsskipet ved planlagt uttauing til feltet, og et
system for å håndtere disse. Gjennomføringspla-
nen er etter ODs vurdering realistisk.

Rettighetshavergruppen skal påse at virksom-
heten kan utøves på forsvarlig måte i samsvar med
gjeldende lovgivning. Påseplikten er en viktig del
av kvalitetssikringen av utbyggingsprosjekter på
norsk sokkel. I forbindelse med innlevering av
PUD for Castberg-feltet har partnerne, Eni Norge
AS og Petoro AS, redegjort for hvilke aktiviteter
de har gjennomført/planlegger å gjennomføre for
å oppfylle påseplikten i tilknytning til utarbeidelse
og gjennomføring av PUD. Etter ODs vurdering
har partnerne bidratt aktivt og konstruktivt i
arbeidet fram mot innlevering av PUD, og begge
har levert en tilfredsstillende plan for hvordan de
vil følge opp prosjektet i utbyggingsfasen.

Utslipp og miljø

Kraftgenerering vil være den dominerende kilden
for utslipp til luft. Kraft- og varmebehovet på Cast-
berg-feltet vil dekkes av lav-NOx gassturbiner
med varmegjenvinningsenheter. Dette gir en høy,
total virkningsgrad for turbinene. OD mener at
den valgte løsningen for dekning av kraft- og var-
mebehov på Castberg-feltet er en effektiv og hen-
siktsmessig løsning. Rettighetshaverne har vur-
dert flere løsninger for å dekke kraftbehovet, her-
under flere alternativer for kraft fra land. De for-
skjellige alternativene med kraft fra land gir alle
svært høye tiltakskostnader. Videre er det betyde-
lige, tekniske utfordringer ved en kraft fra land-
løsning. Dette vil kunne påvirke gjennomføringen
av prosjektet og øke risikoen for forsinkelser og
kostnadsoverskridelser. Høytrykksfakkelen på
produksjonsskipet vil være lukket med gjenvin-
ning til førstetrinnsseparator. Det vil derfor ikke
være utslipp fra denne under normal drift.

Det er lagt til grunn at borekaks fra seksjoner
boret med vannbasert borevæske vil slippes ut til
sjø. Kaks fra boring med oljebasert borevæske vil
bli transportert til land for behandling og depone-
ring. Produsert vann planlegges reinjisert i reser-
voaret. Selv om alt produsert vann er planlagt
reinjisert, vil det etableres et fullverdig rensean-
legg, designet for en oljekonsentrasjon på 15 mg/
liter etter rensing, for bruk i perioder der injek-
sjon ikke er mulig.

Økonomi

Castberg-prosjektet fremstår etter ODs vurdering
som samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust.
OD har utført sensitivitetsberegninger på lønn-
somheten for prosjektet. Beregningene viser at
prosjektet er økonomisk robust for alle testede
kostnadsøkninger, både investeringer og drifts-
kostnader. Parameterne med størst effekt på
nåverdien er lavt og høyt ressursutfall, produktpri-
ser og investeringer. Fremtidig oljepris, særlig i
første del av produksjonsløpet, er viktig for nivået
på kapitalavkastningen ved utbyggingen. Cast-
berg-utbyggingen er robust for vesentlig lavere
oljepriser fremover enn dagens nivå.

Utbyggingsløsningen har fleksibilitet til å
kunne utvinne ressursene i Castberg-feltet og til å
fase inn fremtidige tilleggsressurser i området.
Det er et betydelig gjenværende letepotensiale
innad i utvinningstillatelsen for Castberg-feltet og
i tilstøtende tillatelse med samme eierstruktur.
Tidspunkt og omfang for videre leteboring er
under vurdering hos rettighetshaverne. Forventet
produksjonsprofil tilsier at 2026 er sannsynlig tids-
punkt for når innfasing av nye oljefunn til produk-
sjonsskipet kan være aktuelt på grunn av produk-
sjonskapasiteten på skipet. OD vurderer det som
svært positivt at utforskingen av ressurspotensia-
let i området fortsetter og at prospektene modnes
fram mot borebeslutning.

Oljedirektoratets anbefaling

OD anbefaler at PUD for Johan Castberg-feltet
godkjennes med følgende vilkår:
– Anlegget for permanent installerte seismiske

sensorer (permanent reservoarmonitorering,
PRM), som er beskrevet i PUD, skal være ope-
rativt ved produksjonsstart. En meddelelse om
at investeringsbeslutning er tatt, og grunnlaget
for beslutningen, skal fremlegges for departe-
mentets godkjenning innen 30. september
2018.

– Rettighetshaverne skal, basert på oppdatert
datagrunnlag, gjøre en vurdering av den valgte
dreneringsstrategien og utarbeide en plan for
videre utvikling av ressurspotensialet i utvin-
ningstillatelse 532, herunder identifisering og
implementering av teknologier som kan gi økt
verdiskaping. Planen, med tilhørende vurde-
ring, skal fremlegges for departementets god-
kjenning innen 1. januar 2025. Departementet
kan stille ytterligere vilkår knyttet til en forsvar-
lig utnyttelse av ressursene basert på den frem-
lagte planen.
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5.3 Olje- og energidepartementets 
vurdering

Olje- og energidepartementet viser til at det er
Arbeids- og sosialdepartementets vurdering at de
fremlagte planene kan utvikles i tråd med regel-
verkets krav til arbeidsmiljø og sikkerhet.

Departementet og Oljedirektoratet (OD) har
hatt dialog med operatøren om utbyggingsløsnin-
gen for Castberg-feltet gjennom prosjektløpet,
også før overlevering av plan for utbygging og
drift. Formålet med denne dialogen har vært å
sikre at den valgte utbyggingsløsningen gir god
ressursforvaltning, høy forventet verdiskaping og
at den oppfyller myndighetenes krav. Olje- og
energidepartementet vurderer den valgte utbyg-
gingsløsningen, herunder energiløsningen, som
god.

Ressursforvaltning og verdiskaping

Olje- og energidepartementet viser til ODs vurde-
ring av plan for utbygging og drift av Castberg-fel-
tet. OD mener at utbyggingsløsningen legger opp
til en tilfredsstillende utnyttelse av ressursene og
at det er et samfunnsøkonomisk lønnsomt og
robust prosjekt.

Departementet er opptatt av at den valgte
utbyggingsløsningen gir god fleksibilitet til å
kunne utvinne ressursene i Castberg-feltet og til å
fase inn tilleggsressurser i området. Departemen-
tet viser til at det for den valgte utbyggingsløsnin-
gen er et betydelig antall ledige brønnslisser og at
produksjonsskipet er tilrettelagt for å prosessere
tilleggsressurser.

Forventede investeringer til utbygging av
Castberg-feltet beløper seg til 47,2 mrd. 2017-kro-
ner. Årlige driftsutgifter er i gjennomsnitt bereg-
net til å bli om lag 1,3 mrd. 2017-kroner. Forventet
nåverdi før skatt er beregnet til 74,2 mrd. 2017-
kroner. Balanseprisen, den fremtidige oljepris
som gir en realavkastning på forventede investe-
ringer på syv pst. reelt før skatt for prosjektet, er
beregnet til 31 US dollar per fat. Operatøren har
gjennomført sensitivitetsanalyser for blant annet
endringer i driftskostnader, investeringer, oljepris,
utvinnbare reserver og forsinkelser, jf. avsnitt 3.4.
Analysen viser at Castberg-utbyggingen er robust
overfor endringer i disse elementene.

Klimarisikoen ved utbyggingen er synliggjort
av selskapene i utbyggingsplanen. Det framgår av
planen at prosjektet er robust både mot lavere
oljepriser og høyere driftskostnader enn forven-
tet. Prosjektet tåler en betydelig lavere oljepris
enn forventet, herunder om dette skulle bli en

effekt av fremtidige globale klimatiltak, og fortsatt
gi god avkastning på investert kapital. Prosjektets
lønnsomhet er også robust mot endringer i drift-
skostnader, inkludert utslippskostnader på norsk
sokkel.

Myndighetene er opptatt av at utbyggingspro-
sjektene på norsk sokkel gjennomføres sikkert og
effektivt. Det er operatørens og øvrige rettighets-
haveres ansvar å planlegge og gjennomføre utbyg-
ginger på norsk sokkel i tråd med gjeldende krav
til helse, miljø og sikkerhet, innen planlagt tid og
kostnad, og med god kvalitet. Rettighetshaver-
gruppen skal påse at virksomheten kan utøves på
forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovgiv-
ning og under ivaretakelse av hensynet til god res-
sursforvaltning, helse, miljø og sikkerhet. Påse-
plikten er en sentral del av kvalitetssikringen av
utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

ODs vurdering er at prosjektets gjennomfø-
ringsplan er godt gjennomarbeidet og realistisk.
Operatørens beregninger viser at prosjektet er
samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust. ODs
vurdering av prosjektet bekrefter denne konklu-
sjonen. Olje- og energidepartementet mener på
denne bakgrunn at utbyggingen av Castberg-fel-
tet er et samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust
prosjekt.

Utbygging av Castberg-feltet er et stort pro-
sjekt og den tredje feltutbyggingen i Barentsha-
vet. Feltet er forventet å få en lang produksjons-
periode på 30 år, og forventes ifølge operatøren å
få en utvinningsgrad på 51 pst. Det er ambisjoner
om å øke utvinningen i løpet av driftsperioden.
Myndighetene er opptatt av at rettighetshaverne
foretar ressursforvaltningsmessige gode valg som
fører til at man får realisert alle lønnsomme res-
surser og får høyest mulig verdiskaping ut av fel-
tet.

Ringvirkninger

Utbyggingen av Castberg-feltet vil skape store
verdier for samfunnet. I tillegg til inntekter til sta-
ten gjennom skatter, avgifter og SDØE-ordningen
vil utbyggingen medføre betydelige aktiviteter i
forbindelse med utbygging og drift, samt gi inn-
tekter og betydelig sysselsetting i norske bedrif-
ter.

Departementet er opptatt av at nye utbyggin-
ger skaper størst mulig verdier for samfunnet og
at de legger til rette for positive, lokale og regio-
nale ringvirkninger. Som del av konsekvensutred-
ningen er de samfunnsmessige forhold, herunder
regionale og lokale ringvirkninger, utredet.
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Utbyggingen vil også bidra til aktivitet i norsk
økonomi, utover leverandørene og underleveran-
dørene, gjennom konsumvirkninger. Nasjonale
sysselsettingsvirkninger av utbyggingsfasen er i
konsekvensutredningen beregnet til om lag
47 000 årsverk i norske bedrifter, fordelt over peri-
oden 2017–2024. Av disse årsverkene er om lag
70 pst. antatt å komme fra leverandørbedrifter og
deres underleverandører, og resterende årsverk
kommer fra de omtalte konsumvirkningene. I
driftsperioden er nasjonale sysselsettingsvirknin-
ger beregnet til i overkant av 1 700 årsverk i et
normalt driftsår.

Utbyggingen av feltet vil gi positive ringvirk-
ninger for Nord-Norge både i utbyggings- og
driftsfasen. Samlede regionale sysselsettingsvirk-
ninger i Nord-Norge i utbyggingsfasen er av ope-
ratøren beregnet til om lag 1 750 årsverk, hvorav i
overkant av 700 årsverk i Nord-Troms og Finn-
mark. Årlige regionale sysselsettingsvirkninger i
driftsfasen er beregnet til om lag 470 årsverk i et
normalt driftsår, hvorav 265 årsverk i Nord-Troms
og Finnmark.

Departementet er opptatt av at det er tidlig
kontakt mellom operatøren og lokalt/regionalt
næringsliv og relevante myndigheter ved utbyg-
ging av funn som Castberg. Departementet har
ingen innsigelser til at driftsorganisasjonen for
Castberg-feltet etableres i Harstad og at helikop-
ter- og forsyningsbasene i Hammerfest benyttes.
Departementet forventer at selskapene legger til
rette for kvalifisering av relevante lokale/regio-
nale leverandører i utbyggings- og driftsfasen for
feltet, og at de etablerer anbudsprosesser som
gjør at bedrifter fra landsdelen kan delta.

I et separat industriprosjekt vurderes mulighe-
ten for å utvikle en kostnadseffektiv omlastings-
terminal for råolje på Veidnes i Nordkapp kom-
mune som del av en eksportrute for råolje ut av
Barentshavet. Departementet er kjent med at sel-
skapene ikke har funnet lønnsomhet i de to termi-
nalkonseptene de har studert fram til nå. Departe-
mentet er opptatt av at det er et best mulig beslut-
ningsgrunnlag i denne saken, og mener derfor
det er viktig at selskapene viderefører utrednings-
arbeidet slik de har foreslått, med sikte på å
avklare et videre konseptarbeid i løpet av 4. kvar-
tal 2018. En utredning av flere alternativer vil ikke
forringe muligheten for å ta olje fra Castberg-feltet
til en eventuell framtidig terminal, selv om det
skulle medføre at en eventuell løsning ikke er på
plass til produksjonsstart i 2022. Departementet
legger til grunn at Castberg-feltet skal benytte en
omlastningsløsning i Finnmark dersom en slik
løsning er lønnsom og blir etablert.

