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tende arbeider vil finne sted sommeren 2002) for å 
ta vare på dette materialet Det er gjennomført en 
egen landskapsanalyse av landanlegg samt ad
komstveier. Estetiske forhold er tillagt stor vekt 
ved plassering/utforming av landanlegget 

Etableringen av landanlegget vil fortrenge en 
del hekkende fugl. Konsekvensen av dette er like
vel kun vurdert som av mindre betydning fordi 
fuglene antas å etablere seg på andre eksisterende 
lokaliteter i området 

3.2 Virkninger for fiskeri og andre 
naturbaserte næringer 

Utbygger har i konsekvensutredningsprosessen 
hatt en tett dialog med lokale fiskeri-interesser. De 
ulike problemstillinger og løsninger har således 
vært diskutert mellom partene, for å komme frem 
til løsninger som er akseptable for utbygger og 
som samtidig ikke gir vesentlige negative konse
kvenser for fiskerne. 

Snøhvit-området og rørledningstraseen ligger i 
et område som har nasjonal viktighet som fiskefelt, 
og om er av stor betydning for lokal fiskeflåte. 
Bunnfisk er primær fangstkilde, men også sei, lod
de og reker er viktige i perioder. 

Fra et fiskerimessig synspunkt er feltutbyg
ging og rørledninger av størst interesse. Feltet 
bygges ut med havbunnsinnretninger som vil være 
overtrålbare. I konsekvensutredningen vurderes 
feltinnretningene således i praksis ikke til å ha 
noen nevneverdig virkning på :fiskeriene. 

Legging av rørledningene vil i størst mulig 
grad foregå i en periode om er gunstig med tanke 
på fiske i området Rørleggingen vil planlegges slik 
at fiskefartøyer kan planlegge sin aktivitet og even
tuelt styre unna rørleggingsaktiviteten. Det forven
tes således ikke nevneverdige negative konse
kvenser for fiske i anleggsperioden. 

På grunn av bunntopografiske forhold vil det 
være nødvendig å benytte stein til å understøtte og 
stabilisere rørledningene. Stein kan skape proble
mer for trålfiskerne ved at den ødelegger redskap, 
fangst, eller transportbånd/pumper ombord eller 
på fiskemottak. Det vil derlor bli brukt så lite stein 
som sikkerhetsmessig tilrådelig, og det vil bli vur
dert dimensjonering av steinfyllingene for å avbøte 
negative virkninger. Steinfyllingene vil også bli 
markert på kart slik at fiskerne kan unngå disse 
områdene. 

Vrrkninger for oppdrettsnæringen i anleggs- og 
normal driftsfase forventes å være svært små Et 
eventuelt uhellsutslipp av kondensat kan imidler
tid gi negative virkninger. Tiltak iverksettes for å 
begrense virkningene av en slik hendelse. Vrrk-

som heten vil også medføre at en del areal båndleg
ges mot potensiell fremtidig etablering av nye opp
drettsanlegg. 

Det er reindrift på Kvaløya, men ikke på Melk
øya I følge konsekvensutredningen vil den plan
lagte virksomheten i liten grad medføre påvirkning 
av denne næringen. Anleggsarbeider kan imidler
tid virke negativt inn på rein i perioden med kal
ving. Under normal drift vil kun trafikk i området 
til tunnelen (på Meland) ha betydning for rein i 
området, og virkningen er antatt å være liten. 

3.3 Virkninger for samfunn 

De samlede investeringer i Snøhvit-prosjektet er 
om lag 40 milliarder 2001-kroner, hvorav 28 milli
arder kommer i første fase (2002-2006). Basert på 
anslag for petroleumspriser og valutakurser antas 
inntektene fra prosjektet å bli ca 140 milliarder 
2001-kroner (2006-2030). 

Hammerlest har vært preget av en generell be
folkningsnedgang de siste ti-årene. Normal utvik
ling (0-alternativet) vil være en fortsatt nedgang i 
folketallet Ny virksomhet til området er derfor 
positivt på flere måter, både befolkningsmes ig og 
ved at området blir tilført investeringer og kompe
tanse som igjen kan gi ringvirkninger lokalt og 
regionalt Utbyggingen av Snøhvit gir en lang og 
stabil driftsvarighet 

Det er gjort beregninger for å vurdere hvor 
store leveranser investeringene i Snøhvit vil gi na
sjonalt og regionalt/lokalt De norske vare- og tje
nesteleveransene i første fase er beregnet til ca 10 
milliarder kroner, mens de regionale leveransene 
vil være ca 600 millioner kroner. De beskjedne 
lokale leveransene skyldes at mye av investeringe
ne vil kreve spesialtjenester/-utstyr som ikke kan 
tilbys i området De største andelene av regionale 
leveranser vil være innen bygg og anlegg, varehan
del, transport og annen tjenestevirksomhet 

Basert på investeringene og fordelingen av an
tatte leveranser er det utarbeidet estimater for sys
selsetting. Den totale anleggsaktiviteten i perioden 
2002-2006 er forventet å gi 28.000 årsverk, hvorav 
vel 2/3 kommer i tillmy1ning til landanlegget De 
regionale sysselsettings-virkningene i anleggs
fasen forventes å være fra 100 til knapt 400 årsverk, 
med en topp i 2005. Snøhvitprosjektet ant.as å heve 
sysselsettingsnivået i Hammerfest med 350-400 
arbeidsplasser i driftsfasen. Av disse vil ca 180 
være ansatt ved LNG-anlegget på Melkøya. Det er 
forventninger om at byen på sikt kan få flere ar
beidsplasser som en konsekvens av generell næ
ringsutvikling i tilkny1ning til Snøhvitprosjektet 

En etablering av et industrianlegg i Hammer-
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fest skaper muligheter, men også betydelige ut
fordringer for et lite samfunn. Boligmarked, infra
struktur, arealbruk og kommunal økonomi vil bli 
utfordret Kommunens økonomi er for tiden svak. 

Det har gjennom planleggingen av Snøhvit 
vært tett dialog mellom Hammerfest kommune og 
utbygger. Dette samarbeidet planlegges videreført 
fremover. I denne forbindelse har Hammerfest 
kommune framsatt et ønske om at operatøren i 
samarbeid med vertskommunen utreder alternativ 
bruk av kjølevann, vanntvann/damp og gass til 
industriell og kommersiell utnyttelse. 

Utskipning av produkter fra Melkøya vil gi en 
økt maritim aktivitet i området, med forholdsvis 
store fartøy og flere taubåter. Det er imidlertid 
oversiktlige skip leder med god dybde og god ma
nøvreringsmulighet i området LNG-skip forventes 
å anløpe hver 6. dag, LPG/kondensatskip ca en 
gang i måneden, noe som må anses som en for
holdsvis beskjeden aktivitet Det etableres særskil
te sikkerhetssystemer for å ivareta sikkerheten 
knyttet til utskipingen fra anlegget 

3.4 Tiltak for å redusere negative 
virkninger av Snøhvit LNG samt 
oppfølgende undersøkelser 

I konsekven utredningsprosessen er det angitt en 
rekke tiltak for å avbøte og redusere negative virk
ninger som følge av Snøhvit LNG. 

Ttltak vil igangsettes for å bevare landskapet i 
størst mulig grad. Dette gjøres ved å redusere 
slqæringer og :fyllinger, skåning av strandområdet 
nord på Melkøya, samt avbøting ved istandsetting 
av terreng, beplantning mm. 

For å bevare arkeologiske kulturminner blir 
det utført betydelige utgravinger på Melkøya i 
løpet av 2001 og 2002. Flere andre tiltak vurderes 
også og vil diskuteres med relevante myndigheter. 

For å redusere eventuelle negative virkninger 
på miljø fra utslipp og avfallsgenerering utarbeides 
rutiner og systemer, samt at del vil være en konti
nuerlig oppfølging, overvåking og forbedring hvor 
dette finnes aktuelt Det etableres konkrete pro
gram for miljøovervåking knyttet til landmiljø samt 
havmiljø både ved LNG-anlegget og på feltene off
shore. Beredskapsplaner og -systemer etableres 
for å ivareta forhold knyttet til eventuelle akutte 
utslipp til sjø fra drift og transport 

Rutiner for varsling av innseiling, anløp og ut
seiling vil utarbeides og åledes redusere belast
ningen for fiskere og maritim virksomhet i om
rådet Betydelige systemer utvikles for å sikre en 
trygg maritim aktivitet i området, bla. vil det i 
forbindelse med prosjekteringen av rørledningen 

bli gjennomført studier der maritim sikkerhet vekt
legges. 

Et nært samarbeid er opprettet med Hammer
fest kommune for å ivareta virkninger i forhold til 
samfunnet lokalt på en best mulig måte. For å 
besørge et tettest mulig samarbeid etablerer Stat
oil et lokalt kontor /kontaktpunkt i Hammerfest 

3.5 Høring av konsekvensutredningen 

Konsekvensutredningen for Snøhvit LNG ble 
sendt ut på høring 9. april 2001 og hadde hørings
b-ist 9. juli 2001. Departementet hadde et møte 
med Statoil som operatør for Snøhvit-lisensen 23. 
august 2001 om de innkomne høringsuttalelsene. 

Fø]gende hovedproblemstillinger ble tatt opp 
av høringsinstansene: 

Snøhvitprosjektets betydning for loka/samfunnet 

Prosjektet vil få betydning for næringsliv, syssel
setting, kompetanseoppbygging m.v. regionalt og 
lokalt (i Hammerfestområdet). Ny kompetanse vil 
bli tilført og området får et mer variert arbeidstil
bud. Det er store utfordringer Imyttet til LNG-an
legget på Melkøya og integrering i Hammerfest
samfunnet. Det har vært et godt samarbeid mel
lom utbygger og kommune for å løse disse. 

Utslipp til luft 

Det er iverksatt omfattende tiltak for å redusere 
utslipp til luft Resterende utslipp er likevel en mil
jøpolitisk utfordring. Departementet viser til at ut
slipp av C02 må sees i sammenheng med Norges 
oppfølging av internasjonale forpliktelser og muli
ge fremtidige kvoteordninger for C02• Dette vil bli 
behandlet i den kommende tilleggsmeldingen til 
Klimameldingen. Utslipp av NO, vil være lave i 
forhold til naturens tåleevne. Dette sammen med 
betydelige rensekostnader gjør at det ikke er kost
nadseffektivt å installere rensetelmologi for å opp
nå lavere NO,-utslipp enn det bruk av beste tilgjen
gelige telmologi vil gi. 

Utslipp til sjø 

I henhold til konsekvensutredningen vil prosjektet 
ikke medføre miljøskadelige utslipp til sjø, og ut
bygger vurderer derfor ikke dette som et miljø
messig problem. Med de avbøtende tiltak og over
våkingsprogrammer som er forutsatt, samt den vi
dere prosess mot miljømyndighetene i forbindelse 
med behandling av utslippssøknaden, anser depar· 
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tementet utslippene til sjø å kurute bli ivaretatt på 
en tilfredsstillende måte. 

Fiskeri 

Det har vært en dialog mellom utbygger og :fiske
rinæringen gjennom konsekvensutredningspro
sessen. Etter departementets vurdering har utbyg
ger håndtert hensynet til :fiskerinæringen på en 
konstruktiv måte. 

Supplerende underlagsdokumentasjon 

Utbygger har utarbeidet supplerende underlags
dokumentasjon på områder som ble påpekt å være 
mangelfullt utredet, hovedsakelig lmyttet til pro
blem tillinger vedrørende utslipp til luft og sjø. 
Dokumentasjonen omhandler alternative offshore 
utbyggingsløsninger, alternative energianlegg, ut
slipp av kjølevann, ballastvannproblematikk til
lmyttet LNG-transport og supplerende miljøvurde
ringer lmyttet fil utslipp til sjø fra landanlegget 

Dokumentasjonen ble forelagt SIT og Fiskeri
departementet Fiskeridepartementet hadde ingen 
kommentarer. 

FTs vurdering av underlagsdokumentasjonen 
ble oversendt MD i et brev av 25. oktober. SIT sier 
i irt brev at utbygger har framskaffet omfattende 
og verdifull tilleggsinformasjon for nøhvit LNG, 
lik at konsekvensutredningen amlet langt på vei 

tilfredssfiller utredningsplikten. SFT mener det li
kevel fortsatt er enkelte forhold som ikke er til
strekkelig utredet SIT forutsetter at manglene 
om påpekes i dette brevet blir dokumentert i løpet 

av pro jekteringsfasen og i god tid før utslippssø
knaden ferdigsti11es, og oppfordrer utbygger til å 
holde kontakt med SIT i den videre prosessen. 
SFT sier videre at tilleggsinformasjonen med hen
hold til utslipp til luft vil bli vurdert i tilknytning til 
kommende konsekvensutredning for energianleg
get 

MD oversendte SFfs vurdering av underlags
dokumentasjonen til OED i brev av Z7. november. 
I brevet bemerker MD at ytterligere dokumenta-
jon av konsekvenser av utslipp til sjø må tilveie

bringes i den videre prosjekteringsfasen før ut
slippssøknaden. MD sier videre at de anser utred
ningsplikten for Snøhvit LNG for å være oppfylt i 
denne omgang, og at ytterligere dokumentasjon 
knyttet til konsekvenser av utslipp til luft og sjø 
vurderes som deler av de ordinære prosessene i 
forbindelse med den kommende konsekvensut
redning og konsesjonsbehandling av energianleg
get 

Oppfyllelse av utredningsplikten 

De samlede miljø- og samfunnsmessige konse
kvenser som følge av Snøhvit-prosjektet er etter 
departementets vurdering tilstrekkelig utredet 
som beslutningsgrunnlag for vedtak om godkjen
ning av plan for utbygging og drift. Det er ikke 
identifisert behov for avbøtende tiltak ut over hva 
som er omtalt KU viser at Snøhvit-utbyggingen 
kan gjennomføres innenfor miljømessig forsvarli
ge rammer. 