I tråd med Meld. St. 28 (2010–2011) En
næring for framtida – om petroleumsvirksomheten,
skal operatøren, senest to år etter at feltet er satt i
produksjon, gjennomføre en analyse av regionale
og lokale ringvirkninger av utbyggingen.

Miljøpåvirkning og utredningsplikten

Det forventes ingen vesentlige miljøpåvirkninger
som følge av utbyggingen av Castberg-feltet med
den utbyggingsløsningen som er fremmet av ret-
tighetshaverne. Operatøren har i konsekvensu-
tredningen vurdert virkningene av utbyggingen
og beskrevet hvilke avbøtende tiltak som planleg-
ges gjennomført, blant annet for å begrense
utslipp til luft og sjø, arealbeslag og fysiske inn-
grep. I høringen av konsekvensutredningen er det
ikke fremkommet forhold som tilsier at plan for
utbygging drift for Castberg-feltet ikke bør god-
kjennes. Hvordan operatøren planlegger å følge
opp høringsuttalelsene fremgår av vedlegg 1.

Olje- og energidepartementet vurderer den
valgte energiløsningen som tilfredsstillende. Med
en virkningsgrad på 63 pst. er energiutnyttelsen
god. Operatøren har gjort grundige analyser av
ulike energiløsninger for å begrense utslipp til
luft. De forskjellige alternativene med kraft fra
land gir alle svært høye tiltakskostnader. Videre
er det betydelige tekniske utfordringer ved en
kraft fra land-løsning. Dette vil kunne påvirke
gjennomføringen av prosjektet og øke risikoen for
forsinkelser og kostnadsoverskridelser. En løs-
ning med kraft fra land forutsetter at det er sikret
utbygging av tilstrekkelig ny kraft eller at det
fremføres tilstrekkelig nytt nett, slik at det ikke
oppstår regionale ubalanser på utbyggingstids-
punktet. Samtidig må naturmangfoldet og hensy-
net til tiltakskostnadene ivaretas. Myndighetenes
politikk på dette området fremgår blant annet i
Meld. St. 28 (2010–2011) En næring for framtida –
om petroleumsvirksomheten og i klimaforliket, jf.
Innst. 390 S (2011–2012).

Produksjonsskipet vil bli tilrettelagt for eventu-
ell fremtidig import av vekselstrøm, hvis utviklin-
gen innen teknologi eller den økonomiske aktivi-
teten i området gjør det til et hensiktsmessig til-
tak. CO2-utslippene fra produksjonsskipet vil være
omfattet av det europeiske kvotesystemet. Rettig-
hetshaverne må i tillegg betale CO2-avgift. Selska-
pene har således kontinuerlig en betydelig økono-
misk egeninteresse av å begrense sine utslipp av
CO2.

På denne bakgrunn anser Olje- og energide-
partementet konsekvensutredningsplikten for
prosjekt som oppfylt. Prinsippene i naturmang-
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foldloven §§ 8-10 er reflektert, blant annet gjen-
nom departementets vurdering av konsekvens-
utredningen, samt supplerende informasjon fra
operatøren, og vil bli fulgt opp i gjennomføringen
av prosjektet.

Konklusjon

Basert på operatørens planer og vurderinger gjort
av Oljedirektoratet fremstår utbyggingen av Cast-
berg-feltet som et samfunnsøkonomisk lønnsomt
og robust prosjekt som kan gjennomføres, samti-
dig som hensyn til ytre miljø og fiskeriinteresser
ivaretas.

Olje- og energidepartementet mener på denne
bakgrunn at utbyggingen av Castberg-feltet er et

økonomisk robust prosjekt som gir god ressurs-
forvaltning og god samfunnsøkonomisk lønnsom-
het. Myndighetene er opptatt av at det skapes
størst mulig verdier ut av petroleumsressursene
på norsk sokkel. Oljedirektoratet har gjennomgått
rettighetshavernes planer og foreslått vilkår knyt-
tet til permanent reservoarmonitorering (PRM)
og utvinningsstrategi. Departementet er opptatt
av å legge til rette for god ressursforvaltning, her-
under økt utvinning, og slutter seg til forslagene
fra Oljedirektoratet.

Olje- og energidepartementet vil godkjenne
utbyggingen av Castberg-feltet i samsvar med pla-
nene operatøren har fremlagt og de merknader og
vilkår som fremgår av denne proposisjon.
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6  Budsjettmessige konsekvenser for SDØE

Utbyggingen av Johan Castberg-feltet vil på bak-
grunn av informasjon gitt av operatøren Statoil
medføre om lag 1 333 mill. kroner i investeringer,
om lag 8 mill. kroner i kalkulatoriske renter og 24
mill. kroner i driftskostnader for SDØE i inne-

værende år. Det er dekning for disse kostnadene
innenfor rammene for gjeldende budsjett, jf. Prop.
1 S (2017–2018) og Innst. 9 S (2017–2018) hen-
holdsvis kap. 2440 post 30 og kap. 5440 post 24.2.
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7  Konklusjoner og vilkår

Olje- og energidepartementet vil godkjenne plan
for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i
samsvar med planene operatøren har fremlagt, de
merknadene som fremgår av denne proposisjon,
og på følgende vilkår:
1. Anlegget for permanent installerte seismiske

sensorer (permanent reservoarmonitorering,
PRM), som er beskrevet i PUD, skal være ope-
rativt ved produksjonsstart. En meddelelse om
at investeringsbeslutning er tatt, og grunnla-
get for beslutningen, skal fremlegges for
departementets godkjenning innen 30. sep-
tember 2018.

2. Rettighetshaverne skal, basert på oppdatert
datagrunnlag, gjøre en vurdering av den valgte
dreneringsstrategien og utarbeide en plan for
videre utvikling av ressurspotensialet i utvin-
ningstillatelse 532, herunder identifisering og
implementering av teknologier som kan gi økt

verdiskaping. Planen, med tilhørende vurde-
ring, skal fremlegges for departementets god-
kjenning innen 1. januar 2025. Departementet
kan stille ytterligere vilkår knyttet til en for-
svarlig utnyttelse av ressursene basert på den
fremlagte planen.

3. Operatøren må søke Petroleumstilsynet om
samtykke til bruk av stigerør, feltrørledninger,
kontrollkabler og undervannsutstyr ut over
den levetiden som er beskrevet i PUD.

Olje- og energidepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver
under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om utbygging og drift av Johan Castberg-feltet
med status for olje- og gassvirksomheten.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i samsvar med
et vedlagt forslag.
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Forslag

til vedtak om utbygging og drift av Johan Castberg-feltet

I

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet godkjenner plan for utbygging og drift av
Johan Castberg-feltet.

II

Stortinget samtykker i at Petoro AS, som er rettig-
hetshaver for statens deltakerandel (SDØE), kan
delta i utbygging og drift av Johan Castberg-feltet.
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Vedlegg 1  

Høring av konsekvensutredning for Johan Castberg-feltet

Her følger operatørens gjennomgang av hørings-
uttalelsene til konsekvensutredningen (KU).
Høringsuttalelsene gjennomgås etter en tematisk
gruppering:
A. Generelle merknader til KU og konsekvensu-

tredningsprosessen
B. Miljøverdier og kunnskap om disse
C. Kulturminner
D. Klima, utslipp til luft, kraftløsning/elektrifise-

ring og BAT
E. Konsekvenser for marint miljø – bruk av kje-

mikalier, utslipp til sjø og BAT, fysiske inn-
grep, undervannsstøy mv.

F. Sikkerhet, miljørisiko og oljevernberedskap
G. Fiskeri- og andre næringsinteresser
H. Samfunnsmessige konsekvenser / lokalise-

ring av driftsorganisasjon og basetjenester
I. Infrastruktur (luftfart, vegtransport, kystfart,

kaianlegg mv.)
J. Annet
K. Ilandføring

Følgende instanser meddelte i høringsprosessen
at de ikke hadde merknader til konsekvensutred-
ningen: Oljedirektoratet, Arbeids- og sosialdepar-
tementet, Havforskningsinstituttet, Samferdsels-
departementet, Justis- og beredskapsdepartemen-
tet, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartemen-
tet, Fylkesmannen i Finnmark, Næringsforenin-
gen i Tromsøregionen, Kystrederiene, Fiskarlaget
Nord, Næringslivets Hovedorganisasjon, Sabima
og Nordnorsk Petroleumsråd.

A. Generelle merknader til KU og konsekvensu-
tredningsprosessen

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Uttalelse:

1. Myndighetsprosesser

Klima- og miljødepartementet påpeker at Statoil
må innhente nødvendige tillatelser til virksomhe-
ten før oppstart. KLD anbefaler at Statoil tar tidlig
kontakt og har en tett dialog med miljømyndighe-
tene underveis i prosjektet slik at tiltak som anses

nødvendige for å ivareta hensynet til ytre miljø og
klima kan identifiseres tidlig.

KLD forutsetter at Statoil bidrar med nødven-
dig informasjon om løsningene som er valgt for å
redusere utslipp til luft, og oppfordrer til god dia-
log med Miljødirektoratet for å motvirke at foru-
rensning fører til skader eller ulemper for miljøet.

2. Uttalelser fra underetater

KLD viser i tillegg til egne uttalelser også til
høringsuttalelsene fra Miljødirektoratet, Norsk
Polarinstitutt, Riksantikvaren og Statens Stråle-
vern.

Operatørens svar:

1. Statoil er kjent med gjeldende regelverk for inn-
henting av nødvendige tillatelser som kreves for å
bygge ut og drive Johan Castberg, jamfør tabell 1-2 i
konsekvensutredningen. Det vil bli lagt opp til en
tett dialog med miljømyndighetene for å få avklart
myndighetenes forventninger, utarbeidelse av søk-
nadsdokument og videre oppfølging gjennom utbyg-
ging og drift.

Miljødirektoratet har i sin uttalelse til konse-
kvensutredningen for Johan Castberg også signali-
sert hvilke områder de forventer at rettighetsha-
verne fokuserer på i kommende myndighetsproses-
ser. Det er svært nyttig med tidlige avklaringer, og
Statoil, som operatør, vil gå inn i dialog med Miljø-
direktoratet og andre relevante parter på et tidlig
tidspunkt i disse prosessene.

2. Det vises til tilsvar på KLD sine øvrige uttalelser
i dette dokumentet, samt til tilsvar på uttalelser fra
Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt, Riksanti-
kvaren og Statens Strålevern.

Miljødirektoratet

Uttalelse:

1. Generelt om konsekvensutredningen

Miljødirektoratet mener, på generelt grunnlag, at
Statoil har lagt ned mye godt arbeid som underlag
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for konsekvensutredningen, men på enkelte
områder mener Miljødirektoratet at foreliggende
KU ikke gir god nok eller tilstrekkelig informa-
sjon om miljøkonsekvensene ved Johan Castberg.

Operatørens svar:

Merknaden tas til orientering og det vises til til-
svar på Miljødirektoratet sine øvrige uttalelser i
dette dokumentet.

Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatfors-
kning (NIFES)

Uttalelse:

1. Mattrygghet i konsekvensutredningen

NIFES registrerer at konsekvensene for mat-
trygghet av utilsiktede oljeutslipp og utslipp i for-
bindelse med ordinær drift ikke er vurdert i for-
hold til nye ressurser fra havet slik som mesopela-
gisk fisk, sjøpølser, skjell, snøkrabbe, maneter og
makroalger. Ressursene i havet vil i fremtiden bli
enda viktigere for å skaffe nok ernæringsrik mat
til verdens befolkning. Vi trenger kunnskap om
nye biologiske ressurser i havet som kan bli brukt
som menneskemat eller brukt i akvakultur. Dette
er derfor et viktig aspekt som bør inkluderes i
fremtidige utredninger.

Operatørens svar:

Det vises til petroleumsforskriftens § 22a og god-
kjent utredningsprogram for konsekvensutrednin-
gen for Johan Castberg. Rettighetshaverne mener at
alle tema som er inkludert i godkjent utredningspro-
gram er vurdert i den videre utarbeidelsen av kon-
sekvensutredningen.

Alta kommune

Uttalelse:

1. Generelt

Alta kommune uttaler at Stortingets behandling
av PUD for Johan Castberg har gjort sentrale
avklaringer på områder som har vært særlig vik-
tige for Finnmark. I denne runden, som omhand-
ler konsekvensutredningen for PUD, virker også
viktige elementer allerede avklart i forhold til
lokalisering av ulike drifts- og logistikkløsninger.

Operatørens svar:

Statoil påpeker at PUD del I for Johan Castberg ikke
har blitt forelagt og behandlet i Stortinget, og forstår

referansen til «Stortingets behandling av PUD for
Johan Castberg» som OED sin behandling av for-
slag til utredningsprogram og fastsettelsen av dette.
PUD del I planlegges sendt inn til myndighetsbe-
handling av prosjektet innen utgangen av desember
2017. Uttalelsen tas til orientering, og det vises til
spesifikke uttalelser og tilsvar for de tema kommu-
nen har uttalt seg om.

B. Miljøverdier og kunnskap om disse

Norsk Polarinstitutt (NPI)

Uttalelse:

1. Kunnskapsgrunnlag

Konsekvensutredningen anvender på en relativt
god måte tilgjengelig kunnskap fra eksisterende
programmer når det gjelder forekomst av sjøfugl,
hovedsakelig SEAPOP og SEATRACK. Konse-
kvensutredningen gir en noe mangelfull oversikt
over tilgjengelige data for forekomst og en sum-
marisk oversikt over potensielle konsekvenser for
sjøpattedyr av oljetilsøling. NPI vil derfor gi noen
tilleggskommentarer når det gjelder forekomst og
potensielle konsekvenser av uhellsutslipp for
sjøfugl og pattedyr.

a. Sjøfugl knyttet til Bjørnøya

Barentshavet er et produktivt hav og har gjennom
hele året store konsentrasjoner av sjøfugl. Sjøfugl
er spesielt sårbare for oljesøl da de er helt avhen-
gig av fjærdraktens isolerende egenskaper for
overlevelse. Bjørnøya er et sentralt område i det
viktigste hekke- og næringsområdet for sjøfugl i
norsk territorium, og har samlet sett blant de stør-
ste sjøfuglkoloniene på den nordlige halvkule.
Dette er dokumentert gjennom Norsk Polarinsti-
tutts overvåking som har pågått siden 1986 og
gjennom det nasjonale kartleggings- og overvå-
kingsprogrammet SEAPOP (se http://
www.seapop.no). I tillegg til at sjøfugl generelt er
sårbare for oljesøl, er noen av artene som hekker
på Bjørnøya under press av andre årsaker. For
eksempel er bestandene av polarmåke og polar-
lomvi av ulike årsaker i nedgang, og følgelig
ekstra sårbare for påvirkning.

Vi har fortsatt svært mangelfull kunnskap om
bestandstilhørighet for de ulike bestandene av
sjøfugl i Barentshavet. Vi vet at det for noen arter
er bestander fra forskjellige områder som har til-
hold i Barentshavet til ulike tider av året. Kunn-
skap om hvilken bestand som påvirkes er avgjø-
rende for å kunne gi svar på hvilke konsekvenser
et eventuelt uhellsutslipp vil kunne få. Norsk rød-
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liste for arter 2015 1 lister opp 18 fuglearter på
Svalbard som truet, hvorav seks av disse potensi-
elt vil finnes i havområdene ved Johan Castberg i
løpet av året (alke, lunde, lomvi, polarlomvi, kryk-
kje, polarmåke). Det er foreløpig uvisst i hvor stor
grad rødlistede havdykkender som praktærfugl
og havelle bruker området på trekk. I tillegg vil
arter som ikke er på rødlista bruke områdene, her
er rødnebbterne, joer, måkefugl, havhest og alke-
konge de mest tallrike.

SEATRACK er et storskala program som over
en treårsperiode skal kartlegge trekkruter og vin-
terområder for norske sjøfuglbestander og bestan-
der i våre naboland som kommer inn i norske far-
vann. Programmet baserer seg på bruk av ny tek-
nologi, såkalte lysloggere. Gjennom dette pro-
grammet forventer vi å få vesentlig forbedret
kunnskap om hvilke bestander som er tilstede i
Barentshavet til enhver tid. Således vil vi lettere
kunne forutsi skadeomfang på bestandsnivå ved
eventuelle uhellsutslipp. Generelt viser resultater
fra programmet så langt at mange bestander bru-
ker Barentshavet mer enn tidligere antatt gjen-
nom hele året. Spesielt er området mellom Bjør-
nøya og Barentshavet sørøst viktig for sjøfugl i
vintersesongen, mens hekkeområdene ved Bjør-
nøya er særlig viktig sommerstid når hele bestan-
der er til stede og er i aktivt næringssøk hele
våren/sommeren.

Produksjonen vil finne sted ca 150 km fra
grensen til Bjørnøya naturreservat, og blant annet
på et tidspunkt når hekkingen er over, og ungene
er ute på sjøen. Johan Castberg-feltet er i et viktig
område for en rekke rødlistede sjøfuglarter, og vi
antar at det er høy tetthet av disse artene på sjøen
i influensområdet.

b. Sjøpattedyr i farvannet rundt Johan Castberg-
feltet

En rekke sjøpattedyr vil være i dette området i
store deler av året, blant annet trekker flere
hvalarter nordover til Barentshavet for å beite.

Når det gjelder akutte oljesøl, er hvalene spesi-
elt utsatt for overflateforurensning, da de må til
overflaten for å puste. Ved overflaten er også for-
dampningen av giftige gasser størst (gjelder den
første tiden etter oljeutslippet), og hvalene vil da
innånde giftig gass. Utfallet av dette kan, avhengig
av hvalens kondisjon etc., variere fra irritasjon til
rask død. Både huden, slimhinnene i tilknytning
til blåsehullene og øynene er utsatt for direkte
påvirkning fra oljesøl på overflaten. Når det gjel-
der bardehvaler er disse særlig utsatt, da de finner

mye av maten sin i øvre vannmasser og de kan let-
tere svelge olje i forbindelse med at de filtrerer
næring fra vannet. I tillegg kan selve bardene bli
tilsølt, hvilket kan ta lang tid å fjerne. En rekke
selarter lever i farvannene rundt Bjørnøya, blant
annet ringsel, storkobbe, grønlandssel og klapp-
myss. Samme problematikk mht innånding av gif-
tige gasser som beskrevet ovenfor for hval gjelder
også for sel.

Norsk Polarinstitutt anser at deler av kunn-
skapsgrunnlaget for høyere trofiske nivåer er
fremstilt godt i konsekvensutredningen.

Operatørens svar:

Uttalelsen tas til orientering.

Kystverket

Uttalelse:

1. Bruk av oppdatert miljøinformasjon

Kystverket viser til at miljørisikoanalysene identi-
fiserer sjøfugl som den mest utsatte miljøressur-
sen ved et utslipp. Analysene har benyttet de nye
SeaTrack dataene som gir et bedre bilde av hvor-
dan sjøfugl bruker havområdet. Det er viktig å
være klar over at dette er data samlet inn over en
kort periode. Hvilke havområder som blir benyt-
tet vil trolig variere mye basert på vind og værfor-
hold og tilgangen på næring. Oppdaterte Sea-
Track data vil være viktig i vurdering av hvilke
beredskapsstrategier som skal velges i bestemte
situasjoner i framtiden.

Operatørens svar:

Den oppdaterte informasjonen som har blitt gjort
tilgjengelig gjennom SeaTrack programmet, har
vært svært verdifull i forståelsen av ulike arters
utbredelse i Barentshavet gjennom året. SeaTrack
pågår fortsatt og oppdatert informasjon blir hele
tiden tilgjengelig. Konsekvensutredningen for Johan
Castberg, og underliggende miljørisikoanalyse, er
basert på de dataene/informasjonen som var til-
gjengelig på tidspunktet for gjennomføring av utred-
ningen.

Rettighetshaverne er innforstått med at det vil
være mange forhold som til enhver tid spiller inn på
utbredelsen av sjøfugl i Barentshavet, noe som også
fører til at utbredelsen kan variere fra år til år.
Framtidige vurderinger av miljørisiko og bered-
skapsstrategier vil benytte all tilgjengelig informa-
sjon fra SeaTrack og andre relevante kilder.
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C. Kulturminner

Riksantikvaren

Uttalelse:

1. Generelt om konsekvensutredningen

Riksantikvaren er fornøyd med beskrivelsene av
forholdet til eventuelle kulturminner i konse-
kvensutredningen, og beskrivelsen av de undersø-
kelsene som er gjennomført.

2. Plikt til å melde skipsfunn

Riksantikvaren gjør oppmerksom på at finner av
skipsfunn m.m. plikter å melde disse til vedkom-
mende myndighet jf. Kulturminnelovens §–14
tredje ledd.

Operatørens svar:

1. Uttalelsen tas til orientering.

2. Uttalelsen tas til etterretning. Statoil er kjent med
dette regelverket og vil følge opp ift. Tromsø
Museum, som rette myndighet, dersom det blir gjort
funn av skipsfunn m.m.

Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Uttalelse:

1. Marinarkeologisk deltakelse ifm sjøbunnskartleg-
ging

Etter kulturminnelovens §–14 er Tromsø
Museum rette myndighet for forvaltning av kul-
turminner under vann i Nord-Norge.

Etter avtale med Statoil vil det ikke bli krav om
marinarkeologisk deltakelse i den videre planleg-
ging eller gjennomføring av sjøbunnkartlegging
for fiberkabelen til Johan Castberg. Oppdatert
trasé skal sendes Tromsø Museum sammen med
videoopptak og rapport i etterkant av undersøkel-
sen. Eventuelle funn langs traséen skal innrappor-
teres til vurdering. Tromsø Museum er fornøyd
med avtalen og avventer nærmere orientering i
etterkant av Statoils kartlegging av kabeltraséen.

Operatørens svar:

Uttalelsen tas til etterretning. Undersøkelsene av
traséen er planlagt gjennomført i 2018, og Statoil
vil følge opp ift. Tromsø Museum som avtalt.

D. Klima, utslipp til luft, kraftløsning/elektrifise-
ring og BAT

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Uttalelse:

1. Kraftforsyning

NVE påpeker at en utbygging av Johan Castberg
ikke vil føre til konflikter med planer for have-
nergi eller mellomlandsforbindelser. Dersom det
blir aktuelt å forsyne Johan Castberg med kraft fra
land, må planleggingen av dette skje i samarbeid
med Statnett og regionale netteiere på et tidlig sta-
dium for å sikre at videre nettutvikling på fastlan-
det tar hensyn til økt uttak og sikrer best mulig
systemløsning totalt sett.

Operatørens svar:

Kraft fra land inngår ikke i den valgte utbyggings-
løsningen for Johan Castberg. Dersom det ved en
senere anledning vil bli aktuelt med kraftforsyning
fra land, enten som en enkeltstående løsning eller
områdeløsning, vil Statoil, som operatør, påse at det
nødvendige samarbeidet med Statnett og regionale
netteiere vil gjennomføres slik at de nødvendige hen-
syn til den totale systemløsningen ivaretas.

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Uttalelse:

1. Elektrifisering, teknologi- status og kvalifisering 
og tiltakskostnad for sirkulær produksjonsenhet

KLD uttaler at valgt utbyggingsløsning kan med-
føre at elektrifisering ikke kan gjennomføres. Til-
takskostnader ved elektrifisering av alternative
utbyggingsløsninger, inkludert en sirkulær pro-
duksjonsenhet, kunne vært grundigere gjennom-
gått i konsekvensutredningen siden Statoil påpe-
ker at en tiltakskostnad for en sirkulær produk-
sjonsenhet ville vært i samme størrelsesorden
som for det valgte konseptet.

Klima- og miljødepartementet forventer at Sta-
toil er en aktiv bidragsyter for å få på plass mulige
områdeløsninger eller kraftsamkjøring med andre
felt som vil kunne bli bygd ut i området. Det for-
ventes også at Statoil bidrar til teknologiutvikling
og kvalifisering av teknologi for overføring av
store kraftmengder til produksjonsskip.

2. NMVOC

KLD viser til Miljødirektoratets uttalelse hvor det
påpekes at det må påregnes at det vil kunne bli
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nødvendig å innskjerpe utslippsgrensene for
utslipp av NMVOC i framtiden.

Operatørens svar:

1. Elektrifisering av Johan Castberg er ikke vurdert
som samfunnsøkonomisk hensiktsmessig (jf. kapittel
3.11 og vedlegg B i konsekvensutredningen). Denne
konklusjonen er uavhengig av utbyggingsløsning og
tekniske løsninger for overføring av energi. Avstand
fra land, tap av energi i overføring av kraft, behovet
for anlegg og forsterkninger av nettet på land samt
utstyr som kreves til havs gir høye investerings- og
driftskostnader i forhold til utslippsbesparelser. Til-
takskostnaden er vesentlig høyere enn en antatt
fremtidig CO2 kostnad. Rettighetshaverne ser det
derfor ikke som naturlig at rettighetshavergruppen
skal ta en ledende rolle vedrørende teknologiutvik-
ling og kvalifisering av teknologi for overføring av
store kraftmengder til produksjonsskip.

En sirkulær produksjonsenhet ble valgt bort tid-
lig i konseptvalgprosessen for Johan Castberg. En
utførlig beskrivelse av konseptvalgprosessen ble gitt i
Oppsummering av høringsuttalelser og tilsvar til
utredningsprogrammet, svar til Klima- og miljøde-
partementet Tema A punkt 1. Det vil være en
totalvurdering av sikkerhet, miljø- og samfunnsin-
teresser, økonomi, tekniske løsninger, drift og gjen-
nomførbarhet som ligger til grunn for valg av utbyg-
gingskonsept.