En gjennomgang av høringsuttalelsene sam
men med departementets og utbyggers kommen
tarer er gitt i vedlegg. 

4 Vurdering av utbyggingsplanene 

I sine vurderinger av utbygging av gassfelt er de
partementet opptatt av hvilke løsninger som gir 
den største samlede samfunnsøkonomiske verdi
skapningen. Samtidig må sikkerhets- og miljøas
pektet fillegges særskilt vekt 

PUD og PAD ble forelagtfra Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet (AAD) og Oljedirektora
tet (OD) for vurdering av spørsmål relatert til sik
kerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning. 

4.1 Sikkerhets- og arbeidsmiljømessig 
vurdering 

AAD har ansvaret for den sikkerhetsmessige vur
deringen av PUD og PAD for Snøhvit LNG. AAD 
har innhentet en vurdering foretatt av Oljedirek
toratet i samarbeid Direktoratet for brann og eks
plosjonsvern (DBE), Produkt- og elektrisitetstilsy
nets (PE) og Arbeidstilsynet 12. distrikt (AT 12). 

Departementet mottok AADs vurdering i brev 
av 12. oktober 2001, der AAD slutter seg til Olje
direktoratets vurdering. ODs vurdering ble gitt i 
brev av 10. oktober. Etter ODs vurdering kan ut
bygging, drift og fjerning gjennomføres på en sik
kerhets- og arbeidsmiljømessig forsvarlig måte. 
ODs vurderinger er begrenset til aktiviteter og inn
retninger innenfor sikkerhetsforskriftens virkeom
råde, dvs ikke for utnyttelse og transport på land. 
Det er AADs og ODs oppfatning at Snøhvitprosjek
tet kan gjennomføres innenfor gjeldende HMS
krav forutsatt at nedenforstående vilkår oppfylles 
av operatør, i forhold til det som er utredet i PUD 
og PAD. 

AAD og OD anbefaler at PUD og PAD godkjen
nes på følgende HMS-vilkår: 
1. Innretningene som skal benyttes ved bore- og 

brønnoperasjonen på Snøhvit skal være egnet 
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til helårsoperasjon. Det betyr at systemer og 
komponenter må kunne være operative og ha 
en tilgjengelighet som ikke avviker vesentlig 
fra det som forutsettes på sokkelen for øvrig. 
Samtidig forutsettes likeverdighet for de sik
kerhets-, beredskaps og arbeidsmiljømessige 
sider. Tilsvarende krav vil gjelde for innretnin
ger som forventes tilgjengelig for beredskaps
boringer. 

2. Før endelig materialvalg for hovedrørlednin
gen og valg av system for styring og elektrisk 
kraftoverføring til undervannsbrønner, må 
operatøren utarbeide en oversikt som viser 
kvalifisering, studier og resultater som ligger 
til grunn for planlagt valg av løsning. Dette in
kluderer arbeidet med kvalifisering av vann
kuttmåler på brønnhodet 

3. Basert på de senere års erfaringer må opera
tøren vurdere og kartlegge eventuelt behov for 
ytterligere kvalifisering av eksisterende under
vannsutstyr for kontinuerlig korrosjonsovervå
king (FSM eller tilsvarende) av rørledningen. 
Vurderingen må være gjennomført før endelig 
valg av konsept og utstyr. 

4. Ett av støttedokumentene, RA-SNØ-00 134, re
fererer til en manual utgitt av veimyndighetene 
når det gjelder konstruksjonsgrunnlag for til
komsttunnel til Melkøya. Design av sikkerhets
systemer for denne delen av anlegget må base
res på den aktuelle risiko forbundet med tunne
len, samt tunnelens funksjon med hensyn til 
rømning/ evakuering og beredskapsinnsats 
ved kritiske situasjoner. Dette må utredes nær
mere og reflekteres i det endelige konstruk
sjonsgrunnlaget for anlegget 

MD bemerker at operatørens oppfyllelse av vil
kårene innenfor HMS vil bli fulgt opp av OD som 
koordinerer dette i forhold til AT 12, DBE og PE 
etter samme mønster som for det koordinerende 
tilsynet med HMS på sokkelen. De nevnte etater 
samt øvrige landetater har alle regelverk som kre
ver samtykker, tillatelser og godkjennelser knyttet 
til PUD. Swnmen av myndighetsvedtakene kan re
presentere en kritisk linje for prosjektet Opera
tørens styringssystem må sikre at myndighetsved
takene innhentes i rett tid i forhold prosjektets 
gjennomføring og at vilkårene er gjenstand for en 
systematisk oppfølging. 

4.2 Olje- og energidepartementets 
vurdering 

4.2.1 Ressursmessig vurdering fra 
Oljedirektoratet 

Departementet mottok brev fra Oljedirektoratet 
(OD) 10. oktober 2001 hvor direktoratet ga sin 
vurdering av utbyggingsplanene. 

Oljedirektoratets vurdering er at operatøren 
har gjort et omfattende geofaglig arbeid som er 
godt dokumentert OD er enig med operatøren i 
hvordan de totale ressursene i området er bereg
net 

Det benyttes kjente og velprøvde tekniske løs
ninger ved de planlagte bore- og brønnoperasjone
ne og brønnforhold som forholdsvis korte brøn
ner, moderat vinkel på brønnene og lav temperatur 
og lavt trykk i reservoaret vil bidra positivt til å 
sikre at valgte løsninger kan gjennomføres innen
for fastsatte tids- og kostnadsrammer. 

OD viser til at operatøren har gjennomført et 
omfattende arbeid i forbindelse med vurdering av 
ulike alternativer for disponering av C02-gassen 
som fraskilles brønnstrømmen til LNG-anlegget 
Operatøren har valgt permanent undergrunnsde
ponering i T ubåenfonnasjonen i Snøhvitfunnet 
som basiskonsept OD påpeker at en slik løsning 
må planlegges for høy regularitet slik at en sikker 
og god miljøprofil ivaretas, og at operatøren derfor 
tidligst mulig bør undersøke Tubåenforrnasjonens 
evne til å motta og lagre C02-gass, slik at en unn
går problemer med deponering i oppstart- og 
driftsfasen av Snøhvitprosjektet 

Snøhvit, Askeladd og Albatross planlegges ut
vunnet ved bruk av havbunnskompletterte brøn
ner som styres fra et ilandførings- og utskipnings
anlegg på Melkøya. Den ubehandlede brønn
strømmen, som består av gass og kondensat skal 
føres gjennom et 160 km langt rør til ilandførings
anlegget Undervannsproduksjonsanlegget består 
i all hovedsak av standard utbyggingselementer 
med erfaringsdata fra en rekke prosjekter på norsk 
sokkel. OD viser til at en av hovedutfordringen for 
Snøhvit er de store overføringsavstandene mellom 
undervannsinnretningene og mottaksterminalen 
på land. Disse forhold vil medføre behov for kvalifi
sering av teknologi, herunder overføring av sty
ringssignaler og elektrisk kraft, vannkuttmålere på 
brønnene og korrosjonskontroll av gassrøret til · 
Melkøya Utfallet av denne kvalifiseringen og til
hørende valg av tekniske løsninger vil ikke være 
avklart før sommeren 2002. OD viser til at dette vil 
introdusere usikkerhet i totalprosjektet, både med 
hensyn på tidsplan og økonomi. OD peker på at 
alternative løsninger kan bli permanent bøye eller 
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midlertidig fartøy over havbunnsinstallasjonene, 
og valg av mer kostbar stålkvalitet i første delen av 
rørledningen inn til Melkøya. 

På Snøhvitfunnet er det påvist en oljesone på 
14,5--16 meter med et tilstedeværende oljevolum 
på 73 mill Sm3• Operatøren har utført utbyggings
studier, men har per i dag ikke funnet lønnsomhet 
i dette. Studier viser en balansepris for oljeutvin
ningen på 16--20 USD per fat Etter ODs vurdering 
gjenstår det fremdeles uavklarte elementer som er 
av betydning for oljepotensialet i Snøhvitfunnet og 
for lønnsomheten av denne, herunder tykkelse av 
oljesonen, om oljen ligger i gode eller dårlige re
servoarsoner, reservoarets produksjonsegenska
per, vannmetning etc, samt avgrensning av olje o
nen mot vest Valg av løsning for oljen i Snøhvit
funnet vil også gi klare føringer for den videre 
utvikling av mulige nye funn i et område hvor olje
prospektiviteten er forholdsvis høy og hvor det 
ennå ikke er etablert en infrastruktur. For å sikre 
en god forvaltning av petroleumsressursene, må 
operatøren etter ODs syn videreføre studiene 
vedrørende oljesonen, som nevnt i PUD-dokumen
tene. 

Det er også ODs syn al oljeressursene i Snø
hvitfunnet må ees i en områdesammenheng. OD 
mener at operatøren må videreføre arbeidet med å 
vurdere muligheten for synergieffekter ved en 
samordnet utbygging og drift med 7122/7-1 
Goliat 

OD peker på at Snøhvitprosjektet er en meget 
omfattende og komplisert utbygging, og at en står 
overfor en rekke store utfordringer innen prosjekt
styring, prosjektering og fremdrift Prosjektets 
økonomi er videre meget følsom for tidspunkt for 
produksjonsoppstart Ved eventuelle fremdrifts
problemer i prosjektet har operatøren sterke in
sentiver til å bruke ekstra ressurser fremfor å tilla
te forsinkelse av oppstart Disse insentiver forster
kes ytterligere ved at Snøhvit kan avskrive investe
ringene for anleggene til havs og på land over en 3 
årsperiode (33½ pst hvert år). På bakgrunn av det
te, og de telmologiske utfordringene som kan tvin
ge fram alternative løsninger med tilleggskostna
der, har OD i sine beregninger for vurdering av 
prosjektets økonomisk robusthet benyttet en in
vesteringsreserve på 2,5 mrd 2001-kroner. Denne 
investeringsreserve kommer i tillegg til operatø
rens investeringsestimat angitt i PUD. Når det gjel
der prosjektfremdrift, mener operatøren å ha lagt 
til grunn en konservativ oppstartsprofil i forhold til 
hva som er vanlig i bransjen, men OD har likevel 
valgt å ta høyde for ytterligere forsinkelser for å 
teste prosjektets samfunnsøkonomiske robusthet 

ODs beregninger, med investeringsreserve in-

kludert, viser en nåverdi for prosjektet på 9 769 
mill 2001-kroner, og en internrente på 10,5 % før 
skatt OD har med utgangspunkt i sitt basistilfelle 
vurdert prosjektets følsomhet for ulike utfall av 
endringer i produksjon, investeringer og gasspris. 
Ett års utsatt produksjonsoppstart vil redusere nå
verdien i både operatørens og ODs tilfelle med 
3 205 mill 2001-kroner. Et scenario med ett års 
utsettelse av produksjonsopp tart kombinert med 
økte investeringer på anleggene på land og til havs 
med henholdsvis med 20 % og 10 %, reduserer 
nåverdien fra 9 769 mill 2001-kroner til 2 878 mill 
2001-kroner. Basert på operatørens tall reduseres 
nåverdien tilsvarende fra 11 569 mill 2001-kroner 
til 4 970 mill 2001-kroner. Operatøren vurderer en 
slik økning i investeringskostnadene som lite 
sannsynlig, det vises her til operatørens sensitivi
tetsberegninger i PUD. 

OD peker på at Snøhvit-prosjektet har en opp
side i form av at betydelige gassressurser per i dag 
ikke er omfattet av gassalgsavtaler. Totalt utgjør 
dette ca. 20 mrd Sm3 utvinnbar gass, og verdien av 
dette er ikke inkludert i ovennevnte økonomibe
regninger. En innfasing av disse volumene etter at 
platåproduk jonen på Snøhvit er avsluttet, vil i føl
ge ODs beregninger gi en nåverdiøkning før skatt 
på 1470 mill 2001-kroner. ODs vurderinger viser 
at Snøhvitprosjekt.et er samfunnsøkonomisk lønn
somt, og er robust nok til å håndtere usikkerheter 
utover det operatøren tar bøyde for. 