Det valgte utbyggingskonseptet, FPSO, er tilret-
telagt for fremtidig elektrifisering av elektriske for-
brukere med vekselstrømsteknologi dersom utvikling
i området, eller teknologiutvikling i fremtiden skulle
vise at strøm fra land eller fra fornybar havbasert
energi vil være et sikkert, operasjonelt og et sam-
funnsøkonomisk ef fektivt tiltak.

En områdeløsning har som utgangspunkt at
flere utbyggingsprosjekt går sammen om en felles løs-
ning. Fortrinnsvis bør utbyggingsprosjektene være
lokalisert innenfor et relativt begrenset geografisk
område samt ha samme modenhetsgrad med hensyn
på dreneringsstrategi, utbyggingsløsninger, planer,
etc. Selv om det er gjort andre funn sørvest i
Barentshavet er disse av en slik modenhetsgrad at
en områdeløsning ikke er aktuelt i dag. Dersom det
skulle vise seg at en eller flere av forutsetningene
under skulle bli en realitet vil Statoil, i samarbeid
med andre operatører, vurdere om en områdeløs-
ning vil være samfunnsøkonomisk hensiktsmessig.
Forutsetninger som kan virke inn på en slik beslut-
ning, alene eller i kombinasjon, inkluderer: flere
utbyggingsprosjekter vil bli modnet fram innenfor
det samme geografiske området, teknologiutvikling

som radikalt endrer rammebetingelsene, endringer i
utslippskostnader og endringer i incentivordninger.

2. Det vises til tilsvar til uttalelser fra Miljødirekto-
ratet, tema D, punkt 6.

Miljødirektoratet

Uttalelse:

1. Produksjonsskip med tekniske begrensninger for 
elektrifisering-teknologiutvikling

Statoil har beregnet CO2-utslippet til i gjennom-
snitt 270 000 tonn per år, og 8 millioner tonn over
feltets levetid. Drift av feltet krever mye energi,
både på grunn av at det er et behov for trykkstøtte
for å øke feltets ressursutnyttelse, og fordi det er
et stort varmebehov. CO2-intensiteten er derfor
høy for Castberg sammenlignet med mange andre
felt på norsk sokkel. Gjennomsnittlig CO2-intensi-
tet over feltets levetid er av Statoil beregnet til i
underkant av 100 kg CO2/Sm3 o.e., mens gjen-
nomsnittet for sokkelen er i størrelsesorden 52,5
kg CO2/Sm3 o.e. (NOROG 2016).

En skipsformet FPSO har tekniske begrens-
ninger mht. elektrifisering siden det roterer rundt
en dreieskive. Det eksisterer per i dag ikke kvalifi-
sert teknologi for å overføre høyspent likestrøm
(HVDC) gjennom en slik dreieskive, samt at det
også er begrensninger knyttet til hvor store meng-
der vekselstrøm (HVAC) som kan overføres gjen-
nom dreieskiven. En sirkulær produksjonsenhet
har ikke denne begrensningen.

I vår uttalelse til program for KU ba vi om at
utredningen også synliggjorde tiltakskostnadene
ved elektrifisering av en sirkulær produksjonsen-
het. Statoil uttaler at dette ikke er en aktuell
utbyggingsløsning, og at en eventuell beregning
av tiltakskostnader ville gitt en tiltakskostnad i
samme størrelsesorden som for skipsløsningen.
Miljødirektoratet vurderer Statoils redegjørelse
for å være mangelfull.

Valget av utbyggingsløsning kan medføre at
elektrifisering av feltet ikke kan gjennomføres.
Etter Miljødirektoratets mening er ikke alterna-
tive utbyggingsløsninger, og mulighetene for elek-
trifisering av feltet med disse, tilstrekkelig utre-
det. Vi viser i denne sammenheng til forskrift til
lov om petroleumsvirksomhet § 22a første ledd
bokstav a, hvor det bl.a. fremgår at KU skal
beskrive alternative utbyggingsløsninger som ret-
tighetshaver har undersøkt. For at Stortinget skal
kunne foreta en reell vurdering av ulike utbyg-
gingsløsninger, bør det fremlegges en tilleggsu-
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tredning, hvor mulighetene for å elektrifisere med
andre utbyggingsløsninger er vurdert.

2. Utvikling og kvalifisering av teknologi for elektri-
fisering.

Statoil påpeker at FPSOen er tilrettelagt for fremti-
dig elektrifisering dersom det blir mer utbygging i
området, eller dersom fremtidig teknologiutvik-
ling gjør at elektrifisering er et sikkert operasjo-
nelt og samfunnsøkonomisk effektivt tiltak.

Ifølge Statoil er det gjennomført studier som
viser at det kan være mulig å benytte vekselstrøm-
steknologi til del-elektrifisering også for Castberg
med en kabellengde på 265 km, men hvor grundig
verifisering gjenstår før gjennomførbarhet kan
bekreftes eller avkreftes. Statoil uttaler at ingen av
de tekniske alternativene for elektrifisering eller
grader av elektrifisering er vurdert til å være hen-
siktsmessige, og at det ikke er realistisk å full-
elektrifisere Castberg (overføre større kraft-
mengder fra land med vekselstrømsteknologi).
Statoil påpeker også at det ikke pågår noe arbeid
med kvalifisering av teknologi for overføring av
større mengder vekselstrøm.

På bakgrunn av usikkerhet rundt kvalifise-
ringsløp og videre arbeid med teknologi, vurderer
vi muligheten for elektrifisering av en skipsformet
FPSO til å være svært usikker, både på kort og
lang sikt. Samtidig ser vi at nye utbyggingspro-
sjekter i langt større grad nå enn tidligere planleg-
ges med skipsformet FPSO.

Teknologiutvikling og kvalifiseringsløp for
overføring av større mengder vekselstrøm fra
land eller fornybar havenergi avhenger av at aktø-
rene samarbeider. Miljødirektoratet anbefaler der-
for at det stilles som vilkår ved eventuell godkjen-
ning av utbyggingsplanene at rettighetshaverne
innen en gitt tid skal gjennomføre et program,
gjerne i samarbeid med andre aktører, som skal
sikre/legge til rette for teknologiutvikling og kva-
lifisering av teknologi for overføring av store kraft-
mengder til produksjonsskip. I forbindelse med
innsending av PUD bør Statoil fremlegge underla-
get som verifiserer overføringstapet ved overfø-
ring av kraft til Castberg, som er viktig for det
videre arbeidet med elektrifisering.

3. Områdeløsninger

Miljødirektoratet påpeker at de i uttalelsen til
utredningsprogram for KU ba om at kraftsamkjø-
ring/områdeløsninger ble utredet. I konsekvensu-
tredningen påpeker Statoil at en utredning av
områdeløsning på nåværende tidspunkt vil være

svært usikker, da feltene i regionen har ulik mod-
ning og tidsplan i forhold til Castberg utbyggin-
gen. Statoil påpeker videre at ved å tilrettelegge
for inntak av vekselstrøm på Castberg, har Statoil
tilrettelagt for elektrifisering i fremtiden.

Miljødirektoratet forventer at Statoil har en
aktiv rolle med å få på plass områdeløsninger/
kraftsamkjøring med andre felt som vil kunne bli
bygd ut i området. Dette inkluderer også alterna-
tiv kraftoppdekning til borerigger til erstatning for
bruk av diesel. Miljødirektoratet anbefaler derfor
at det stilles som vilkår ved en eventuell godkjen-
ning av utbyggingsplanene at rettighetshaverne
skal legge fram en plan for hvordan en områdeløs-
ning for kraft fra land kan etableres.

4. Utslipp til luft og generell påvirkning på klima

Miljødirektoratet påpeker at petroleumsaktivitet i
Barentshavet kan gi klimapåvirkning både regio-
nalt og globalt. I tillegg til utslipp av CO2 og
metan, gir petroleumsaktivitet utslipp av svart kar-
bon (BC) som bidrar til oppvarming både ved å
varme opp atmosfæren og ved at BC avsatt på snø
og is øker avsmeltningen. Utslipp av BC i Barents-
havet kan gi større effekt og har større konse-
kvenser enn tilsvarende utslipp fra felt lenger sør.
Norske BC-utslipp har omlag 1,5 ganger høyere
klimaeffekt per tonn, målt som temperaturpåvirk-
ning i et tiårsperspektiv, enn det globale gjennom-
snittet. Utslipp av BC tett opp til iskanten og i snø-
og isdekte landområder, vil kunne ha stor
klimapåvirkning.

Det er generelt gitt lite informasjon om løsnin-
gen som er valgt for reduksjoner av utslipp til luft i
KU. Vi ber derfor Statoil ta initiativ til møte med
Miljødirektoratet der planene presenteres nær-
mere, i god tid før innsendelse av søknader om til-
latelse etter forurensningsloven.

5. Konsekvenser av utslipp av svart karbon (BC), 
metan og NMVOC

Miljødirektoratet vurderer fagrapport om utslipp
til luft til ikke i tilfredsstillende grad å reflektere
nyere kunnskap om utslippskilder og effekter av
metan og svart karbon. Direktoratet henviser til
handlingsplan (M89/2013) og rapportene M-438/
2015 og M-586/2016.

Miljødirektoratet påpeker at for metan skal det
benyttes en faktor på 25, ikke 23 som er benyttet i
rapporten.

Miljødirektoratet peker videre på at det ikke
bare er fakling som fører til utslipp av BC, men
også forbrenning av diesel og bunkersolje i moto-
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rer. Diesel benyttes til kraftgenerering om bord på
bl.a. mobile rigger, og bunkersolje benyttes
ombord på bl.a. skytteltankere. Fakling medfører
også utslipp av uforbrente hydrokarboner, både
metan og NMVOC, og kraftgenerering medfører i
tillegg til metan også utslipp av NMVOC.

Miljødirektoratet anser derfor rapporten for å
være mangelfull mht. kilder og utslippsomfang,
og for ikke å være tilstrekkelig som grunnlag for
vurdering av miljøkonsekvenser. Det anbefales at
Statoil fremlegger en oppdatert vurdering av milj-
økonsekvensene ved utslipp av svart karbon,
metan og NMVOC i forbindelse med fremlegging
av PUD, slik at Stortinget presenteres for riktig
informasjon om utslippenes størrelse og effekt.

6. Utslippsreduserende tiltak

Miljødirektoratet påpeker at Statoil har valgt Lav-
NOx-gassturbiner med varmegjenvinning som
energiforsyningsløsning på Castberg. I tillegg er
fakkelsystemet (høytrykks- og lavtrykksfakkel)
planlagt med fakkelgassgjenvinning, i tråd med
det som er BAT for nye innretninger. Dette blir
ansett som gode og viktige tiltak, og Miljødirekto-
ratet anbefaler derfor at det stilles vilkår om fak-
kelgassgjenvinning og lav-NOx-gassturbiner med
varmegjenvinning, ved en eventuell godkjenning
av utbyggingen.

Miljødirektoratet legger videre til grunn at
hydrokarbonholdige avgasser, som metan og
NMVOC, gjenvinnes der dette er mulig og at Sta-
toil implementerer tiltak for å minimere antall
potensielle lekkasjepunkter i prosessen. Det for-
ventes at det blir redegjort for dette i en søknad
om tillatelse etter forurensningsloven.

Miljødirektoratet har varslet krav om 100 pro-
sent gjenvinning av VOC for lagring av råolje
under normal drift for alle FPSOer i drift per i dag,
og det forventes at kravene trer i kraft fra 2018.
Det må derfor påregnes tilsvarende krav på Johan
Castberg i tillatelser etter forurensningsloven.

Det vises også til at Statoil har inkludert
NMVOC-gjenvinningsanlegg for håndtering av
NMVOC under lasting av råolje til skytteltankere.
Det må påregnes at internasjonale forpliktelser og
nasjonale målsetninger vil kunne gjøre det nød-
vendig å innskjerpe utslippsgrensen på 0,45 kg/
Sm3 lastet olje (BAT) i fremtiden.

7. Energieffektivisering

Miljødirektoratet peker på at de i sin uttalelse til
utredningsprogram for KU ba om en grundig
redegjørelse for planlagte tiltak for å sikre energi-

effektiv produksjon på FPSOen i takt med
endringer i kraft- og varmebehovet over feltets
levetid, bl.a. bruk av batterier/energilagring og
bruk av flere små turbiner til erstatning for store
turbiner. Miljødirektoratet kan ikke se at disse løs-
ningene er vurdert, og anser utredningen for å
være mangelfull på dette punktet.

Miljødirektoratet ønsker en redegjørelse for
hvilke vurderinger som foreligger rundt hybridi-
sering/energilagring (havvind, batterier og bren-
selceller) på mobile rigger siden dette ikke kom-
mer klart fram av KUen.

Det blir bedt om at Statoil fremlegger en nær-
mere redegjørelse for energieffektiviseringstiltak,
både på FPSO og mobile rigger i forbindelse med
fremlegging av PUD.

Operatørens svar:

1. Det vises til tilsvarende uttalelser fra KLD, tema
D, punkt 1.

2. Det vises til tilsvar til uttalelser fra KLD, tema D,
punkt 1. Deler av uttalelsen synes å være rettet til
myndighetene i forbindelse med godkjenning av
PUD, og Statoil finner det ikke naturlig å kommen-
tere dette.

3. Det vises til tilsvar til uttalelser fra KLD, tema D,
punkt 1. Deler av uttalelsen synes å være rettet til
myndighetene i forbindelse med godkjenning av
PUD, og Statoil finner det ikke naturlig å kommen-
tere dette.

4. Uttalelsen tas til orientering. Statoil vil ta initia-
tiv til en dialog med Miljødirektoratet for å presen-
tere arbeidet som har blitt gjennomført for å redu-
sere utslipp til luft fra Johan Castberg. Dette vil
finne sted i god tid før innsending av søknader om
tillatelse etter forurensningsloven, slik at Miljødi-
rektoratet blir orientert om og kjenner til de ulike
tiltakene.

5. Uforbrente hydrokarboner (metan og NMVOC)
fra fakling og kraftgenerering er inkludert i konse-
kvensutredningen og den underliggende fagrappor-
ten. Figur 8 i fagrapporten viser de ulike utslippene
til luft, inkludert hvilke kilder som bidrar med
utslipp. Her vises både fakling og kraftgenerering
som utslippskilder. Figuren er også inkludert i kon-
sekvensutredningsrapporten i kapitlene 6.2 og 6.3.
Bidragene fra enkelte utslippskilder er små, og det
er derfor gjort en forenkling i tabell 6-1 i konse-
kvensutredningen, hvor man ikke har listet bidra-
gene fra alle komponentene, kun fra de største.
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Endringen i mengde CO2-ekvivalenter som slip-
pes ut vil i liten grad påvirkes av om en faktor på 23
eller 25 legges til grunn. Statoil mener derfor at
rapporten som er presentert tilfredsstiller nyere
kunnskap om utslippskilder og effekter av disse når
det gjelder metan og NMVOC.

Når det gjelder utslipp av BC ble kun fakling
inkludert i KU siden man anså at dette var den stør-
ste kilden til utslipp. For å få en vurdering av hvilke
bidrag forbrenning av diesel har til utslipp av BC,
har Johan Castberg prosjektet fått NILU til å utar-
beide et tilleggsnotat som omhandler dette og hvilke
effekter slike utslipp kan få. Utslippene fra Johan
Castberg vil være størst i oppstartsfasen (2019–
2024) på grunn av boreaktiviteten og fakling, for så
å bli betydelig redusert i driftsfasen (fra 2025 og
framover). I forbindelse med opprensking av brøn-
ner og oppstart av anlegget på FPSOen vil fakling
benyttes. Det er antatt at produksjonen på Johan
Castberg vil stabilisere seg i løpet av 6–måneder, og
at fakkelen etter det normalt vil være slukket. Filoso-
fien for fakling tilsier at ved stopp av vitale anleggs-
deler skal brønnene stenges umiddelbart.

Det totale beregnede utslippet av BC vil være
relativt beskjedent, og bidraget fra Johan Castberg
til BC-konsentrasjonen i Arktis vurderes som liten.
På den bakgrunnen vurderes det også at klimaeffek-
ten av disse utslippene alene vil bli små.

NILU-notatet er tilgjengelig i sin helhet på Sta-
toils nettsider, www.statoil.com/johancastberg.

6. Den stabiliserte oljen fra Johan Castberg lagres i
4 senter- og 10 sidelagringstanker. Under normal
drift vil utslipp fra lagringstankene gå til gjenvin-
ning slik at det ikke skal være utslipp av VOC fra
lagringstankene. Dersom man av sikkerhetsmessige
grunner må redusere trykk i lagringstankene vil det
bli utslipp til luft (kald ventilering). Dette vil kun
være unntaksvis dersom man skulle oppleve over-
trykk i tanksystemet.

I henhold til vedlikeholdsprogrammet skal lager-
tankene inspiseres hvert 5 år. Tankene må av sik-
kerhetsmessige grunner gassfries før personell kan
gå inn i lagertanker for innvendig inspeksjon. Der-
som det blir detektert feil i lagertanker vil det også
kunne bli nødvendig å gå inn i tankene. Statoil for-
utsetter at gassfriing ved tanktømming , -åpning og -
ventilering på grunn av nødvendige strukturelle
inspeksjoner, renhold og/eller vedlikehold anses som
utslipp tillatt av sikkerhetsmessige hensyn. Utslipp i
forbinelse med gassfriing ved tanktømming vil ikke
påvirke regulariteten til VOC-anlegget.

VOC-anlegget på Johan Castberg vil være et luk-
ket system, og utslipp av gass til luft vil bare skje
under følgende situasjoner

 • dersom trykket i anlegget blir for høyt mot VOC-
kompressor

 • ved nødvendig forebyggende og/eller korrektivt
vedlikehold som medfører at VOC-anlegget må
stenges ned.

Statoil forutsetter at utslipp ved situasjoner som
beskrevet over vil anses som tillatte utslipp som er
nødvendige av sikkerhetsmessige hensyn. Driftsregu-
laritet på VOC-anlegget antas å være høyere enn 95
prosent.

Et program for å overvåke og utbedre diffuse lek-
kasjer vil bli operasjonalisert i driftsfasen.

Uttalelsen om mulig innskjerping av utslipps-
grensen for NMVOC under lasting av råolje til skyt-
teltankere tas til orientering. Deler av uttalelsen
synes å være rettet til myndighetene i forbindelse
med godkjenning av PUD, og Statoil finner det ikke
naturlig å kommentere dette.

7. Statoil har vurdert og implementert flere energi-
ef fektiviseringstiltak for både mobile rigger og
FPSOen, jamfør konsekvensutredningen kap.
6.2.2–6.2.3.

Mobile rigger

Ved oppstart av boreoperasjonen på Johan Castberg
planlegges det å bruke Songa Enabler. Songa Ena-
bler ankom norsk sokkel i 2016 og siden har Songa
og Statoil i fellesskap jobbet med energitiltak. Da
konsekvensutredningen ble sendt på høring var tre
energioptimaliseringstiltak for riggen under vurde-
ring. Disse omfattet gjenvinning av eksosvarme,
temperaturregulering og bedre styring av kjølepum-
per. Det er nå besluttet at alle disse tiltakene skal
implementeres. Dersom det blir gjennomført et skifte
i valg av borerigg i løpet av perioden for produk-
sjonsboring vil det bli stilt krav til en eventuell ny
rigg som også tilfredsstiller miljøkravene for boreak-
tivitet under arktiske forhold.

Statoil er videre av den oppfatning at dersom ny
teknologi med havvind eller brenselsceller skal tas i
bruk på norsk sokkel bør man ikke starte med
ombygging av en borerigg i drift. Statoil har likevel
satt i gang en mulighetsstudie sammen med Songa
for en batteri-hybrid løsning der batteriene skal
benyttes som en «spinning reserve» for å kunne få
opp utnyttelsesgraden på dieselgeneratorene.

FPSO

Gjennom prosjektløpet til Johan Castberg har det
vært fokus på å identifisere og implementere energi-
ef fektive løsninger. Dreneringsstrategien har foku-
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sert på energieffektivisering ved å minimere behovet
for injeksjon, samt at det har blitt gjennomført en
optimalisering av antall bunnrammer og energi-
bruk relatert til injeksjon. Prosjektet har aktivt
brukt BAT vurderinger for nøkkelelementer som
kan være med på å redusere energiforbruket på
FPSOen. Følgende tiltak er besluttet implementert
1. Varmegjenvinning.

a. Alle gassturbiner installeres med gjenvinning
av overskuddsvarme

b. Utstrakt bruk av overskuddsvarme fra proses-
sen som brukes til å varme opp innløpssepa-
ratoren og vann brukt i sulfatfjerningsanleg-
get

2. Omfattende bruk av turtallsregulering på elek-
triske pumper og annet utstyr

3. Valg av kompressorteknologi basert på BAT og
kontinuerlig vurdering av forbedring av turbi-
ner

4. Bruk av LED lys

Harstad Kommune

Uttalelse:

1. Energieffektivisering

Harstad kommune mener det bør være fokus på
energieffektivisering samt oppfølging av flere av
tiltakene nevnt i kapittel 6.2 i konsekvensutrednin-
gen, både for FPSOen og for den aktuelle borerig-
gen som skal benyttes. BAT må benyttes der det
er rom for det.

Operatørens svar:

Det vises til tilsvar til uttalelser fra Miljødirektora-
tet, tema D, punkt 7.

Industri energi

Uttalelse:

1. Valg av kraftløsning

Industri Energi viser til at det er gjort en grundig
vurdering av kraftløsning for utbyggingen, og
uttaler at løsningen med gassturbiner og varme-
gjenvinning fremstår som en god og effektiv kraft-
løsning. Det er positivt at løsningen gir en vir-
kningsgrad på 63 prosent, som i denne sammen-
heng er høyt.

Operatørens svar:

Uttalelsen tas til orientering.

Petro Arctic

Uttalelse:

1. Miljøstandard

Petro Arctic peker på Norges rolle som ledende
nasjon for internasjonale miljøstandarder for å
produsere og utnytte olje- og gassressursene med
minst mulig negativt fottrykk. Utbyggingen av
Johan Castberg bør i en slik sammenheng sette
en ny standard innen miljøinnovasjon, effektiv
produksjon og utslipp til luft.

Operatørens svar:

Statoil har fokus på klimaendringer, og har som
mål å spille en aktiv rolle i den globale energi trans-
formasjonen. Statoil har utviklet et klimaveikart
fram mot 2030. Klimaveikartet setter konkrete mål
for Statoil og fokuserer på følgende hovedområder
1. Redusere utslippene fra olje- og gassvirksomhe-

ten.
Statoil skal redusere egne utslipp betydelig

fram mot 2030. Dagens olje- og gassproduksjon
er ansett som en av de mest karboneffektive i ver-
den, men Statoil har som mål at den skal ytterli-
gere forbedres. Målet er en reduksjon av karbon-
intensitet fra dagens 10 kg CO2 per fat ol-
jeekvivalent eksportert til 8 kg per fat
oljeekvivalent eksportert. Til sammenligning er
gjennomsnittet for industrien som helhet 18 kg
per fat oljeekvivalent.

Utslipp av metan fra gassverdikjeden for ek-
sport til Europa skal minimeres, og ikke over-
stige 0,3 prosent av levert gass til markedet. Sta-
toil har tatt store skritt innenfor produksjonsfak-
ling. Målet er at produksjonsfakling generelt skal
avvikles senest i 2030, noe som vil være på linje
med et initiativ fra Verdensbanken – World Bank
Zero Flaring by 2030 initiative. Produksjonsfak-
ling skjer i praksis ikke på norsk sokkel.

2. Vokse betydelig i fornybar energi.
Statoil har de senere år investert betydelige

beløp i fornybar energi. Innen 2020 skal 25 pro-
sent av forskningsmidlene i Statoil finansiere
forskning innen fornybar teknologi og energief-
fektivitet. I tillegg skal 15–20 prosent av investe-
ringene i 2030 gå til prosjekter innenfor fornybar
energiproduksjon.

3. Endre måten vi styrer Statoil på – både gjennom
vår strategi og investeringsbeslutninger.

Statoil har endret måten å jobbe med klima
på og inkluderer nå klima i beslutningsprosesser
både på prosjektnivå og selskapsnivå. Klimari-
siko og fotavtrykk har blitt et viktig kriterium for
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vurderingene som blir gjort ved konseptvalg i de-
sign, i prosjektgjennomføring og driftsoperasjoner.

I investeringsbeslutningene for ethvert pro-
sjekt blir en intern karbonpris på minimum US
$50 per tonn CO2 inkludert. I land med høyere
CO2 beskatning blir den faktiske prisen lagt til
grunn.

Statoil stresstester porteføljen av prosjekter
mot energiscenarier skissert av det Internasjo-

nale Energibyrået (IEA). Disse inkluderer en
rekke prisforutsetninger for olje, gass og karbon.

Johan Castberg har utviklet et prosjektspesifikt kli-
maveikart med fokus på reduksjon av utslipp (jam-
før pkt. 1 over) og endring av strategi (jamfør pkt. 3
over).

Følgende prosjektspesifikke tiltak er gjennom-
ført:

Figur 1.1

De skisserte tiltakene i klimakartet for Johan Cast-
berg vil gi reduksjoner i utslipp av CO2. CO2-inten-

siteten pr produsert fat vil reduseres som vist i figu-
ren under.