I tillegg til de vilkår som er angitt under sikker
hets- og arbeidsmiljømessig vurdering (4.1) anbe
faler OD at plan for utbygging og drift og plan for 
anlegg og drift av Snøhvit LNG godkjennes på vil
kår av at operatøren må bore en brønn i den vestli
ge delen av Snøhvitstrukturen for å redusere usik
kerheten vedrørende injektivitet og kapasitet for 
injeksjon og lagring av C02-gass i Tubåenformas
jonen, og for å avklare produksjonsegenskaper i 
denne del av Snøhvitfunnet En slik løsn.ing kan 
oppnås ved å fremskynde boring av den planlagte 
C02-injektoren på Snøhvit OD foreslår at boring 
skal være gjennomført og resultatene foreligge før 
utgangen av 2002. 

4.2.2 Olje- og energidepartementets samlede 
vurdering 

Oljedirektoratet foreslår å stille vilkår om at opera
tøren skal framskynde og flytte en planlagt brønn 
for C02-injeksjon. Hovedformålet med dette, ved 
siden av å avklare forhold knyttet til injisering av 
C02, vil være å fremskaffe økt informasjon om mu
lighetene for oljeutvinning. Operatørens vurdering 
er at oljeutvinning på Snøhvit ikke er lønnsomt 
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Denne vurderingen støttes av flertallet av rettig
hetshaverne, og enkelte av rettighetshaverne har 
gitt uttrykk for at de ikke ønsker å gå videre med 
prosjektet dersom Snøhvit-prosjektet skal inklude
re oljeutvinning. Departementet finner det derfor 
ikke hensiktsmessig å stille vilkår som foreslått av 
OD. Departementet mener likevel det er viktig at 
utbygger i god tid før produksjonsstart avklarer 
usikkerheter knyttet til C02-injeksjon. Departe
mentet viser til at utbygger vurderer en alternativ 
lokasjon for C02-injektoren. 

Departementet anser at prosjektet vil bidra til å 
øke fleksibiliteten i produksjonskapasiteten på 
norsk sokkel. Snøhvit LNG er det første storskala 
LNG-prosjektet i Norge, og representerer en åp
ning for leveranser av norsk gass til nye markeder. 
Utbyggingen av Snøhvit-feltene vil kunne være et 
viktig bidrag for å dekke et økende behov for gass i 
Europa. 

Utbyggingen representerer en åpning av petro
leumsvirksomhet i en ny petroleumsprovins. Infra
strukturen som etableres i forbindelse med utvin
ning av gass og kondensat fra feltene vil kunne 
medføre ynergieffekter for framtidige gassutbyg
ginger i området Med tanke på mulig oljeutvin
ning i området vil synergieffekter med Snøhvit 
være av et langt mer hegren et omfang. Det vil 
kunne dreie eg om kostnadsdeling med hensyn 
på basetjenester, beredskap, forsyning og lignen
de. Oljeutvinning vil for øvrig bli behandlet i den 
planlagte forvaltning planen for Barentshavet 

Regjeringen vil igangsette et arbeid for å kon
sekvensutrede helårig petroleumsvirksomhet il de 
nordlige havområder. Dette arbeidet vil og å om
fatte utredninger knyttet til eventuell oljeutbyg
ging i Barentshavet 

Departementet forutsetter at utbygger tilstre
ber å minimere virksomhet om kan medføre økt 
sannsynlighet for akuttutslipp. 

Utbyggingen representerer videre det største 
industriprosjektet i Frnnmark noensinne, og er 
også et viktig bidrag for å sikre sysselsettingen i 
Finnmark Regionale myndigheter har gitt uttrykk 
for et ønske om at gass, kjølevann og varmtvann/ 
damp fra landanleggene (LNG-anlegg og energian
legg) gjøres tilgjengelig for utnytting i lokale pro
sjekter. Departementet mener det er viktig at det 
på LNG-anlegget legge til rette for uttak av gass 
og kjølevann. Mulighetene for tilgang på varmt
vann/ damp fra energianlegget til lokale prosjekter 
behandles i forbindelse med energikonsesjon. 

Det eksisterer betydelige utvinnbare ressurser 
i feltene utover det som er inkludert i de eksiste
rende planene, og det er derfor mulig at lønnsom
heten i prosjektet vil kunne bli bedre enn det som 

er lagt til grunn i PUD. Samtidig representerer 
Snøhvit en omfattende og komplisert utbygging 
med utfordringer knyttet til prosjektstyring, pro
sjektering og fremdrift. Operatørens og ODs be
regninger viser at prosjektets lønnsomhet er ro
bust i forhold til kostnadsendringer. Med utgangs
punkt i de beregninger som er lagt til grunn i 
PUD/PAD, mener departementet at Snøhvit-ut
byggingen er et økonomisk robust pro ~ekt som er 
modent for utbygging. 

Rettighetshaverne har i søknad om godkjen
nelse av plan for utbygging og drift og tillatelse til 
anlegg og drift bl.a. søkt om godkjennelse av/tilla
telse til mottaksanlegg og LNG-anlegg med til
hørende fasiliteter på Melkøya for eksport av LNG, 
men har samtidig gitt uttrykk for at land-delen av 
Snøhvit LNG-prosjektet ikke er omfattet av petro
leumsloven. 

Departementet legger til grunn at i alle fall sto
re deler av den aktiviteten som planlegges på 
Melkøya uten videre er å anse som utvinning i 
petrolemslovens forstand og således er omfattet av 
loven. Petroleumsloven trekker i dag et skille mel
lom «utvinning» av petroleum på den ene siden og 
«utnyttelse» på den annen. Den aktivitet som defi
neres som <<Utvinning» omfattes av loven uavhen
gig av hvor den foregår, mens den aktivitet som 
defineres som «utnyttelse» i utgangspunktet faller 
utenfor lovens virkeområde dersom den foregår på 
land. 

Grensen mellom hva som skal anses som utvin
nings- og utnyttelsesanlegg kan være komplisert å 
trekke. Petroleumsloven inneholder en bestem
melse som gir Kongen adgang til å trekke deo 
nærmere grensen for petroleum loven virkeom
råde. Ttl tross for den fleksibiliteten denne bestem
melsen gir har det i praksis vist seg vanskelig å 
trekke et skille mellom de landanlegg om faller 
innenfor og utenfor lovens virkeområde. 

Landanlegget på Melkøya, herunder LNG-an
legget, er en nødvendig og entra! del av utbyggin
gen av Snøhvit Departementet mener det er viktig 
at de innretninger som inngår i petroleumsvirk
somheten, og som er en nødvendig del av denne, 
omfattes av petroleumsloven. 

Departementet arbeider nå med sikte på å 
fremlegge en Odelstingsproposisjon med forslag 
til endring av utformingen av petroleumslovens 
virkeområde. Endringen vil innebære at alle deler 
av et landanlegg som har direkte tilknytning til 
klargjøring av petroleumsstrømrnen for salg vil 
omfattes av petroleumsloven. Petroleumsloven 
kommer til anvendelse ved siden av annen lovgiv
ning som gjelder planlegging og etablering av virk
somhet på land. 
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5 Budsjettmessige konsekvenser for 
SDØE 

Utbygging og drift av Snøhvit-feltene med tilhøren
de rørledning og landanlegg vil på bakgrunn av 
estimat i plan for utbygging og drift og plan for 
anlegg og drift medføre om lag 555 mill. kroner i 
investeringer, om lag 4 mill. kroner i driftskostna
der og om lag 20 mill. kroner i kalkulatoriske ren
ter for SDØE i 2002. Dette inngår i gjeldende bud
sjett for SDØE under kap. 2440 og kap. 5440. 

6 Konklusjoner og vilkår 

1. Departementet godkjenner at Snøhvit LNG blir 
bygget ut i henhold til de planer for utbygging 
og drift som rettighetshaverne har fremlagt, 
med bla de merknader og vilkår som frem
kommer i denne proposisjonen. 

For rørledninger og tillmyttede behand
lingsanlegg vil det i forbindelse med godkjen
ning av plan for utbygging og drift og tillatelse 
til anlegg og drift bli stilt vilkår bl.a om tilknyt
ning, andres bruk av innretninger, eierskap, 
organisering og operatørskap. Villeår om disse 
forhold er også stilt ved godkjenninger og tilla
telser som er gitt i de senere år. 

Videre vil det, ved godkjennelse av plan for 
utbygging og drift og tillatelse til anlegg og 
drift, bli stilt vilkår om at alle deler av landan-

Vi HARALD, Norges Konge, 

legget på Melkøya skal falle inn under petrole
umslovens virkeområde, forutsatt at Stortinget 
vedtar endringer i petroleumsloven som omtalt 
i avsnitt 4.2.2. 

Departementet viser for øvrig til videre pro
sess knyttet til utslippstillatelser, jf. avsnitt 3.5. 

2. I tillegg til vilkår som nevnt under punkt 1 og 
vilkår knyttet til sikkerhet og arbeidsmiljø som 
angitt under avsnitt 4.1, stilles det bl.a. følgen
de vilkår for godkjennelse av plan for utbyg
ging og drift og plan for anlegg og drift av 
Snøhvit LNG. 
- Departementet legger til grunn at opera

tøren i framtiden tilstreber å benytte ut
slippsreduserende teknologi som kan bidra 
til ytterligere reduksjon av klimagasser og 
NOx til atmosfæren dersom slik teknologi 
blir tilgjengelig. 

- Operatøren må i utfonningen av energian
legget og LNG-anlegget ]egge til rette for 
uttak av gass og kjølvann. 

Olje- og energidepartement.et 

tilrår: 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG. 

stadfester: 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG i samsvar med et 
vedlagt forslag. 
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Forslag 
til vedtak om utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG 

I 

Stortinget samtykker i at Petoro AS, som er rettig
hetshaver for statens deltakerandel (statens direk
te økonomiske engasjement- SDØE), kan delta i 

utbygging og drift og anlegg og drift av Snøhvit 
lNG i samsvar med Olje- og energidepartementets 
anbefaling. 
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Vedlegg 1 

Gjennomgang av høringsuttalelser 

1 Høringsuttalelser relatert til nærings- og 
samfunnsmessige virkninger 

Fylkesmannen i Fmnmark er i det alt vesentlige 
fornøyd med konsekven utredningen, men peker 
bl.a. på at de langsiktige nedstrømsaktivitetene sy
nes underestimert. Fylkesmannen trekker også 
fram en del forhold som krever oppfølging, som 
behov for en bedre klargjøring av Hammerfest 
kommunes merkostnader som følge av å være 
vertskommune for prosjektet og behov for klar
gjøring av oppbyggingen av den framtidige bered
skapsorganisasjon. I disse uttalelsene vektlegges 
de positive samfunns- og næringsmessige konse
kvenser utbyggingen ventes å medføre. 

Hammerlest kommune har vært aktivt inne i 
analysearbeidet og viser i sin høringsuttalelse til 
godt samarbeide mellom vertskommune og utbyg
ger. Kommunen viser til at de viktigste tema i ho
vedsak er ivaretatt i utredningene, men at det også 
er en rekke forhold som krever oppfølging fra ut
bygger og regionale og sentrale myndigheter. 

Regionale myndigheter har gitt uttrykk for et 
ønske om at gass, kjølevann og varmtvann/ damp 
fra landanleggene (LNG-anlegg og energianlegg) 
gjøres tilgjengelig for utnytting i lokale prosjekter. 

Kommentar: Utbygger viser til at det er svært 
vanskelig å antyde omfanget av framtidige nedstrøm
saktiviteter og avledet virksomhet som følge av Snø
hvit. Utredning av bruk av kjølevann fra LNG-anleg
get til oppdrettsformål har vært prioritert i inne
værende planfase. Merkostnadene for Hammerfest 
kommune er så langt mulig redegjort for i konse
kvensutredningen. Utbygger har inngått en avtale 
med Hammerfest kommune som innebærer økono
misk bistand til aktivitet som må t4øres pga. Snø
hvit-utbyggingen, herunder plan- og reguleringsar
beid og nødvendige forberedelser for havnevesenet. 
Videre vil utbygger etablere et lokalt kontaktpunkt i 
fonn av en industrikoordinator/kontor i Hammer
fest som tar seg av relasjonen med og kommunika
sjon mot lokalsamfunnet, myndigheter og nærings
liv. Det vil også bli utarbeidet en omfattende bered
skapsplan for hele prosjektet. 

Departementet mener det er viktig at det på 
LNG-anlegget legges til rette for uttak av gass og 
kjølevann. Mulighetene for tilgang på varmtvann/ 

damp fra energianlegget til lokale prosjekter behand
les i forbinde'lse med energikonsesjon. 

2 Høringsuttalelser relatert til krav om 
strategisk konsekvensutredning 

I høringsuttalelsene fra miljøforvaltningen og flere 
av miljøvernorganisasjonene pekes det på behovet 
for å sette i gang arbeidet med en strategisk konse
kvensutredning for hele Barentshavet Miljøvern
departementet ber Olje- og energidepartementet 
ta kontakt med berørte departementer om dette. 