Figur 1.2
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• Optimalisering av konsept
• Reduksjon av antall turbiner
• Varmegjenvinning
• Hastighetsregulering på elektriske pumper (VSD)

• BAT/ALARP
• Tilrettelegging for framtidig tilknytning til vekselstrøm
• LED lys
• Optimalisering av turbindrift
• Utarbeidelse av sjekklister for energieffektivisering
• Tiltak for energieffektivisering på Songa Enabler

• Planlegging og optimalisering av kampanjen for marine installasjoner
• Optimalisering av borekampanjen (bruk av anker vs bruk av dynamisk posisjonering)
• Strategi for energiplanlegging
• Optimalisere energiflyt gjennom bruk av digitalisering
• Vurdere hybridteknologiløsninger

• Implementere energiplanlegging
• Modifikasjoner
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Prosjektfase
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E. Konsekvenser for marint miljø- bruk av kjemi-
kalier, utslipp til sjø og BAT, fysiske inngrep, 
undervannsstøy mv.

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Uttalelse:

1. Undervannsstøy og fysiske inngrep

Det planlegges for både tradisjonell seismikkinn-
samling og permanent reservoarovervåking der
det skytes seismikk 1–2 ganger i året. Det er
kunnskapsmangler knyttet til konsekvenser av
seismikk på marine pattedyr. KLD forutsetter der-
for at Statoil planlegger gjennomføringen av seis-
mikkaktivitetene slik at konsekvenser for marine
pattedyr og fisk blir minst mulig. Det pågår et
samarbeid mellom Miljødirektoratet og Oljedirek-
toratet der det vurderes behov for krav til seis-
mikkinnsamling av hensyn til marine pattedyr.
Dette arbeidet kan få betydning for seismikksky-
ting på Johan Castberg. Statoil planlegger å
benytte «soft start» og vil vurdere andre avbø-
tende tiltak nærmere.

Operatørens svar:

Rettighetshaverne har fokus på effekten av støy i det
marine miljø. Gjennom medlemskapet i det interna-
sjonale programmet Joint Industry Program –
Sound and Marine Life, har Statoil gjennom flere
år støttet forskning som skal bedre forståelsen av
hvilke ef fekter støy fra petroleumsindustrien, inklu-
dert seismikk, har på marint liv. Det vises også til
tilsvar til uttalelse fra Norges Kystfiskarlag, tema G,
punkt 1.

Johan Castberg legger opp til god planlegging av
seismikkskyting slik at man i størst mulig grad unn-
går migrasjonsperioder for marine pattedyr. I tillegg
planlegges bruk av soft start prosedyre for å redusere
virkningene ytterligere.

Miljødirektoratet

Uttalelse:

1. Reinjeksjon og rensing av produsert vann

Miljødirektoratet anser reinjeksjon av produsert
vann, sammen med best mulig rensing av vannet,
som beste miljøløsning for håndtering av produ-
sert vann og særlig viktig i Barentshavet. Det er
derfor positivt at Statoil planlegger med 95 pro-
sent reinjeksjon på Johan Castberg. Miljødirekto-
ratet ser imidlertid at det er flere felt som til tross
for at PUD og konsekvensutredning er basert på
reinjeksjon av produsert vann, ikke har dette
implementert. Det anbefales derfor at 95 prosent

reinjeksjon stilles som vilkår ved en eventuell god-
kjenning av utbyggingen.

2. Utslipp av renset produsert vann

Vanninjeksjon benyttes som trykkstøtte, og meng-
dene produsert vann vil derfor øke utover i feltets
levetid. Et antatt utslipp på 5 prosent vannmengde
vil dermed kunne utgjøre en betydelig tilførsel til
sjø av olje og kjemikalier som følger med det pro-
duserte vannet. Miljødirektoratet viser til at valgte
løsning, basert på hydrosykloner og kompakte
flotasjonsenheter, vil rense vannet slik at oljeinn-
holdet blir 15 mg/l vann. Miljødirektoratet sin
vurdering er at bruk av BAT for rensing av produ-
sert vann på et nytt felt kan gi oljekonsentrasjoner
på under 10 mg/l. Opplysninger innhentet fra
leverandører av vannrenseanlegg til offshorein-
dustrien gir også grunn til å forvente rensegrad
som gir konsentrasjoner under 10 mg/l.

Miljødirektoratet anbefaler derfor at Statoil
bør planlegge for ytterligere tiltak, i form av flere
rensetrinn, bytte av komponenter, endret oppsett
av renseanlegget, driftsoptimalisering eller annet
dersom 10 mg/l ikke oppnås ved den nåværende
løsningen. Statoil bør kunne redegjøre for hvor-
dan dette nivået skal oppnås forut for eller i forbin-
delse med framlegging av PUD. Vi vil også vur-
dere om det skal fastsettes et særskilt krav på 10
mg/l til Johan Castberg når det skal gis tillatelse
etter forurensingsloven. Til slutt påpeker Miljødi-
rektoratet at de merker seg at kapasiteten på ren-
seanlegget vil kunne overskrides dersom nye felt
fase inn, og at det bør dokumenters ved framleg-
gelse av PUD at det er tilrettelagt for å øke kapasi-
teten som nødvendig.

3. Bruk og utslipp av biocid i forbindelse med sulfat-
fjerningsanlegget

Miljødirektoratet uttaler at det er planlagt bruk og
utslipp av biocid i sulfatfjerningsanlegget. Bioci-
det er miljøfarlig og utslipp ikke er ønskelig. Bioci-
det er svært akutt giftig, svært lite nedbrytbart og
man vet lite eller ingenting om effekter av mer
langvarig eksponering for lave konsentrasjoner av
biocidet.

Miljødirektoratet påpeker at biocidbruken er
akseptabel gitt at viktige tiltak blir gjennomført.
Disse tiltakene omfatter offline-behandling, tilset-
ning av natriumbisulfitt før utslipp og optimalise-
ring av behandling og mest mulig gjenbruk av kje-
mikaliet. Det understrekes også at dersom tilta-
kene ikke gjennomføres, kan miljøkonsekvensene
bli langt større enn hva som nå legges til grunn
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ved beslutningen om utbyggingen av Johan Cast-
berg. Det vil derfor stilles vilkår for å redusere
utslippene ved Miljødirektoratet sine behandlin-
ger av tillatelser etter forurensningsloven.

4. Lekkasjedeteksjon på undervannsinstallasjoner

Miljødirektoratet påpeker at små lekkasjer av
hydrokarboner og kjemikalier fra undervannsin-
stallasjoner over tid kan utvikle seg til store lekka-
sjer. Tidlig deteksjon av eventuelle lekkasjer vil
redusere omfang og konsekvenser av hendelsen.
Selv små utslipp kan medføre skade på sårbare
bunnhabitater og organismer i vannsøylen. Miljø-
direktoratet anser lokal lekkasjedeteksjon på
undervannsinstallasjoner for å være beste tek-
niske løsning for å oppdage lekkasjer tidlig. Det er
derfor viktig at dette tiltaket gjennomføres slik
Statoil har lagt opp til. Vi anbefaler derfor at det
ved eventuell godkjenning av utbyggingen stilles
krav om at lokal lekkasjedeteksjon installeres.

5. Seismikk – marin støy

Statoil vil gjennomføre en mer detaljert vurdering
av mulig påvirkning på marine pattedyr fra seis-
mikk, før oppstart av seismikkoperasjonen. Miljø-
direktoratet mener det er bra at Statoil har fokus
på seismikk og marine pattedyr, og at det er viktig
at Statoil i sin planlegging videre har fokus på
ulike avbøtende tiltak, som å unngå innsamling av
seismikk i vandringsperiodene for hval.

Miljødirektoratet er i dialog med OD om seis-
mikk og mulig behov for annen regulering enn i
dag for å ivareta mulige konsekvenser for marine
pattedyr. Resultatene av dette arbeidet kan få
betydning for seismikkarbeidet på Johan Cast-
berg.

Operatørens svar:

1. Merknaden tas til orientering. Deler av
uttalelsen synes å være rettet til myndighetene i for-
bindelse med godkjenning av PUD, og Statoil finner
det ikke naturlig å kommentere dette.

2. Reinjeksjon av produsert vann er valgt av miljø-
hensyn og er for Johan Castberg ansett som BAT.
Sammenlignet med å injisere kun sjøvann, ekspone-
rer denne strategien prosjektet for økt risiko for pro-
blemer med injektivitet, oppsprekking, samt redu-
sert produktivitet. Reinjeksjon av produsert vann
legger derfor strenge føringer for design av rensean-
legget uavhengig av de fem prosentene som er for-
ventet å bli sluppet til sjø.

Statoil anser valgt løsning for rensing av produ-
sert vann for å være det beste som er praktisk mulig
å få til, både med hensyn til valg av renseteknologi
og rekkefølgen på utstyr. Rensesystemet inneholder
flere ulike teknologier for fjerning av olje; hydrosy-
kloner, kompakte flotasjonsenheter og én avgas-
singstank. Teknologien som benyttes er også videre-
utviklet i forhold til tilsvarende utstyr som er i drift
per i dag.

Produsertvannsystemet er designet for best mulig
fjerning av dispergert olje og sand. Dette inkluderer
blant annet følgende tiltak:
 • Utførte tester av oljens separasjonsegenskaper.
 • Design av separator, driftstemperatur o.a. er til-

passet Johan Castberg-oljens egenskaper for å
oppnå lavest mulig olje i vann og vann i olje.

 • Høy fleksibilitet med flere parallelle enheter
hydrosykloner og kompakt flotasjons-enheter
(CFU-er) som gir mulighet for å håndtere store
spenn i vannproduksjon og opprettholde maksi-
mal renseeffekt.

 • Bruk av CFU-teknologi med multiple gassinjek-
sjonspunkter med dokumentert høy virknings-
grad.

 • Minimalisert pumping og resirkulering av vann-
strømmer i systemet (for å redusere problem
knyttet til skjærkrefter og emulsjonsdannelse).

 • Bruk av lavskjær-pumper (for å begrense oppde-
ling av oljedråper).

 • Muligheter for optimalisering av kjemikaliedose-
ring på alle rensetrinn.

 • Bruk av ny kvalifisert teknologi for kjemikaliein-
jeksjon som gir optimal dosering og kontroll av
alle produksjonskjemikalier. Dette er spesielt vik-
tig for kjemikalier som gir negativ påvirkning på
olje/vann separasjon.

 • Kontroll og rensing av vann fra spyling av sepa-
ratorene.

 • Bruk av sandsyklon lokalisert i produsertvann-
systemet oppstrøms CFU for økt beskyttelse av og
mulig økt ytelse i CFU og avgassingstank.

 • Tilgjengelighetsanalyser viser høy grad av oppe-
tid på produsertvannsystemet.

 • Løsninger som skal minimalisere behov for vedli-
kehold og potensielle driftsforstyrrelser (f.eks.
inspeksjon, automatisk spyling, materialvalg).

Som nevnt i konsekvensutredningen er det forventet
en gjennomsnittlig olje i vann-konsentrasjon på 15
mg/l. Det er en viss usikkerhet knyttet til om en så
lav konsentrasjon kan oppnås i de første driftsårene,
men vannratene er da lave slik at også det totale
utslippet av olje blir lavt. Usikkerhetene i rensegrad
er i hovedsak knyttet til oljekvalitet, driftsforstyrrel-
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ser de første driftsårene med lav vannproduksjon,
hyppige brønnoppstarter og innkjøring av anlegg.

Leverandører angir ofte høyere renseeffektivitet
enn det man kan legge til grunn i design. En mer
konservativ vurdering er basert på bred driftserfa-
ring med aktuell teknologi. Leverandører garante-
rer bare for enkelte forhold og tar ikke høyde for nor-
male operasjonelle svingninger. Vi har i konsekvens-
utredningen oppgitt hva vi forventer av rensegrad.

Johan Castberg prosjektet vil til enhver tid ha
fokus på optimalisering av produsert vann-systemet
for å oppnå best mulig rensegrad, uavhengig av om
det reinjiseres til reservoar eller slippes til sjø. Fra et
reservoarsynspunkt er høy kvalitet på vannrensing
svært viktig.

For at Johan Castberg skal kunne oppnå et olje i
vann-innhold på 10 mg/liter eller mindre må hele
vannrenseløsningen bli redesignet og man vil vært
avhengig av å ta i bruk ny teknologi som per i dag
ikke er kvalifisert for bruk offshore. Dette vil med-
føre en høy risiko for økte kostnader og forsinkelse av
gjennomføringsplanen.

3. Prosjektet har lagt til rette for offline biocid-
behandling og bruk av natriumbisulfitt som nøytra-
liseringsmedium i design. Det vil bli arbeidet videre
med å optimalisere kjemikaliebruk på Johan Cast-
berg gjennom detaljplanlegging og drift.

4. Johan Castberg prosjektet bekrefter at det vil bli
installert metansniffere på havbunnsrammene som
skal detektere eventuelle hydrokarbonlekkasjer fra
produksjonsbrønnene. Hydraulikkolje vil bli overvå-
ket ved bruk av flowmeter i Hydraulic Power Unit
(HPU og i Subsea Control Modul (undervannssty-
ringsmodul), samt ved monitorering av tanknivå-
måler i HPU.