Fiskeridepartementet viser i sin høringsuttalel
se til at ved Stortingets behandling av Stmeld. nr. 
39 (1999-2000) mente komiteens flertall at det, i 
den bebudede nye stortingsmeldingen om olje- og 
gassvirksomhet, er viktig å få en avklaring og inter
esseavveining for områder hvor petroleumsaktivi
teten kan kollidere med viktige miljøinteresser. 
Fiskeridepartementet ser på denne bakgrunn det 
som naturlig at videre behandling av Snøhvit-ut
byggingen avventer den nye stortingsmeldingen 
og behandlingen av denne. I innhold tilsvarer dette 
ønsket om en strategisk konsekvensutredning, jf 
merknadene ovenfor. 

Kommentar: Departementet vil peke på at konse
kvensutredningen for Snøhvit LNG er gjennomført i 
samsvar med det fastlagte utredningsprogram der 
strategisk konsekvensutredning ikke var tema, og iht. 
gjeldende regelverk innenfor et område som Stortin
get har åpnet for petroleumsvirksomhet. Departe
mentet har tatt spørsmålet om behov for ytterligere 
utredninger av petroleumsvirksomhet i Barentshavet 
opp med Miljøverndepartementet på generelt grunn
lag, og uavhengig av de konkrete utbyggingsplanene 
for Snøhvit. Miljøvernmyndighetene er inneforstått 
med at Snøhvit-utbyggingen håndteres frikoblet fra 
eventuelle ytterligere utredninger for Barentshavet. 

3 Høringsuttalelser relatert til oljeutvinning 

For å få en helhetlig vurdering av konsekvensene 
av den planlagte utbygging uttaler miljøforvaltnin
gen, :fiskeriforvaltningen og Norges Fiskarlag at 
også eventuell senere oljeutbygging i nærliggende 
områder bør vurderes sammen med gass- og kon
densatutbygging. 
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Kommentar: Snøhvit inneholder begrensende ol
jemengder, men de økonomiske vurderinger som er 
gjort viser at produksjon av denne oljen ikke er øko
nomisk lønnsom. Når det i dialog mellom utbygger 
og Oljedirektoratet ble klart at oljen i Snøhvit ikke lot 
seg utvinne på en økonomisk lønnsom måte, tok ut
bygger dette opp med departementet til vurdering i 
forhold til det vedtatte utredningsprogrammet. De
partementet besluttet at vedtatt utredningsprogram 
kunne benyttes videre uten vurderinger av en o/Jeut
bygging. 

4 Høringsuttalelser relatert til redegjørelse 
for alternative utbyggingsløsninger 

I uttalelsene fra miljøforvaltningen vi es det til at 
konsekvensutredningen på flere områder mangler 
tilstrekkelig belysning av mulige alternative løs
ninger for utbygging og drift 

Kommentar: Utbygger viser til at konsekvensut
redningen i samsvar med fastlagt utredningspro
gram inneholder vurderinger av alternative rørtra
seer og lokaliseringer av LNG-anlegget. Planleggin
gen av Snøhvit LNG har pågått over lang tid, og en 
rekke alternativer er vurdert både i forhold til lo
kalisering, utbyggingsløsning til havs og ulike alter
nativer for utforming av de ulike deler av landanleg
get. En del av disse alternati'.vene ble forlatt på et 
tidlig stadium, og da datagrnnnlaget for de ulike 
alternativer ikke var på samme nivå ble det vurdert 
som lite hensiktsmessig å presentere alle alternativer 
i konsekvensutredningen. 

Departementet viser til at utbygger på bakgrunn 
av høringsuttalelsene utarbeidet en egen rapport 
med med supplerende underlagsdokumentasjon. I 
rapporten beskrives alternative utbyggingskonsept for 
energianlegget. Departementet forela rapporten for 
SFT for vurdering. Ulike alternativer for energian
legget tilknyttet LNG-anlegget vil for øvrig bli grnndi
gere presentert i en egen konsekvensutredning for 
dette anlegget. SFT har valgt å vurdere supplerende 
underlagsdokumentasjon vedrørende alternative ut
byggingsløsninger i forbinde/se med konsekvensutred
ningsprosessen for energi,anlegget. 

5 Høringsuttalelser relatert til 
miljøvurderinger av utslipp til luft 

I høringsuttalelsene fra miljøforvaltningen vises 
det til at utbygging av Snøhvit-feltet vil føre til bety
delige utslipp til luft. Både utslippene av CO2, NOx 
og VOC utgjør betydelige andeler av de samlede 
norske utslippene. Det pekes på at det er viktig at 
alle forhold av betydning for å iverksette avbøten
de tiltak blir bety t på en tilfredsstillende måte. 

Etter miljøforvaltningens mening er det mangler 
ved konsekvensutredningen knyttet til vurderin
ger av endret luftkvalitet i nærområdene som følge 
av etablering av LNG-anlegget, vurdering av mu
ligheten for deponering og anvendelse av utskilt 
CO2, samt beskrivelse av alternative NO,,,-reduse
rende tiltak og beskrivelse av utslippene av 
nm VOC og metan. Det etterlyses en vurdering av 
utslippene i forhold til Norges forpliktelser etter 
Kyoto-avtalen. 

Kommentar: Departementet forutsetter at utbyg
ger i den videre detaljplanlegging vurderer tiltak for 
å redusere utslipp til luft. Dette vil skje i samarbeid 
med SFT i forbindelse med utslippssøknaden for an
legget. Departementet viser til at rammebetingelsene 
for CO[ og NO,-utslipp vil kunne ha stor betydning 
for prosjektets lønnsomhet. Utslipp til luft vil på van
lig måte bli konsesjonsbehandlet av SFT. Viktige ret
ningslinjer for vurderingen av C02-utslipp ble satt i 
forbinde/se med Stortingets behandling av energi,mel
dingen (lnnst. S. nr. 122 (1999-2000)) og nedfelt 
av Miljøverndepartementet i retningslinjer til SFT 
av 23. juni 2000. Utslipp av C02 må sees i sammen
heng med Norges oppfølging av internasjonale for
pliktelser. Inntil et kvotesystem er på plass, skal det 
ikke stilles strengere krav til gasskraftprodusenter 
enn det gjøres ellers i Europa. Utslippene av NOz vil 
bli særlig vurdert i forhold til lokale miljøforhold og 
forpliktelsene i Gøteborgprotokollen. 

På vegne av utbygger har NILU som en del av 
grunnlagsarbeidet for konsekvensutredningen utført 
modelleringer for å studere påvirkning av luftkvali
tet i nærområdene som felge av driften på LNG-
anlegget. Resultatene angi,r maksimal konsentrasjon 
av N02 i avstand/ra kilden, samt som middelverdier 
basert på meteorologiske data. Resultatene angir at 
belastningen fra LNG-anlegget vil utgjøre i størrelses
orden 1 % av det anbefalte luftkvalitetskriteriet for 
halvårsmiddelkonsentrasjonen av N02 LNG-anleg
get har med andre ord er en minimal effekt på lokal 
luftkvalitet. 

6 Høringsuttalelser relatert til utredning av 
0-alternativet 

I uttalelsene fra miljøforvaltningen pekes det på at 
0-altemativet, dvs situasjonen dersom prosjektet 
ikke igangsettes, bør utredes også for andre kon
sekvenser enn de samfunnsmessige. 

Kommentar. Departementet viser til at konse
kvensutredningen gir en grundig dokumentasjon av 
hvilke naturressurser som finnes i influensområdet, 
inkludert viktige fiskeressurser. De betraktninger om 
forekomst og utvikling av disse som presenteres, tilsva
rer en situasjon uten Snøhvit LNG (0-alternativet). 
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7 Høringsuttalelser relatert til 
miljøkonsekvenser knyttet til klargjøring 
og oppstart av rørledning 

I sin høringsuttalelse anser Statens forurensnings
tilsyn at konsekvensutredningen er mangelfull 
mht vurdering av miljørisiko og avbøtende tiltak 
knyttet til utslipp av kjemikalier ved bykktesting 
og oppstart av rørledninger. Tilsvarende syns
punkter gjøres gjeldende mht biologisk mangfold 
og påvirkning på økosystemet som følge av klar
gjøring av rørtrase. Havforskningsinstituttet viser i 
sin uttalelse til at operasjonelle utslipp i forbindel
se med utbygging og drift er tilfredsstillende be
skrevet, og støtter generelt de effektvurderinger 
som er gjort 

Kommentar: Mht til utslipp knyttet til klargjø
ring og trykktesting av rørledninger er erfaringene 
fra tidligere gjennomførte rørledningsprosjekter at 
utslippene ikke anses å medføre signifikante miljø
effekter, og at virkningene er avgrenset til vannmas
sene umiddelbart ved utslippstedet. For øvrig vil slike 
utslipp bare skje i samsvar med utslippstillatelse fra 
SFT 

Eifaringer fra tidligere rørledningsprosjekter 
viser at påvirkning av bunnfaunaen som følge av 
installering av og eventuell steindumping på nye rør
ledninger er av lokal karakter, avgrenset til nærom
rådet umiddelbart ved rørledningene. Basert på tidli
gere erfaringer forventes det ikke at biologisk mang
fold er truet eller at økosystemet vil kunne påvirkes 
som følge av installering eller drift av rørledninger 
knyttet til Snøhvit LNG. Det er ikke påvist koraller 
ved undersøkelser i de aktuelle områder for utbyg
ging. Det vil bli utført ytterligere undersøkelser for å 
avdekke eventuelle forekomster av koraller i forbin
delse med detaljplanleggingen av rørledningstraseen 
og installasjoner på feltet. 

8 Høringsuttalelser relatert til 
miljøvurderinger av utslipp til sjø 

Det framgår av uttalelsene fra miljøforvallningen at 
en anser konsekvensutredningen som mangelfull 
mht vurderinger av mulige effekter som følge av 
utslipp til sjø både fra LNG-anlegget og på feltet. 
Det heter videre at en bla anser miljøvurderingene 
knyttet til utslipp til sjø fra LNG-anlegget som uak
septable, da vurderingene er basert på fortynnings
prinsippet At vurderingene er basert på fortyn
ningsprinsippet innebærer at vurderingene er rela
tert til effekter av avløpsvann blandet med store 
mengder kjølevann. 

Kommentar: I sitt tilsvar til merknadene ovenfor 
har utbygger presisert at en i konsekvensutredningen 

har lagt vekt på å vurdere sannsynligheten for skade 
på grunnlag av den konsentrasjonen som organis
mer i resipienten opplever. Ved å slippe ut vann fra 
de biologiske renseanlegget sammen med kjølevann 
vil man oppnå at konsentrasjonen av hydrokarbo
ner, kjemikalier og metaller i resipienten er under 
den nedre effektgrensen for alle komponentgrupper 
som er vurdert før utslipp til sjø. Blanding av kjøle
vannet og utslippsvannet fra det biologiske rensean
legget vil ikke påvirke den totale mengden hydrokar
boner, metaller og kjemikalier som går til utslipp. 

Dersom det biologiske renseanlegget er ute av 
drift og utslippet går til sjø, vil det oppstå en situasjon 
der man får forhøyede konsentrasjoner over den ned
re effektgrensen i området rundt utslippspunktet. 
Størrelsen på dette området er ikke fastlagt i konse
kvensutredningen, men vil følges opp i en ytterligere 
studie som vil foreligge før det søkes om utslippstilla
telse for anlegget. I denne studien vil en se på forhold 
som komponentenes nedbrytning, spredning og avset
ning i resipienten. Det vil også bli etablert bered
skapsplaner som dekker uforutsette utslipp eller hen
delser ved renseanlegget. 

I høringsuttalelsen fra SIT pekes det på at kon• 
sekvensutredningen er mangelfull mht vurdering 
av effekter som følge av utslipp av hydraulikkvæs
ke til sjø fra brønnene på Snøhvit 

Kommentar: Det framgår av konsekvensutred
ningen at konsentrasjonen av hydraulikkvæsken som 
slippes ut er svært lav. Det har i løpet av de siste 
årene foregått en kontinuerlig utvikling av nye og 
mer miljøvennlige hydraulikkvæsker for under
vannsanlegg. Hydraulikkvæsken som er tenkt benyt
tet, er utviklet i samråd med SFT, og den er fullt ut 
nedbrytbar i naturen. 

I høringsuttalelsen fra SIT pekes det på at kon
sekvensutredningen er mangelfull mht miljørisiko 
og avbøtende tiltak i forhold til formasjonsvann og 
utkondensert vann. 

Kommentar: I konsekvensutredningen for Snø
hvit settes det likhetstegn mellom kondensvann og 
destillert vann, og dette er en feil. Feilen ligger kun i 
teksten og ikke i vurderingene som er blitt gjort knyt
tet til vurdering av miljørisiko forbundet med utslipp 
til SJø. Det er i vurderingene av miljørisiko knyttet til 
utslipp til SJø fra Snøhvit landanlegg tatt hensyn til 
sammensetningen av kondensvann. Det er her tatt 
utgangspunkt i et gjennomsnitt av komponentsam
mensetning i prodttSert vann fra Troll A og Sleipner. 
Kondensert vann inneholder mer av de lette kompo
nentene (BTEX, nafta/ener) og mindre av de tyngre 
(PAH og fenoler) enn formasjonsvann. Mesteparten 
av vannet som går inn på det biologiske rensean
legget kommer fra regenereringsanlegget for glykol 
(MEG) og fra overflatevann. 
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Videre anser SIT at konsekvensutredningen er 
mangelfull mht opplysninger om kjølevannet, mil
jøvurderinger og avbøtende tiltak. 

Kommentar: Miljøvurderinger av plankton, 
strandsone, marine pattedyr og .fisk utført av Akva
plan-niva viser at miljøkonsekvensene av kjølevann
utslipp er neglisjerbare. Utbygger vil etablere et over
våkingsprogram for område og ressurser som kan bli 
berørt av kjølevannsutslipp. 

Departementet forutsetter at utbygger i den vide
re detaljplanlegging vurderer tiltak for å redusere 
utslipp til sjø. Dette vil skje i samarbeid med SFT i 
forbindelse med utslippssøknaden for anlegget. 

Departementet viser til supplerende underlagsdo
kumentasjon som utbygger utarbeidet for å dekke de 
pi,nkter som ble påpekt som mangelfullt utredet. De
partementet forela dokumentasjonen for SFT og Fis
keridepartementet, for en gjennomgang av kommen
tarer til dokumentasjonen vises det til avsnitt 3.5. 
Fiskeridepartementet hadde ingen kommentarer til 
dokumentasjonen. MD oversendte SFTs vurdering 
av underlagsdokumentasjonen til OED i brev av 
27. november. I brevet bemerker MD at ytterligere 
dokumentasjon av konsekvenser av utslipp til SJØ må 
tilveiebringes i den videre prosjekteringsfasen før ut
slippssøknaden. MD sier videre at de anser utred
ningsplikten for Snøhvit LNG for å være oppf.llt i 
denne omgang, og at ytterligere dokumentasjon knyt
tet til konsekvenser av utslipp til luft og sjø vurderes 
som deler av de ordinære prosessene i forbindelse 
med den kommende konsekvensutredning og konse
sjonsbehandling av energianlegget. 

9 Høringsuttalelser relatert til akuttutslipp 

I høringsuttalelsen fra SIT etterlyses analyser av 
Snøhvit-kondensatets fysikalske egenskaper og 
vurdering og beregning knyttet til spredning og 
drift i vannsøylen og på vannoverflaten. Flere hø
ringsinstanser etterlyser også nærmere informa
sjon om miljørisiko forbundet med akutte utslipp 
fra skipstrafikk. 

Kommentar: Etter at konsekvensutredningen ble 
sendt på høring har utbygger framskaffet tilleggsin
formasjon om Snøhvit-kondensatets forvitringsegen
skaper og oppdaterte spredningsberegning basert på 
disse. Tilleggsinformasjon viser at Snøhvit kondensa
tet er parafinsk med høyt innhold av lette komponen
ter. Det meste av kondensatdråpene vil være så små 
at de dispergeres direkte i vannsøylen, og svært lite 
av kondensatet vil dermed komme til overflaten. Ba
sert på tilleggsinformasjonen har utbygger gjort en 
oppdatert vurdering av de miljømessige konsekvense
ne av akuttutslipp, og har hatt en videre dialog med 
SFT om dette forholdet. Endelig beredskapsanalyse 

og-plan for akuttutslipp fra feltet, fra rørledninger og 
fra skip vil utarbeides nærmere oppstart, og i hen
hold til NOFOs totalplan. 

10 Høringsuttalelser relatert til utredning 
av ballastvannproblematikken 

I høringsuttalelsene fra fiskeriforvaltningen og 
Norges Fiskarlag etterly e en nænnere redegjø
relse for hvordan ballastvannproblematikken skal 
håndteres for å unngå utilsiktet spredning av frem
mede organismer. 

Kommentar: Departementet viser til at det er 
utarbeidet tilleggsinformasjon om håndtering av bal
lastvann på LNG-skipene. Gjennom dette arbeidet 
beskrives risikoen for overføring av itønskede arter til 
det aktuelle farvann og mulige konsekvenser av det
te. Siktemålet er videre å framskaffe supplerende 
kunnskap mht alternative strategier for håndtering 
og behandling av ballastvann på både eksisterende 
retningslinjer og en gjennomgang av status for på
gående utvikling av internasjonale regler (IMO). 
Det pågående arbeidet vil utgjøre et viktig grunnlag 
ved valg av løsning m h t håndtering av ballastvann. 

11 Høringsuttalelser relatert til 
overvåkingsprogram 

I høringsuttalelser fra miljøforvaltningen og fi ker
forvaltningen forutsettes det etablert et miljøover
våkingsprogram omkring Snøhvit Direktoratet for 
naturforvaltning framhever i in høringsuttalelse 
viktigheten av overvåking av Spesielt Miljøføl om
me Områder (SMO-områder) hvor kunn kapen av 
mulig påvirkning er begrenset Strenge «føre-var» 
hensyn må derfor også legges til grunn for aktivite
ten. Direktoratet anmoder utbygger om å vurdere 
eventuelt behov for innhenting av referansemateri
ell sett i lys av EUs kommende vanndirektiv. 

Kommentar: Utbygger bekrefter at det skal etable
res et spesifikt overvåkingsprogram tilknyttet Snøhvit 
LNG. Vannsøyleovervåking og/eller biomarkør stu
dier vil bli foretatt ved LNG-anlegget, hvor de fleste 
driftsutslipp vil finne sted. M1,ligheten for å innlem
me overvåking av SMO-områder i dette programmet 
vil bli prioritert. Utbygger vil også vurdere mulighe
ten for innhenting av referansemateriell i henhold til 
EUs kommende vanndirektiv, slik direktoratet anbe
faler. 

12 Høringsuttalelser relatert til forholdet til 
fiskeriene 

I uttalel ene fra fiskeriforvaltningen pekes det på 
at området til havs som berøres av den planlagte 

752



24 St.prp. nr. 35 2001-2002 
Utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG 

utbyggingen er viktig for både den lokale flåte og 
den øvrige norske flåte. Både fiskeriforvaltning og 
Norges Fiskarlag trekker fram at det må fokuseres 
på tiltak og valg av løsninger som reduserer ulem
per for fiskerne, og etableres systemer for over
våking av miljø og fiskekvalitet 

Kommentar: Utbygger slutter seg til denne vurde
ringen og understreker at de løsninger som velges i 
størst mulig grad vil ta hensyn til utøvelsen av fisket. 
Utbygger legger opp til en nær dialog med fiskeriin
teressene i den videre planleggingen. Det skal også 
utarbeides en beredskapsplan som ivaretar fiskeri
enes og oppdrettsnæringens interesser i forhold til 
krav om informasjon og markeder ( efrisk mat»). 

13 Høringsuttalelser relatert til maritime 
forhold 

Hammerfest Havnevesen påpeker i sin høringsut
talelse at sikringsfeltet rundt Melkøya betyr at 
Melkøysundet stenges for uvedkommende skips
trafikk. Havnestyret påpeker nødvendigheten av at 
utbygger enten stenger Melkøysundet fysisk eller 
påtar seg vaktholdet i silaingsfeltet Havnestyret 
ber de berørte myndigheter vurdere seilingsled 
gjennom sundet særlig for mindre fartøy. Kystver
ket og Kystdirektoratet presenterer også syns
punkter mht praktiseringen av en sikkerhetssone 
som medfører stenging av Melkøysundet Fiskeri
departementet peker i sin høringsuttalelse på at 
det savnes en vurdering av rørledningstraseen og 
mulige konsekvenser for inn- og utseiling for LNG
skip. 

Kommentar: Utbygger viser til at Havnestyrets 
merknader er helt i tråd med konsekvensutredningen 
og de foreslåtte avbøtende tiltak. Det er viktig å presi
sere at utbygger i den videre planprosess vil ha kon
takt og dialog med berørte myndigheter spesielt Ham
merfest Havnevesen ved Havnefogden. Nødvendige 
tiltak vil bli utarbeidet i henholdt til bestemmelsene i 
havne- og farvannslcven. Restriksjonene på ferdsel 
innen sikrings/eltet fastlegges av Direktoratet for 
brann- og eksplosjonsvern. 

I den videre prosjektering av rørledningen vil det 
bli gjennomført studier hvor maritim sikkerhet fo
kuseres. I dette arbeidet vil utbygger ha en tett dialog 
med Kystdirektoratet. Forhold knyttet til seilingsleder 
til og fra anlegget vil det også søkes om tillatelse for i 
henhold til bestemmelsene i havne- og farvannsloven. 

14 Høringsuttalelser relatert til 
kulturminner og kulturmiljø 

Riksantikvaren finner konsekvensutredningen til
fredsstillende i forhold til utredningsprogrammet 
når det gjelder kulturminner og kulturmiljø. ame
tinget foreslår i sin høringsuttalelse at kulturhisto
rien for området rundt Melkøya dokumenteres og 
gjøres tilgjengelig for alhnennheten. 

Kommentar: Utbygger opplyser at kulturhistorien 
vil bli beskrevet og publisert av Trom.su Museum. 

15 Høringsuttalelser relatert til reindrift 

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark peker på 
at Snøhvit-utbyggingen vil presse reinen hort fra 
de nordlig te områder på Kvaløya. En ber om at 
anleggsarbeidene legges til senhøstes, vinter og 
senvinters. Reindriftsnæringen peker videre på at 
økt aktivitet som følge av Snøhvit-utbyggingen vil 
føre til tapt areal for næringen ifbm relokaliserin
gen av Telenor senderanlegg. Reindriftsagrono
men anbefaler at OED foretar en konsekvensut
redning for reindriften som følge av Snøhvit-utbyg
gingen. 

Kommentar: Departementet viser til at utbygger i 
etterkant av høringen vurderer en alternativ lokali
sering for senderanlegget. Det er videre lagt opp til et 
bilateralt samarbeid mellom utbygger og reindrifts
næringen. Departementet anser at det ikke er nød
vendig å gjennomføre en full konsekvensutredning 
iht plan- og bygningsloven knyttet til virkninger av 
Snøhvit-prosjektet for reindriftsnæringen. 

I- Grafisk produksjon: GCSM AS - Oslo. Januar 2002 
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Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG
St.prp. nr. 35 (2001-2002)

Til Stortinget

SAMMENDRAG
Snøhvit-området består av feltene Snøhvit, Albatross

og Askeladd. Feltene er lokalisert i Hammerfest-bas-
senget ca. 140 km nordvest for Hammerfest. Snøhvit-
feltet ble oppdaget i 1984. Alle feltene inneholder
hovedsakelig gass med små mengder kondensat. Snø-
hvit-utbyggingen omfatter flerfaseutvinning av gass-
og kondensatforekomstene i Snøhvit-området. 

Statoil er operatør for Snøhvit-utbyggingen. Det er
redegjort for hovedtrekkene i utbyggingsplanene i pro-
posisjonen. Departementet viser til at totale utvinnbare
ressurser av operatøren er anslått til 193 mrd. Sm3 gass
og 18 mill. Sm3 kondensat. Brønnstrømmen fra feltene
vil bli transportert i en rørledning inn til et mottaks- og
prosesseringsanlegg på Melkøya ved Hammerfest. Her
vil brønnstrømmen bli renset og omgjort til produktene
LNG, LPG og kondensat. LNG består hovedsakelig av
metangass, som kjøles ned i prosesseringsanlegget.
LNG, LPG og kondensat skal overføres til separate
lager og transporteres deretter videre med skip til kjø-
perne i markedet. LNG utgjør ca. 85 pst. av prosjektets
inntekter. Snøhvit-feltet inneholder 73 mill. Sm3 olje
(beregnede tilstedeværende ressurser) i tillegg til gass
og kondensat.

De totale investeringene knyttet til utbygging av
Snøhvit med rørledninger og landanlegg er i proposi-
sjonen anslått til 34,2 mrd. 2001-kroner. I tillegg kom-
mer investeringer i LNG-skip på 5,4 mrd. 2001-kroner.
Departementet viser til at lønnsomheten av Snøhvit-
prosjektet av operatøren er anslått til 11,6 mrd. kroner
(nåverdi, 7 pst. reelt før skatt).

Snøhvit-prosjektet planlegges bygget ut over fire
faser. Første fase planlegges ferdigstilt slik at anlegget
kan starte med ordinære leveranser i perioden desem-
ber 2005 - oktober 2006. Departementet viser til at det
er inngått avtaler om salg av LNG til kjøpere i USA og
Spania, og leveringsforpliktelsene overfor disse starter
1. oktober 2006. Ved full produksjon skal anlegget

årlig levere 5,67 mrd. Sm3 LNG til markedet. I tillegg
kommer LPG og kondensat.