5. Det vises til uttalelsen og tilsvar til Klima- og mil-
jødepartementet, tema E, punkt 1

Norsk Polarinstitutt (NPI)

Uttalelse:

1. Seismikk – marin støy

NPI ønsker å understreke behovet for gode og
gjennomarbeidete rutiner for å unngå miljøskade.
Det er godt dokumentert at seismiske lydpulser
kan forårsake skade på både marine arter nær lyd-
kilden, i tillegg til at dyr endrer atferd selv langt
unna lydkilden. I disse områdene av Barentsha-
vet, hvor blant annet mengden av dykkende
sjøfugl er langt større gjennom hele året enn vi
tidligere har trodd, samt at vi vet det tidvis vil
være ansamlinger av sjøpattedyr til ulike tider, er

det derfor kritisk viktig at seismiske undersøkel-
ser gjennomføres iht. best tilgjengelige praksis
(f.eks soft start).

Operatørens svar:

Det vises til uttalelsen og tilsvar til Klima- og miljø-
departementet, tema E, punkt 1.

Statens Strålevern

Uttalelse:

1. Reinjeksjon av produsert vann

Statens Strålevern registrerer at Johan Castberg
vil driftes med høy grad av reinjeksjon av produ-
sert vann, noe som er et viktig tiltak for å redusere
utslippene av radioaktive stoffer til sjø.

Operatørens svar:

Merknaden tas til orientering.

Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatfors-
kning (NIFES)

Uttalelse:

1. Utslipp av produsert vann og ef fekt på fisk

NIFES peker på at det er planlagt rensing og rein-
jisering av produsert vann. Utilsiktede oljeutslipp
kan føre til at fisk fra det forurensede området kan
oppnå forhøyede nivåer av uønskede stoffer som
tungmetaller og PAH. Erfaringer fra Deepwater
Horizon viser at PAH nivåene i fisk var under
grenseverdiene igjen kort tid etter ulykken. Der-
for er det ikke forventet at PAH vil akkumuleres i
fisk i den grad at det utgjør en fare for mattrygg-
heten. Selv om det ikke er en generell grense-
verdi for PAH lenger er det likevel viktig at den
regelmessige overvåkningen opprettholdes. Det
er heller ikke forventet at akkumulering av tung-
metaller vil utgjøre noe fare for matsikkerheten
fordi produsert vann inneholder svært lave nivåer
av tungmetaller.

Pr januar 2017 ligger det ingen havbrukslokali-
teter nærmere enn 4–5 km fra kommunikasjons-
kabelen til Melkøya. Med utgangspunkt i et var-
mere havklima er det forventninger til betydelig
vekst i lakseoppdrett i Finnmark.

Operatørens svar:

Merknaden tas til orientering. Den fiberoptiske
kabelen til Melkøya vurderes å ikke representere
noen forurensningsfare.
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F. Sikkerhet, miljørisiko og oljevernberedskap

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Uttalelse:

1. Miljørisiko og beredskap

Klima- og miljødepartementet peker på at miljøri-
siko for marine pattedyr ved et eventuelt akutt
utslipp er vurdert som lav, mens beregnet miljøri-
siko for sjøfugl på åpent hav er betydelig, spesielt
for lomvi og lunde. I tillegg kan stranding av olje
få alvorlige konsekvenser for alke og lunde på og
rundt hekkekoloniene. Det har tilkommet ny
kunnskap om sjøfugl som ikke inngår i risikobe-
regningene. Da feltet ligger i et område som er
svært viktig for sjøfugl, bør betydningen den nye
kunnskapen får for miljørisikoen synliggjøres
nærmere.

KLD understreker at operatørene er ansvar-
lige for å ha en tilstrekkelig beredskap mot akutt
forurensning, og forutsetter at beredskapen som
etableres på Johan Castberg er tilfredsstillende,
også om det skulle bli en stor og langvarig aksjon.

Operatørens svar:

Det vises til tilsvar til uttalelsene fra Miljødirektora-
tet tema F, punkt 1–4.

Miljødirektoratet

Uttalelse:

1. Modellert scenario

Miljødirektoratet slår fast at størrelsen på det
modellerte utslippsscenariet er tilsvarende Deep-
water Horizon. Statoil har lagt til grunn en varig-
het på 70 dager, og selv om dette er noe kortere
varighet enn Deepwater Horizon vil det gi store
mengder olje i og på sjøen.

Oljen gir stabile emulsjoner og lang levetid på
sjøen med tilhørende potensial for å skade miljø-
verdier innenfor influensområdet og et stort
beredskapsbehov. Miljødirektoratet forventer at
Statoil i søknad om tillatelse til virksomhet, viser
hvilke vurderinger og tiltak som er gjort for å
redusere utstrømmingsratene ved en potensiell
utblåsning.

2. Miljøkonsekvenser for sjøfugl

Miljødirektoratet peker på at oljedriftsanalysen
viser lange drivtider til land og stranding av mode-
rate mengder olje. Miljørisikoanalysen viser, som
forventet, derfor størst utslag for sjøfugl på åpent
hav og med lomvi og lunde som artene som slår

høyest ut. Konsekvensutredningen viser at det er
betydelige forekomster av sjøfugl i området gjen-
nom store deler av året som kan påvirkes av
utslipp. Med potensielt svært store utslippsmeng-
der mener Miljødirektoratet at det kan være
behov for tiltak for å beskytte sjøfugl i perioder
hvor risiko er spesielt høy. Aktuelle tiltak er å
styre risikofylt aktivitet, for eksempel under pro-
duksjonsboring i reservoarsonene, utenom perio-
der hvor sjøfugl er mer utsatt på grunn av store
ansamlinger eller sårbare livsstadier.

Miljørisikoanalysen viser at sannsynligheten
for betydelig eller alvorlig miljøskade er høyest i
perioden januar–juli. Utblåsninger fra boring og
komplettering bidrar mest til den høye miljørisi-
koen. De høye ratene spesielt ved produksjons-
boring (DFU2 1) bidrar til en betydelig miljørisiko
for sjøfugl på åpent hav, og også potensielt store
strandings-mengder av olje, og alvorlige konse-
kvenser for alke og lunde på og rundt hekkekolo-
niene.

NINA har vurdert konsekvensene av en utbyg-
ging av Johan Castberg for sjøfugl. Denne gir en
god og nyttig oversikt over kunnskapen om
sjøfugl i området. Det er imidlertid viktig å påpeke
at ikke all denne kunnskapen er tilgjengelig for
kvantitative analyser av miljørisiko. NINA skriver
at det er god grunn til å anta at svømmetrekket til
lomvi foregår sørøstover fra Bjørnøya, og at
mange fugler vil passere nær Castberg. Miljødi-
rektoratet vurderer at svømmetrekket vil kunne
bidra til at miljørisiko for lomvi i denne perioden
er høyere enn det miljørisikoanalysene viser, da
denne kunnskapen per i dag ikke inngår i analy-
sene.

Miljødirektoratet er av den oppfatning at de
høye utslippsratene er problematiske i et havom-
råde som huser sjøfuglbestander av nasjonal og
internasjonal betydning, og som er en viktig
sjøfuglregion i global forstand. Dette sammen
med at miljørisiko kan være høyere enn det som
framgår av KU gjør at Miljødirektoratet mener at
en oppdatering vil være av betydning for Stortin-
gets behandling av saken, og bør derfor legges
fram i forbindelse med PUD-innsendelsen. Det
viser også behovet for risikoreduserende tiltak.

3. Fremstilling av miljørisiko

Miljørisiko er presentert for sesonger, og sesong-
sammenstilling kan midle ut høyere verdier og
samtidig gi et dårligere grunnlag for risikostyring
enn månedssammenstilling. Miljødirektoratet vil
derfor i underlaget for søknad om tillatelse også
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se miljørisiko presentert for måned, for de
utslagsgivende arter og sesonger.

Statoil har vist beregninger av miljørisiko
basert på feltspesifikke akseptkriterier. Grunnla-
get for disse akseptkriteriene er basert på at et felt
består av to installasjoner. Dersom Statoil hadde
benyttet sine installasjonsspesifikke akseptkrite-
rier ville imidlertid den beregnede miljørisikoen
ha blitt vist som dobbelt så høy (som andel av
akseptkriteriet). I tillegg er det Miljødirektoratets
vurdering at Statoil også burde ha synliggjort mil-
jørisikoen knyttet til boring av en enkelt produk-
sjonsbrønn basert på deres operasjonsspesifikke
akseptkriterier, for å synliggjøre miljørisikonivået
knyttet til boring av produksjonsbrønner hvor de
beregnede utblåsningsratene er svært høye.
Dette forventer vi gjøres i forbindelse med søknad
om produksjonsboring.

4. Beredskap mot akutt forurensning

Miljødirektoratet peker på at konsekvensutred-
ningen synliggjør at dimensjonerende utslippsrate
på 8100 m3/døgn vil utløse et beredskapsbehov
på 15 systemer for mekanisk bekjempelse i barrie-
rene på felt/åpent hav. Bruk av 15 systemer vil
kreve 30 fartøyer (oljevernfartøy + slepefartøy),
samt systemer for overvåking og koordinering av
aksjonen. Dersom høyeste utslippsrate blir benyt-
tet vil behovet øke ytterligere.

Statoil har beskrevet i KU at alle de tre oljene i
Johan Castberglisensen er egnet for kjemisk dis-
pergering og at det vil være dispergeringsmiddel
tilgjengelig på feltet og via NOFO. Det er ikke
beskrevet ytelseskrav og beredskapsbehov knyt-
tet til kjemisk dispergering, selv om dette kan bli
et viktig tiltak. Miljødirektoratet forventer at dette
er utførlig beskrevet i beredskapsanalysen som
underlag for søknad etter forurensningsloven.

Miljødirektoratet har etterlyst en bedre doku-
mentasjon på om det faktisk er mulig å gjennom-
føre en beredskapsaksjon med så mange
systemer. Det beregnede beredskapsbehovet er
basert på flere forutsetninger, som blant annet
innebærer at en stor andel av systemene må
bekjempe oljen nær kilden, hvilket vil si innen
noen få kilometer fra utslippskilden. Det vil inne-
bære store utfordringer å koordinere og manøv-
rere et stort antall fartøy og systemer innenfor et
begrenset område. Fartøyene vil kunne fordeles
utover et større område, og følge oljen i dens driv-
bane, men dersom dette legges til grunn som for-
utsetninger, vil beredskapsbehovet øke ytterligere
fordi mulig oppsamlet mengde per system vil
reduseres.

Vi vil videre påpeke at en beredskapsaksjon
med i alt 15 systemer, som mest sannsynlig vil
måtte erstattes av andre systemer på sokkelen etter
en viss tid, vil legge beslag på en betydelig andel av
den samlede beredskapen på norsk sokkel. Konse-
kvensen av dette vil kunne bli at andre felt ikke kan
etterleve sine krav til beredskap og installasjoner
vil måtte stenge ned produksjonen, med de økono-
miske konsekvenser dette vil ha. Vi etterlyser en
vurdering fra Statoil om i hvilken grad de faktisk
har tilgang til så mange systemer gjennom en len-
gre beredskapsaksjon som de har lagt til grunn.
Miljødirektoratets vurdering er at Statoil ikke har
presentert tilfredsstillende dokumentasjon på
utholdenhet ved en aksjon som krever så mange
systemer som er planlagt for Johan Castberg.

Operatørens svar:

1. Uttalelsen tas til orientering. For å illustrere en
enkelthendelse som representerer et verstefallsscena-
rio, er det i konsekvensutredningen valgt å vise den
simuleringen fra scenariet med størst rate og lengste
varighet som har 95-prosentilen av størst strandet
mengde. Dette er et sjøbunnsutslipp med rate på
10 000 m3 /døgn, som varer i 70 døgn. Fekvensen
for dette scenariet er en hendelse hvert 350 000 år
per brønn. I forbindelse med søknad om tillatelse til
virksomhet vil rettighetshaverne beskrive hvilke vur-
deringer og tiltak som har blitt gjort for å redusere
utstrømmingsratene ved en potensiell utblåsning.

2. Miljørisikoanalysen for Johan Castberg er basert
på datagrunnlag for sjøfugl fram til april 2016. De
tilgjengelige datasettene kommer fra SEAPOP og
SEATRACK programmene, og dette er pågående
datainnsamlingsprosjekt som fortløpende vil gene-
rere nye datasett. Disse datasettene anses som de
mest oppdaterte kildene for sjøfugl og deres bevegel-
ser i Barentshavet.

Siden nye datasett blir tilgjengelig gjennom pro-
sjektets levetid vil Statoil legge opp til å oppdatere
miljørisikoanalysen for Johan Castberg i forbindelse
med utarbeidelsen av søknad om produksjonsbor-
ing. Statoil vil i tillegg følge med på andre
forskningsprogrammer som er/vil bli igangsatt i
tiden framover, inkludert MARAMBS, for å sørge
for at den oppdaterte miljørisikoanalysen vil bli
basert på de beste tilgjengelige data for sjøfugl og
marine pattedyr.

3. I forbindelse med søknad om produksjonsboring
vil Statoil oppdatere miljørisikoanalysen til å inklu-
dere miljørisiko presentert pr måned for utslagsgi-
vende arter og sesonger.
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Feltspesifikke akseptkriterier.

Johan Castberg er planlagt utbygd med en FPSO, 30
brønner fordelt på 10 bunnrammer og 2 enkeltstå-
ende satellitter. Statoil har bevisst benyttet feltspesi-
fikke akseptkriterier fordi utbyggingsløsningen
utgjør mer enn to innretninger og mer enn 20 årlige
operasjoner. Når det gjelder bruk av operasjonsspe-
sifikke akseptkriterier for produksjonsboring forven-
tes miljørisikoen lavere sammenlignet med en lete-
boring fordi sannsynlighet for hendelse er i størrel-
sesorden 3–4 ganger lavere.

4. Johan Castberg sin beredskapsanalyse omtaler
kjemisk dispergering og nødvendig mengde tilgjen-
gelig dispergeringsmidler for å møte Statoil sitt
minimumskrav for håndtering av 500 Sm3 oljeut-
slipp innen fem timer fra utslippet er oppdaget.
Analysen er konservativ, og baserer seg på olje fra
Skrugard som dimensjonerende pga høyest og ras-
kest vannopptak. Tabellen under viser beregnet
behov. Beredskapsanalysen er tilgjengelig i sin hel-
het på Statoils nettsider, www.statoil.com/johan-
castberg.

Ytelseskrav og beredskapsbehov knyttet til kjemisk
dispergering vil bli beskrevet i beredskapsanalysen
som underlag for søknad etter forurensningsloven.
Det henvises for øvrig til tilsvar til uttale fra Kyst-
verket, tema F, punkt 1.

På Johan Castberg er det beredskapsbehovet ved
en utblåsning vinterstid som vil være dimensjone-
rende, og dette utgjør 15 systemer i barriere 1 og 23.

I kommunikasjon med myndigheter rapporteres
vanligvis det sammenslåtte beredskapsbehovet i bar-
riere 1 og 2.

Metodikken for beregning av beredskapsbehovet
tar videre hensyn til forskjellen mellom barriere 1 og
2 når det gjelder olje tilgjengelig for opptak. Påføl-
gende tabell viser beredskapsbehovet fordelt mellom
barriere 1 og 2 under sommer og vinterforhold.

Ved en hendelse vil det reelle beredskapsbehovet vur-
deres fortløpende, og vil kunne variere etter hvert
som hendelsen utvikler seg.

Beredskapen på norsk sokkel er dimensjonert for
å kunne takle en enkelt pågående hendelse, på
samme måte som den statlige beredskapen langs
norskekysten er dimensjonert for å kunne bekjempe
en enkelt pågående hendelse. NOFO har bygd opp
en utstyrspool som er tilgjengelig for operatørene på
norsk sokkel.

Det blir gjort fortløpende vurderinger, på bak-
grunn av operatørenes planlagte framtidige aktivi-
tetsnivå, av hvor mange systemer som til enhver tid
må være tilgjengelige i denne poolen. Det tilgjenge-
lige utstyret er dimensjonert for å kunne opprett-
holde en langvarig oljevernaksjon. For å øke robust-
heten til oljevernberedskapen på norsk sokkel har
NOFO besluttet å gå til innkjøp av ytterligere 5
systemer, slik at antall tilgjengelige systemer på
norsk sokkel etter hvert blir 30.

Vinter 5 °C
10 m/s vind

Sommer 15 °C
5 m/s vind

Utslipp (Sm3) 500 500

Fordampning % (etter 2 timer på sjø) 6 5

Nedblanding % (etter 2 timer på sjø) 3 0

Oljemengde tilgj. for emulsjonsdannelse (Sm3) 455 475

Vannopptak % (etter 2 timer på sjø) 52 21

Emulsjonsmengde tilgjendelig for kjemisk dispergering (Sm3) 948 601

Behov for dispergeringsmiddel (dosering 1:20) (Sm3) 47 30

Vinter 5 °C
10 m/s

Sommer 15 °C
5 m/s

Beregnet behov for NOFO-systemer i barriere 1 7 5

Beregnet behov for NOFO-systemer i barriere 2 8 3

Beregnet behov for NOFO-systemer i barriere 1 og 2 15 8
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Diskusjonen rundt parallelle behov for olje-
vernressurser er spilt inn til NOFO og vil tydeliggjø-
res som en del av pågående oppdatering av planver-
ket.

I forbindelse med forberedelsene til letebor-
ingskampanjen i Barentshavet sommeren 2017
utarbeidet Statoil et dokument som omhandler
utholdenhet og opptrapping av oljevernaksjon ledet
av Statoil. Langvarige og komplekse oljevernaksjo-
ner krever mye personellressurser og en effektiv
organisering av disse.

Vaktgående personell i Statoil og NOFO sine
beredskapsorganisasjoner vil kunne håndtere
begrensede aksjoner og den innledende fasen av en
større oljevernaksjon. Vedvarende og større aksjoner
vil kreve styrking av organisasjonene fra ledelse-
snivå til operative nivåer på sjø og eventuelt på
land.

Statoil har 6 vaktlag med 16 personer som ved
en større hendelse vil inngå i en rotasjonsbeman-
ning i Statoils Incident Management Team (IMT).
I tillegg består IMT av 11 personer med kompetanse
innenfor miljø som vil bli mobilisert i en oljevernak-
sjon. Siden 2015/ 2016 har Statoil disponert en
kontinuerlig trent beredskapsstyrke på 160 personer
kalt GIMAT (Global Incident Management Assist
Team). Styrken består av Statoil-ansatte og dekker
alle posisjoner i en IMT fra øverste ledelse til skade-
stedsledelse i felt og dekker bransjene Operasjon,
Miljø og Planlegging, Logistikk, Administrasjon i
tillegg til ledelse- og støttefunksjoner. Statoils
GIMAT vil benyttes til å styrke lokal IMT ved behov.

For mer informasjon om utholdenhet og opp-
trapping i en oljevernaksjon vises det til dokumentet
«Utholdenhet og opptrapping av oljevernaksjon
ledet av Statoil» som er tilgjengelig i sin helhet på
Statoils nettsider, www.statoil.com/johancastberg.

Norsk Polarinstitutt (NPI)

Uttalelse:

1. Miljørisiko og beredskap

Norsk Polarinstitutt påpeker at DFU 1 er et
utslipp som i størrelse og omfang i sin lengste
varighet (70 døgn) omtrent tilsvarer ulykkeshen-
delsen på Deepwater Horizon i 2010. Denne
utblåsningen varte i 87 døgn og det totale arealet
hvor oljesøl ble observert på overflaten var på ca
115 000 km2, et areal som tilsvarer omtrent en
tredjedel av det arealet som dekkes av alle blok-
kene i Barentshavet, og som tilsvarer influensom-
rådet etter oljedriftssimulering i figur 12.1 i konse-
kvensutredningen. NPI skulle gjerne sett en mer
omfattende dokumentasjon på hvordan tilgjenge-

lig beredskap vil håndtere en hendelse av slikt
omfang.

Johan Castberg ligger godt sør for SVO’ene
polarfront og variabel iskant (hhv 180 og 250 km),
og 155 km fra maksimal isutbredelse for april i
perioden 1986–2015. Likevel viser oljedriftssimu-
leringer, spesielt ved utslippshendelser med lang
varighet, at oljen kan treffe iskantsonen, med
størst sannsynlighet i mars-april. Selv om dette er
scenarier som har svært lav sannsynlighet for å
inntreffe, så er det en reell bekymring i forhold til
kapasiteten på beredskapen, og for at framtidige
uhell kan medføre store konsekvenser for økosys-
temene i Barentshavet.

Operatørens svar:

Uttalelsen tas til etterretning. Det vises også til
uttalelsene fra KLD og Miljødirektoratet tema F.
Miljørisikoanalysen og beredskapsplaner vil oppda-
teres i forbindelse med innsending av søknad om
produksjonsboring.

Kystverket

Uttalelse:

1. Spredningsmodeller

Kystverket savner informasjon om oljens fysiske
og kjemiske egenskaper som grunnlag for spred-
ningsmodellene, inkludert levetid på sjø under
ulike lys og temperaturforhold, oppløsning i vann,
fordampning, emulsjonsegenskaper med mer.
Siden oljen endrer seg i løpet av produksjonstiden
er det viktig at oppdaterte data om oljen er tilgjen-
gelige. Dette er avgjørende for valg av bekjemp-
ningsmetoder og eventuell igangsetting av skjer-
ming av spesielt sårbare områder.

2. Oljeinnhold i produsert vann

Kystverket påpeker at det har blitt beregnet en
konsentrasjon med et månedsmiddel dispergert
olje på 15 mg/l. I perioder vil utslippet ligge over
dette. Kystverket viser til at de har erfaring med at
disse periodene kan gi tydelige indikasjoner via
oljedetekterende satellitter, og særlig under rolige
vindforhold. I noen tilfeller kan også oljen samles i
lange striper på sjøen og oppkonsentreres på over-
flaten slik at den kan samles opp eller dispergeres.
Områdeberedskapen bør ha en lav terskel for å
aksjonere mot olje på sjøen, særlig når miljøsår-
bare naturressurser befinner seg i området (eks.
svømmetrekk av alkefugl).
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3. Sannsynlighet for oljeutslipp

Kystverket påpeker at størst sannsynlighet for
oljeutslipp knyttes til omlasting fra FPSO til skyt-
teltanker. Overvåking av denne beredskapen,
samt automatiske og manuelle avstegningsmeka-
nismer må beskrives i beredskapsplanen.

4. Beredskapsplan

Oljevernberedskapen er beskrevet på et overord-
net nivå og kun opp mot dimensjonerende scena-
rioer. Den endelige beredskapsplanen bør høres
med Kystverket som ansvarlig myndighet når
akutt forurensning oppstår. Den bør også inne-
holde planer for hvordan de mest sårbare sjøfugl-
koloniene (Bjørnøya, store kolonier på Finn-
markskysten) kan skjermes om olje unnslipper de
første barrierene.

Operatørens svar:

1. Statoil har fått utarbeidet en beredskapsanalyse
for Johan Castberg. Under følger et utdrag som
beskriver oljenes fysiske og kjemiske egenskaper.
Beredskapsanalysen er tilgjengelig i sin helhet på
Statoils nettsider, www.statoil.com/johancastberg.

Oljetyper ved Johan Castberg.

Hver av de tre reservoarene på feltet, Skrugard,
Havis, og Drivis, har ulike oljetyper, og det utført
eget forvitringsstudie for hver. Forvitringsstudiet til
Drivis har sammenlignet de tre oljene, og oppsum-
merer at det er Skrugardoljen som er dimensjone-
rende i forhold til beredskapsbehov grunnet høyest
og raskest vannopptak. For punktutslipp fra FPSO
og skytteltanker, vil oljetypen være en blanding av
oljene som produseres på gjeldende tidspunkt, og for-

vitringsegenskapene vil dermed kunne variere noe
ettersom produksjonen endres over tid. Konservativt
er Skrugardoljen benyttet til beregning av bered-
skapsbehov for punktutslipp. I den feltspesifikke
beredskapsplanen vil det være aksjonsplaner for
hver type utslipp, med tilhørende oljetype.

Forvitringsstudie av Skrugardolje ble utført av
SINTEF i 2012. Skrugardolje er en naftensk olje
med middels tetthet, og lavt asfalten og voksinnhold.
Skrugardolje danner stabile emulsjoner og bruk av
emulsjonsbryter vil kunne være ef fektivt ved lagring
av olje.

Forvitringsstudie av Havis oljen ble utført av
SINTEF i 2013. Havis er en parafinsk råolje, med
middels tetthet (0,850 g/ml), og lavt asfalteninn-
hold (0,1 wt–%) og medium voksinnhold (4,5 Wt–
%). Havis olje danner stabile emulsjoner og bruk av
emulsjonsbryter vil kunne være effektivt ved lag-
ring.

Forvitringsstudie av Drivisolje i ble utført av
SINTEF i 2017. Drivis er en parafinsk olje med
middels tetthet (0,838 g/ml), og lavt asfalteninn-
hold og middels til lavt voksinnhold. Drivis danner
stabile emulsjoner og bruk av emulsjonsbryter vil
kunne være ef fektivt ved lagring av olje. Drivis har
et relativt rask og høyt vannopptak (80 prosent), og
høy nedblanding og fordampningsgrad.

Forvitringsegenskaper for de tre oljene er angitt
i Tabell 1.1. Representative forhold i sommerhalvå-
ret er satt til en overflatetemperatur på sjøen på 10°
C og vindstyrke på 5 m/s, mens for vinterhalvåret er
satt til en sjøtemperatur på overflaten 5°C og vind-
styrke på 10m/s. Disse forholdene stemmer overens
med egen rapport for feltspesifikke meteorologiske
data for Johan Castberg, som tilsier en gjennom-
snittlig overflatetemperatur på sjøen i desember på
4,5°C og 8.2 °C i august. Tidsintervall som tilsva-
rer forventet forvitringsgrad i barriere 1 og 2 er satt
til 2 timer og 12 timer.
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