Departementet viser til at det planlagte landanlegget
på Melkøya, herunder LNG-anlegget, er en nødvendig
og sentral del av utbyggingen av Snøhvit. Departemen-
tet mener det er viktig at de innretninger som inngår i
petroleumsvirksomheten, og som er en nødvendig del
av denne, omfattes av petroleumsloven.

Departementet planlegger å fremlegge en odelstings-
proposisjon med forslag til endring av utformingen av
petroleumslovens virkeområde, som vil innebære at
alle deler av et landanlegg som har direkte tilknytning
til klargjøring av petroleumsstrømmen for salg vil
omfattes av petroleumsloven. Petroleumsloven vil
komme til anvendelse ved siden av annen lovgivning
som gjelder planlegging og etablering av virksomhet
på land.

Departementet anser at Snøhvit-prosjektet vil bidra
til å øke fleksibiliteten i produksjonskapasiteten på
norsk sokkel. Snøhvit LNG er det første storskala
LNG-prosjektet i Norge, og representerer en åpning for
leveranser av norsk gass til nye markeder. Utbyggin-
gen av Snøhvit-feltene vil kunne være et viktig bidrag
for å dekke et økende behov for gass i Europa.

Konsekvensutredning
Regjeringen vil igangsette et arbeid for å konse-

kvensutrede helårlig petroleumsvirksomhet i de nord-
lige havområder. Dette arbeidet vil også omfatte utred-
ninger knyttet til eventuell oljeutbygging i
Barentshavet.

Regjeringen legger imidlertid opp til at Snøhvit-
utbyggingen kan håndteres frikoblet fra eventuelle
ytterligere konsekvensutredninger for Barentshavet.

Det er i henhold til bestemmelsene i petroleumslo-
ven og plan- og bygningsloven utarbeidet en konse-
kvensutredning som dekker utbygging og drift av gass-
/kondensatforekomstene på Snøhvit-feltet, samt
anlegg for transport av brønnstrømmen til land, LNG-
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anlegg på Melkøya ved Hammerfest og utskipning av
produktene fra anlegget til markedet.

Departementet viser til at det er gjennomført betyde-
lige miljøtiltak for å redusere de miljøskadelige utslip-
pene fra Snøhvit-prosjektet, og at prosjektet ikke vil
bidra til miljøskadelige utslipp til sjø. Installasjonene
til havs består av lukkede systemer uten utslipp som
kan påvirke fiskeressurser eller fiskeaktiviteter. På
land er det planlagt et biologisk renseanlegg som skal
sikre at det ikke blir skadelige utslipp til sjø fra landan-
leggene.

Departementet viser videre til at i henhold til konse-
kvensutredningen (KU) vil prosjektet gi utslipp til luft
av ca. 900 000 tonn CO2 og 635 tonn NOx årlig. Drift
av LNG-anlegget vil også generere utslipp av VOC,
estimert til ca. 200 tonn pr. år. CO2 som følger med
naturgassen vil bli separert ut, transportert via rørled-
ning tilbake til feltet og reinjisert. Reinjiseringen med-
fører at de totale CO2-utslippene fra prosjektet blir til-
nærmet halvert, og det planlegges å reinjisere mellom
650 000 og 850 000 tonn CO2 årlig. Det er satt av plass
på LNG-anlegget for mulig framtidig teknologi som
kan bidra til ytterligere reduksjon i utslipp av klima-
gasser og NOx. Det skal vurderes om det er grunnlag
for et pilotanlegg for rensing av CO2 på Snøhvit.
Departementet mener det er viktig at utbygger i god tid
før produksjonsstart avklarer usikkerheter knyttet til
CO2-injeksjon. Departementet viser til at utbygger vur-
derer en alternativ lokasjon for CO2-injektoren.

Energiforsyningen til LNG-anlegget, som er en inte-
grert del av selve anlegget, skal konsekvensutredes
separat. Energianlegget er dimensjonert ut fra Snøhvits
behov for kraft og varme og anlegget skiller seg derfor
fra gasskraftverk som har salg av elektrisitet som
hovedformål. Rammebetingelsene for CO2- og NOx-
utslipp vil kunne ha stor betydning for prosjektets
lønnsomhet. Utslipp til luft vil på vanlig måte bli kon-
sesjonsbehandlet av SFT. Behandlingen av energikon-
sesjon og utslippstillatelse vil ifølge departementet
ikke være ferdig før vedtak om Snøhvit-utbyggingen
skal fattes.

Selve etableringen av LNG-anlegget på Melkøya vil
medføre en del konsekvenser på kultur- og naturmiljø,
bl.a. at forekomster av kulturminner på Melkøya går
tapt i sin nåværende form. Det er utført omfattende
arkeologiske utgravinger på øya sommeren 2001.

Virkninger for oppdrettsnæringen i anleggs- og nor-
mal driftsfase forventes å være svært små. Ifølge kon-
sekvensutredningen vil den planlagte virksomheten i
liten grad medføre påvirkning av reindriftsnæringen.

Snøhvit-prosjektet antas å heve sysselsettingsnivået i
Hammerfest med 350-400 arbeidsplasser i driftsfasen.
Av disse vil ca. 180 være ansatt ved LNG-anlegget på
Melkøya. Det er forventninger om at byen på sikt kan
få flere arbeidsplasser som en konsekvens av generell
næringsutvikling i tilknytning til Snøhvit-prosjektet.
Utbyggingen representerer det største industriprosjek-

tet i Finnmark noensinne, og er et viktig bidrag for å
sikre sysselsettingen i Finnmark.

Konklusjoner og vilkår
Utbygging og drift av Snøhvit-feltene med tilhø-

rende rørledning og landanlegg vil på bakgrunn av
estimat i plan for utbygging og drift og plan for anlegg
og drift medføre budsjettmessige konsekvenser for
SDØE i 2002 på om lag 555 mill. kroner i investerin-
ger, om lag 4 mill. kroner i driftskostnader og om lag
20 mill. kroner i kalkulatoriske renter. Dette inngår i
gjeldende budsjett for SDØE under kap. 2440 og kap.
5440.

For rørledninger og tilknyttede behandlingsanlegg
vil det i forbindelse med godkjenning av plan for
utbygging og drift og tillatelse til anlegg og drift bli
stilt vilkår bl.a. om tilknytning, andres bruk av innret-
ninger, eierskap, organisering og operatørskap. Vilkår
om disse forhold er også stilt ved godkjenninger og til-
latelser som er gitt i de senere år.

Videre vil det, ved godkjennelse av plan for utbyg-
ging og drift og tillatelse til anlegg og drift, bli stilt vil-
kår om at alle deler av landanlegget på Melkøya skal
falle inn under petroleumslovens virkeområde.

Det stilles bl.a. følgende vilkår for godkjennelse av
plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift
av Snøhvit LNG:

– Departementet legger til grunn at operatøren i
framtiden tilstreber å benytte utslippsreduserende
teknologi som kan bidra til ytterligere reduksjon av
klimagasser og NOx til atmosfæren dersom slik
teknologi blir tilgjengelig.

– Operatøren må i utformingen av energianlegget og
LNG-anlegget legge til rette for uttak av gass og
kjølvann.

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 ,  S y l v i a  B r u s t a d ,  R o l f  T e r j e
K l u n g l a n d  o g  S y n n ø v e  K o n g l e v o l l ,  f r a
H ø y r e ,  Ø y v i n d  H a l l e r a k e r ,  S i r i  A .
M e l i n g  o g  L e i f  F r o d e  O n a r h e i m ,  f r a
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ø y v i n d  K o r s b e r g  o g
Ø y v i n d  V a k s d a l ,  f r a  S o s i a l i s t i s k  V e n -
s t r e p a r t i ,  H a l l g e i r  H .  L a n g e l a n d  o g  I n g -
v i l d  V a g g e n  M a l v i k ,  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i ,  I n g m a r  L j o n e s  o g  l e d e r e n  B r o r
Y n g v e  R a h m  o g  f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  H a n s
S e i e r s t a d , viser til at Statoil søkte Olje- og energi-
departementet 26. september 2001 om tillatelse til å
bygge ut Snøhvit-området, bestående av feltene Snø-
hvit, Albatross og Askeladd, med tilhørende rørlednin-
ger for transport av gass og kondensat, mottaksanlegg
og LNG-anlegg.

Statoil har utarbeidet en konsekvensvurdering som
omhandler utbyggingen av Snøhvit-feltet. Konse-
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kvensvurderingen var på høring fra 9. april til 9. juli
2001. St.prp. nr. 35 (2001-2002) viser til merknader til
konsekvensvurderingen.

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 ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s 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 Sametin-
gets vedtak av 20. februar 2002 om ivaretakelse av
samiske rettigheter til olje- og gassforekomster i
samiske ressursområder.

F l e r t a l l e t  viser til brev fra Olje- og energideparte-
mentet av 27. februar 2002 som peker på at i forbin-
delse med Snøhvit-prosjektet ble konsekvensutred-
ningsprogram og konsekvensutredning sendt på høring
til bl.a. Sametinget, som avga uttalelse. 

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 ,  A r b e i d e r p a r t i e t , alle unntatt represen-
tanten Konglevoll, F r e m s k r i t t s 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 i den grad Same-
tinget har synspunkter utover det som fremkom i den
gjennomførte konsekvensutredningsprosessen, vil
disse kunne fremsettes overfor departementet. Det for-
utsettes imidlertid at dette ikke skal endre tidsplanene
for Snøhvit-prosjektet.

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 ,  A r b e i d e r p a r t i e t , alle unntatt represen-
tanten Konglevoll, o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
peker på at dette er den første søknad om utbygging i
Barentshavet - og gjelder kun utvinning av gass.
F l e r t a l l e t  har merket seg at Regjeringen ikke vil
åpne Barentshavet for ytterligere petroleumsvirksom-
het før det er foretatt en konsekvensvurdering av hele
Barentshavområdet. 

F l e r t a l l e t  mener det er viktig at vi gjennom Snø-
hvit-prosjektet kan legge en minimum standard for
videre utbygging og produksjon i nordområdene gene-
relt. 

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  o g
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  viser til at behandlingen av
Snøhvit-prosjektet ble utsatt for å gi mulighet for en
bredere vurdering av miljøkonsekvensene ved utbyg-
gingen. D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor at det har
vært tilstrekkelig tid til en grundig gjennomgang av
denne saken. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Samarbeidsregjeringens Sem-erklæ-
ring der det står:

"... foreta en konsekvensutredning av helårig petrole-
umsaktivitet i de nordlige havområder fra Lofoten og
nordover. Inntil en slik plan er på plass, åpnes ikke
Barentshavet ytterligere for petroleumsvirksomhet."

D i s s e  m e d l e m m e r  finner det totalt unødvendig
med ytterligere konsekvensutredninger for Barentsha-

vet, noe som etter d i s s e  m e d l e m m e r s  syn minner
mest om politisk kompromiss mellom regjeringsparti-
ene enn et reelt miljømessig behov. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til at det allerede er gjennomført meget
grundige konsekvensanalyser i Barentshavet. I
Barentshavet er det anslagsvis gjennomført miljø- og
konsekvensanalyser for flere hundre mill. kroner.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil også vise til at værforhol-
dene i nordområdene ikke er vanskeligere enn i andre
havområder langs vår kyst.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at norsk sokkel hittil
har vært attraktiv også for utenlandske selskaper. Den
senere tids signaler gir inntrykk av en form for politisk
skapt usikkerhet rundt norsk sokkel. Langvarig vern av
større arealer vil også kraftig redusere norsk sokkels
konkurransekraft. Usikkerhet og langvarig aktivitets-
stopp vil forårsake at omfattende kompetanse bygget
opp over lang tid kan gå tapt, fordi mange av fagfol-
kene og fagmiljøene kan forsvinne over til annen virk-
somhet. En eventuell forsinkelse kan derfor bli vanske-
lig og kostbar. 

Etter d i s s e  m e d l e m m e r s  syn må forholdene
legges til rette slik at norsk sokkel, også i nordområ-
dene, skal være attraktiv.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Snøhvit-utbyggin-
gen vil bety et stort løft for petroleumsvirksomheten i
nord, og det er viktig at denne følges opp av rammebe-
tingelser som sikrer en langsiktighet og forutsigbarhet
for videre aktivitet innen denne virksomheten.

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 ,  A r b e i d e r p a r t i e t , alle unntatt represen-
tanten Konglevoll, F r e m s k r i t t s 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 de betydelige mil-
jøtiltak som skal gjennomføres for å redusere miljø-
skadelige utslipp fra Snøhvit-prosjektet. I henhold til
konsekvensvurderingen vil prosjektet ikke bidra til
miljøskadelige utslipp til sjø. Dette fordi installasjo-
nene til havs består av lukkede systemer. På land er det
planlagt et biologisk renseanlegg som skal sikre at det
ikke blir skadelige utslipp fra landanleggene. 

F l e r t a l l e t  har fått opplyst at - ifølge Oljedirekto-
ratet - inneholder gassen fra Snøhvit mindre enn 7 pst.
CO2 i gjennomsnitt. CO2 som følger med gassen skal
separeres ut og reinjiseres i feltet.

F l e r t a l l e t  peker på at på grunn av feltets store
avstand fra markedene må gassen kjøles ned i LNG-
anlegg for å muliggjøre sjøtransport av gassen til kjø-
pere - bl.a. i USA og Spania. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene fra
Fremskrittspartiet, viser til at Norge i Kyoto-avtalen
har forpliktet seg til at våre klimagassutslipp kun skal
være 1 pst. høyere i 2012 i forhold til 1990-nivå. Avta-
len åpner for et internasjonalt kvotesystem hvor man
kan kjøpe utslippskvoter fra andre land. Denne meka-
nismen skal imidlertid bare være et supplement til
nasjonale tiltak.
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D e t t e  f l e r t a l l e t  peker på at en vesentlig del av
utslippsreduksjonen må foretas ved nasjonale tiltak til-
passet Kyotoavtalen.

Utslippene av CO2 fra energiproduksjonen til drift av
LNG-anlegget på land vil bli på ca. 860 000 tonn. Dette
utgjør ca. 2 pst. av Norges samlede utslipp. 

I lys av Kyoto-avtalen og av hensyn til miljøutfor-
dringene understreker d e t t e  f l e r t a l l e t viktigheten
av å forsterke innsatsen for å redusere utslippet av kli-
magasser i Norge.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  mener at klimapolitikken, som FNs klimapa-
nel er premissgiver for, er svært omdiskutert, og base-
rer seg på et ufullstendig vitenskapelig grunnlag.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at såkalt klimavennlig
innsats fra industrien kan mobiliseres gjennom frivil-
lige avtaler og gjennom langsiktig satsing i næringsli-
vet med sikte på å redusere utslipp av såkalte klimagas-
ser, siden det er et politisk flertall som tror på
klimapanelets spådommer.

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 ,  A r b e i d e r p a r t i e t , alle unntatt represen-
tanten Konglevoll, o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
understreker viktigheten av at i forbindelse med utbyg-
gingen av Snøhvit bør departementet sørge for at Stat-
oil bidrar til å redusere utslippene av klimagasser i
Norge.

F l e r t a l l e t  er kjent med Statoils vurderinger av
CO2-håndteringen på anlegget, jf. brev fra Statoil til
statsråd Steensnes av 14. februar 2002. F l e r t a l l e t  er
likevel av den mening at de betydelige utslipp som pro-
sjektet etter de foreliggende planer vil få, gjør det nød-
vendig med ytterligere fokus på de store og krevende
utfordringene som Kyoto-avtalen stiller oss overfor. På
denne bakgrunn mener f l e r t a l l e t  departementet bør
sørge for at Statoil i sitt videre arbeid må forsterke inn-
satsen for CO2-reduserende teknologi ved sine anlegg,
herunder på Melkøya. F l e r t a l l e t  viser til at det set-
tes av plass på anleggsområdet for eventuelle nye tek-
nologiske løsninger for håndtering av CO2- og NOx-
utslipp. 

F l e r t a l l e t  ber om at det utarbeides en tidsatt plan
for slike prosjekter. F l e r t a l l e t  ber departementet
følge opp dette og komme tilbake til Stortinget med en
orientering om fremdriften i forbindelse med fremleg-
gelsen av gassmeldingen, og fremmer følgende for-
slag: 

"Stortinget ber Regjeringen sørge for at Statoil og
rettighetshaverne utarbeider en tidsatt plan for å
utprøve CO2-reduserende teknologier, og at Regjerin-
gen kommer tilbake til Stortinget med en orientering
om fremdriften, kostnadsoverslag og hvordan et pilot-
anlegg kan finansieres - i forbindelse med fremleg-
gelse av gassmeldingen."

Videre legger f l e r t a l l e t  til grunn at Regjeringen
på sin side inngår en dialog med utbygger i forbindelse
med de kostnader et slikt prosjekt vil medføre, og hvor-
dan det best kan finansieres.

F l e r t a l l e t  vil peke på de muligheter som CO2-
reduserende løsninger utprøvet i et pilotanlegg vil gi av
verdifull erfaring for olje- og gassvirksomheten gene-
relt.

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  har merket seg at Statoil i brev til statsråd Steens-
nes av 14. februar 2002 ser Kårstø som det mest realis-
tiske stedet å plassere et slikt gasskraftverk. 

K o m i t e e n  peker på at konsesjonssøknad og søk-
nad om utslippstillatelse skal behandles av miljøvern-
myndighetene, og vil ikke være ferdigbehandlet før
tidligst oktober 2002.

K o m i t e e n  viser også til Ot.prp. nr. 16 (2001-2002)
om avskrivningssatser for LNG-anleggene. Det er
kjent at spørsmålet om endret avskrivningssats for
denne type anlegg er klaget inn for ESA. Behandling
av denne klage er ikke tidfestet.

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 ,  A r b e i d e r p a r t i e t , alle unntatt represen-
tanten Konglevoll, F r e m s k r i t t s 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 , peker derfor på at det vil
være usikkerhet knyttet til disse to forhold ved behand-
lingen av Snøhvit-utbyggingen i Stortinget. Dette er
usikkerhet som rettighetshaverne og operatør må vur-
dere.

F l e r t a l l e t  viser til at Olje- og energidepartementet
anser at prosjektet har en robust økonomi, basert på de
endringer i petroleumsskatteloven som nylig er fore-
tatt, jf. Ot.prp. nr. 16 (2001-2002).

F l e r t a l l e t  understreker at sikkerhet for miljø og
helse må ha høyeste prioritet i prosjektet. F l e r t a l l e t
ber om at Oljedirektoratet, som skal godkjenne opera-
tørens HMS-opplegg, følger nøye opp at systemer og
rutiner etableres med sikte på minst mulig risiko for
uhell.

F l e r t a l l e t  peker på at det kan være betydelige
olje- og gassressurser i Barentshavet. Samtidig er etter-
spørselen etter gass sterkt økende både i Europa og i
USA. F l e r t a l l e t  ser store industrielle muligheter for
vår nordligste landsdel ved utbygging av Snøhvit. Snø-
hvit-prosjektet vil være det største industriprosjektet i
Nord-Norge noensinne. I tillegg til en betydelig
anleggsfase, vil drift og utvikling gi store muligheter
for betydelig kompetanseheving i landsdelen, og gi
impulser til etablering av ny virksomhet innen tekniske
tjenester og service, i tillegg til underleverandørvirk-
somhet. Dette vil være et viktig tillegg til fiskerier og
fiskeriforedling som i dag er den viktigste næring i
landsdelen. Snøhvit-prosjektet vil kunne snu en trend
med fraflytting fra regionen, og i stedet skape ny opti-
misme gjennom etablering av ny næringsvirksomhet
som legger grunnlaget for mange nye arbeidsplasser.
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Samtidig er prosjektet også et viktig nasjonalt pro-
sjekt. Snøhvit LNG representerer utvikling av en ny
teknologi innen norsk olje- og gassvirksomhet. Det
åpner nye markeder for norsk gass, og det øker fleksi-
biliteten til norsk petroleumsnæring.

F l e r t a l l e t  registrerer at de samlede investeringer
(inkl. skip for frakting av LNG-gass) er på over 40
mrd. kroner. F l e r t a l l e t  forutsetter at investerings-
kalkylene kvalitetssikres for å redusere den økono-
miske risikoen mest mulig. Selv om prosjektet synes å
ha en robust økonomi basert på dagens forutsetninger,
tåler ikke prosjektet store overskridelser, særlig der-
som prisen på gass skulle komme under ytterligere
press.

F l e r t a l l e t  ønsker å peke på at en gjennomføring
av Snøhvit-prosjektet vil sette store krav til vertskom-
munen og de nærliggende kommuner. Behovet for res-
surskrevende tiltak for bedret infrastruktur vil øke
sterkt. Mulighetene for avledet virksomhet vil også
kreve investeringer for å kunne nyttiggjøre seg av kjø-
levannet og varmt vann fra prosessene på Melkøya.
Det er kjent at både Hammerfest kommune og Finn-
mark fylkeskommune ønsker at operatør og rettighets-
havere skal bidra betydelig til slike investeringer. 

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  o g
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  vil ikke ta stilling til disse
kravene, da d i s s e  m e d l e m m e r  mener dette er for-
hold mellom de lokale myndigheter og rettighets-
haverne. 

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 ,  A r b e i d e r p a r t i e t , alle unntatt represen-
tanten Konglevoll, F r e m s k r i t t s 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 likevel peke på betyd-
ningen av at Statoil på vegne av lisensen bidrar til eta-
blering og tilrettelegging av virksomhet for å dra nytte
av de store ressurser som anlegget på Melkøya gir
mulighet for. 

F l e r t a l l e t  anbefaler med disse merknader at Stor-
tinget slutter seg til proposisjonen.

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 , alle unntatt representanten Konglevoll, o g
F r e m s k r i t t s p a r t i e t , viser videre til at kjølevannet
fra anlegget vil kunne innbringe betydelige ringvirk-
ninger dersom det legges til rette for ilandføring av
vannet. Totalkostnadene for ilandføring er imidlertid
store, og d i s s e  m e d l e m m e r  mener at driftsopera-
tør må legge til rette for, og delta med finansiering, slik
at overføringsledninger for kjølvann og gass til indu-
striområdet på Kvaløya kan realiseres. D i s s e  m e d -
l e m m e r  forutsetter at Regjeringen følger dette opp
gjennom konsesjonsbehandlingen.

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår:

"Stortinget ber Regjeringen sørge for at driftsopera-
tør for anlegget på Melkøya legger til rette for, og del-
tar med finansiering, slik at overføringsledninger for

kjølvann til industriområdet på Kvaløya kan realise-
res."

D i s s e  m e d l e m m e r  vil peke på at når man ser
Snøhvit-prosjektet i en helhet er prosjektet et miljø-
vennlig prosjekt. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at selv med et CO2-
utslipp på ca. 900 000 tonn årlig fra gasskraftverket er
Snøhvit-prosjektet det mest miljøvennlige LNG-anleg-
get i verden. Komiteen har i brev til Olje- og energi-
departementet bedt om departementets vurdering av
muligheten for elektrifisering av LNG-anlegget i for-
bindelse med Snøhvit. D i s s e  m e d l e m m e r  mener
det er grunn til å merke seg departementets svar, jf.
brev til komiteen datert 15. februar 2002:

"Norge har i dag underskudd i kraftbalansen på
omkring 6-7 TWh i år med normale temperaturer og
nedbør. Etter mange år med lite utbygging er forsy-
ningssikkerheten i tørre år betydelig svekket. Det er
heller ikke utsikter til særlig økt innenlands produk-
sjonskapasitet eller vesentlig ny importkapasitet de
nærmeste årene. Samtidig ser det ut til at veksten i for-
bruket vil fortsette, til tross for en betydelig satsing på
omlegging av energibruken og energiproduksjon. Om
hele energibehovet til Snøhvit LNG skal dekkes gjen-
nom kraft fra nettet, vil dette ytterligere svekke kraft-
balansen og øke importen. Norge er i dag en del av det
europeiske kraftmarkedet. På kontinentet har varme-
kraft, som kjerne, kull og gasskraft, en dominerende
rolle i kraftforsyningen.

Om det legges opp til netto økt tilførsel av kraft fra
utlandet, vil dette føre til negative miljøkonsekvenser
av økt produksjon i andre land. Norge er i dag en del av
det europeiske kraftmarked. På kontinentet har varme-
kraft, som kjerne-, kull og gasskraft, en dominerende
rolle i kraftforsyningen."

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at CO2-gassen som
følger av LNG-produksjonen vil bli reinjisert gjennom
rørledning tilbake til feltet.

Det er et økende behov for gass i USA og Europa.
Salg av LNG skal i hovedsak gå til USA og Spania, og
alternativet til LNG fra Snøhvit er etter departementets
opplysninger mer forurensende energikilder.

Snøhvit er et industrikonsept som vil bety mye for
landsdelen dersom ressursene utnyttes på en god måte.
Anlegget vil under drift ha behov for ca. 180 årsverk. 

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 o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser til at
regjeringen Bondevik I, hvor Kristelig Folkeparti og
Venstre inngikk for to år siden, gikk av på gasskraftsa-
ken, fordi de ikke kunne stå inne for de økte klimagass-
utslippene dette ville medføre. De ønsket å beholde sin
miljøtroverdighet. Nå legger de samme partiene opp til
å bygge gasskraftverk, som har større utslipp enn de to
"sterkt forurensende" gasskraftverkene de gikk av på. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  mener at Snøhvit-utbyggingen må ses på som
startskuddet for petroleumsnæringen i nordområdene.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er viktig å se på
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nordområdene som en helhet, og ikke bare se isolert på
Snøhvit.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det hittil er brukt
15-20 mrd. kroner på petroleumsleting i Barentshavet.
I 1997 inviterte myndighetene til Barentshavsrunden,
hvor industrien ble spesielt oppfordret gjennom gun-
stige konsesjonsvilkår til å gjenoppta og forsterke lete-
virksomheten i området. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser også til at Snøhvit vil
markere åpningen av en ny petroleumsprovins på
norsk sokkel. Den logistikk og infrastruktur som her
etableres vil skape muligheter for nye, kommersielle
utbygginger av petroleumsressurser i området, og såle-
des kunne gi betydelige nye arbeidsoppgaver både
relatert til utbygging og til drift.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at gjennom satsing
på flytende nedkjølt gass (LNG) har Norge og landsde-
len tatt skrittet inn i et nytt og ekspanderende marked.
Gassen skal selges på langsiktige kontrakter til bl.a.
USA. Muligheten for slikt salg øker etter hvert som
infrastruktur etableres for mottak internasjonalt.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at LNGs gode miljøeg-
enskaper er en viktig drivkraft for veksten i markedet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Fiskeri- og Hav-
bruksnæringens Landsforening (FHL) ikke er imot
utbygging av Snøhvit og heller ikke imot petroleums-
virksomhet i nordområdene. Norge bør ha som mål at
olje- og gassindustrien og fiskerinæringen skal kunne
leve side om side. Begge er viktige næringer for landet.

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
V e n s t r e p a r t i  o g  S e n t e r p a r t i e t s  hovedinnven-
ding mot Snøhvit-prosjektet går i forhold til miljøkon-
sekvensene: 

Utbyggingen av Snøhvit innebærer en åpning av
Barentshavet, ett av våre aller mest sårbare havområ-
der, for petroleumsvirksomhet. Dette er en av hovedår-
sakene til at Statoil ønsker å bygge ut Snøhvit. Gjen-
nom et subsidiert røranlegg blir det langt rimeligere i
neste omgang å knytte seg til dette eksisterende anleg-
get, og på den måten få en betydelig aktivitet i Barents-
havet. Dette er oljeselskapenes langsiktige mål. Statoil
er svært opptatt av at dette er noe man skal komme til-
bake til i den meldingen som Regjeringen har varslet
om hvordan de ressurs- og miljømessige forhold i
Barentshavet skal håndteres. Men dette blir naturligvis
helt feil, all den tid Snøhvit rent faktisk er det første
prosjektet som igangsettes i regionen. Dette har vært
påpekt i høringsuttalelsene både fra miljøforvaltningen
og fra miljøvernorganisasjonene. Våre kunnskaper om
effektene av forurensning i dette havområdet er man-
gelfulle, både når det gjelder eventuelle langtidseffek-
ter av jevnlige utslipp og i forhold til akutthendelser i
forbindelse med petroleumsvirksomhet. 

I tillegg kommer det som dreier seg om ressursfor-
valtning i forhold til fiskerinæringa. Fiskerinæringa
har stor betydning i Hammerfest, som i Finnmark for
øvrig. Risikomomentene ved kommersiell gass- og
oljeutvinning i et av verdens mest sårbare havområder

er svært store. Barentshavet er et av verdens aller vik-
tigste gyteområder for den nordarktiske torsken, og et
havområde med betydning langt ut over de norske
interessene. Det er lite kunnskap om effektene av de
rutinemessige utslippene av kjemikalier. Havforsk-
ningsinstituttet har påvist at oljekjemikalier kan virke
som hormonhermere og påvirke reproduksjonsevne
hos torsk. Arktiske arter er helt avhengige av å bygge
opp store fettreserver og blir derfor spesielt utsatte for
miljøgifter som anrikes i fettvev.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at i forhold til olje-
vernberedskap og sikkerhet snakker vi om et ekstremt
vanskelig havområde, spesielt i forhold til værforhol-
dene, med en gjennomsnittlig bølgehøyde på over to
meter gjennom hele året. Det betyr at ved en ulykke vil
det, tross all tenkbar teknologi som i dag eksisterer,
være svært vanskelig å prøve å minimalisere et utslipp.
I tillegg kommer de lave temperaturene, som gjør at
nedbrytningstiden for eventuelle utslipp blir forlenget.
Hvilke konsekvenser de ekstreme vær- og temperatur-
forholdene i Barentshavet vil ha for arbeidsforholdene
til de ansatte, er heller ikke tilstrekkelig utredet. 

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
V e n s t r e p a r t i  vil videre påpeke at anlegget vil med-
føre årlig utslipp av NOx med 650 tonn. I tillegg vil
skipning av produkter medføre utslipp av 790 tonn
NOx per år, samt at anleggs- og transportaktiviteten vil
bidra til 4 000 tonn over en toårsperiode. Norge har for-
pliktet seg til å redusere NOx-utslippet med 29 pst.
innen 2010 i forhold til utslippet i 1990. NOx-utslippet
fra LNG-anlegget vurderes som betydelig både nasjo-
nalt og lokalt. LNG-anlegget vil også bidra til 200 tonn
VOC per år. I tillegg vil anleggs- og transportvirksom-
heten på Snøhvit-feltet samt skipning av produkter,
bidra til utslipp av 285 tonn VOC (over en toårsperi-
ode). 

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
V e n s t r e p a r t  o g  S e n t e r p a r t i e t  vil påpeke at det
i tilknytning til LNG-anlegget vil bygges et gasskraft-
verk, noe som gjør at anlegget totalt vil øke norske
utslipp av CO2 med 2,1 pst. i forhold til 1999-nivået.
Dette vil si at Snøhvit alene står for en større økning
enn det Norge kan tillate seg etter Kyoto-protokollen.
Kurven for norske klimagassutslipp er stigende. I stor-
tingsmeldinga fra regjeringen Stoltenberg (St.meld. nr.
54 (2000-2001) om klima) heter det at de samlede
utslippene av klimagasser er beregnet til å ha økt med
22 pst. i 2010 (i forhold til 1990-nivået). Dette er inklu-
dert utslippene fra konvensjonelle gasskraftverk på
Kollsnes og Kårstø. Dersom det i tillegg blir bygd et
gasskraftverk på Skogn, snakker vi om en økning på
hele 26 pst. Skal vi oppfylle våre forpliktelser i forhold
til Kyoto-protokollen, må de norske utslippene reduse-
res med hele 13,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i
året. Og i tillegg kommer altså utslippene på 0,9 milli-
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oner tonn CO2 fra gasskraftverket og LNG-anlegget
ved Snøhvit.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at for enkelte kan det
sikkert være en fristende tanke å forsøke å få Snøhvit
til å bli et pilotanlegg for såkalt CO2-fri gasskraft. Da
overser man et svært viktig element: Den mest sann-
synlige anvendelsen av CO2 er som trykkstøtte for
oljeutvinning. Det har vært reist mange og viktige prin-
sipielle innvendinger mot oljeutvinning i det sårbare
Barentshavet, ikke minst knyttet til områdets betyd-
ning som gyteområde for den nordarktiske torsken.
Ifølge Regjeringa skal det pr. i dag ikke utvinnes olje
fra Snøhvit, noe som naturligvis er positivt. Men et
såkalt CO2-fritt gasskraftverk ville bidra til å legge
ytterligere press på denne, tross alt, prisverdige innstil-
lingen til Regjeringa.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil påpeke at dette prosjektet
er økonomisk tvilsomt. I juni 2001 vedtok Stortinget
en ny petroleumsskattelov som slo fast prinsippet om
at det som er lønnsomt før skatt, skal være lønnsomt
etter skatt, og det som er ulønnsomt før skatt, skal være
ulønnsomt etter skatt. I Snøhvit-saken har flertallet dis-
pensert fra dette prinsippet i petroleumsskattelovgiv-
ningen ved å gi en skreddersydd statlig subsidie på ca.
2 mrd. kroner til prosjektet. Vedtaket i Stortinget var
altså en utløsende faktor for at prosjektet nå er til
behandling, noe som Statoil selv bekreftet i komiteens
åpne høring om Snøhvit. 

D i s s e  m e d l e m m e r  ser positivt på at Regjeringen
foretar konsekvensutredning av petroleumsvirksomhe-
ten i Barents- og Norskehavet. Forutsetningen for slike
utredninger er imidlertid at det tas hensyn til de resul-
tater som fremkommer. Framgangsmåten i forhold til
Snøhvit er svært uheldig, og kombinert med Sem-
erklæringens løfte om "en helhetlig gjennomgang av
forvaltningen av havmiljøet gjennom en egen Stor-
tingsmelding" (s. 19), blir rekkefølgen det legges opp
til å ta politiske beslutninger i, i det minste uvanlig. Når
vi i tillegg vet at Snøhvit-utbyggingen inkluderer byg-
ging av gasskraftverk med store klimagassutslipp, blir
dette ikke i samsvar med Regjeringens positive foku-
sering på å få Kyoto-avtalen i havn. På denne bakgrunn
er det naturlig at Regjeringen samordner sin politikk,
og klargjør hva som egentlig er Regjeringens priorite-
ringer. Basert på Samarbeidsregjeringens miljø- og
ressurspolitiske mål, må derfor klima- og havmiljøpo-
litikken komme før en endelig konklusjon på Snøhvit-
prosjektet.

På denne bakgrunn vil d i s s e  m e d l e m m e r
fremme følgende forslag: 

"Stortinget ber Regjeringen om å tilrettelegge for en
politisk behandling av saker knytta til havmiljø og
klimapolitikk, slik at de behandles i samsvar med Sam-
arbeidsregjeringens mål om en bærekraftig utvikling,
samt målet om å følge føre-var-prinsippet."

"St.prp. nr. 35 (2001-2002) sendes tilbake til Regje-
ringen med tanke på behandling etter at konsekvensut-
redning av helårlig petroleumsaktivitet i de nordlige
havområder fra Lofoten og nordover foreligger."

D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre understreke betyd-
ningen av at gasskraftverket på Snøhvit blir behandlet
på samme måte som øvrige gasskraftverk. I uttalelsen
"Juridiske spørsmål vedrørende Innst. S. nr. 122 (1999-
2000)", som ble avgitt av Justisdepartementets Lovav-
deling 6. mars 2000, heter det (s. 3):

"Lovavdelingen finner det … ikke tvilsomt at utslipp
av CO2-avfall i det omfang som det er eller blir søkt om
fra gasskraftverk - må regnes som en forurensning som
er konsesjonspliktig etter forurl. § 11, jf. §§ 6 og 7."

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at Snøhvit-
utbyggingen vil få negative konsekvenser for rein-
driftsnæringen. D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg
at Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark i høringsut-
talelsene har pekt på at Snøhvit-utbyggingen vil presse
reinen bort fra de nordligste områder på Kvaløya.
D i s s e  m e d l e m m e r  har videre merket seg at depar-
tementet ikke imøtekommer ønsket om en full konse-
kvensutredning om virkninger av Snøhvit-prosjektet
for reindriftsnæringen. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at utbyggingen av
Snøhvit berører samiske interesser. Det er ikke foretatt
en oppdatert vurdering av konsekvensene av utbyg-
ging av Snøhvit for det samiske samfunn. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at det blir flertall i Stortinget
for å starte utbyggingen av Snøhvit-prosjektet. På
denne bakgrunn mener d i s s e  m e d l e m m e r  at
Regjeringen må benytte anledningen til å gå i dialog
med den samiske befolkning for å styrke den kulturelle
og materielle situasjonen for det samiske samfunn.

Det vises også til Sametingets vedtak knyttet til
utbygging, og det samiske folks rettigheter i forbin-
delse med en utbygging.

D i s s e  m e d l e m m e r  beklager at også denne inn-
vending ikke blir godt nok ivaretatt på grunn av det
tidspress Regjeringen har akseptert, for å kjøre saken
gjennom.

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
V e n s t r e p a r t i  vil videre påpeke at tidspresset som
det er lagt opp til i denne saken er under enhver kritikk.
I tillegg er selve rekkefølgen i saksbehandlingen kri-
tikkverdig. Før jul 2001vedtok Stortinget endringer i
petroleumsskatteloven for å gjøre prosjektet økono-
misk lønnsomt. Deretter har energi- og miljøkomiteen
nå fått Snøhvit-saken til behandling, og skal i løpet av
noen uker avgi en innstilling om utbygging og drift og
anlegg av Snøhvit LNG.

I St.prp. nr. 35 (2001-2002) heter det at:

"SFT sier i sitt brev at utbygger har framskaffet
omfattende og verdifull tilleggsinformasjon for Snø-
hvit LNG, slik at konsekvensutredningen samlet langt
på vei tilfredsstiller utredningsplikten. SFT mener det
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likevel fortsatt er enkelte forhold som ikke er tilstrek-
kelig utredet."

D i s s e  m e d l e m m e r viser i denne forbindelse til
brev fra Olje- og energidepartementet av 15. februar
2002 til Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe,
hvor statsråden skriver følgende:

"... regjeringen mener det er forsvarlig å bygge ut
Snøhvit og at de miljømessige konsekvensene av Snø-
hvitutbyggingen er tilstrekkelig utredet og vurdert å
ligge innenfor akseptable rammer. (…) … Det (er)
igangsatt arbeid med en konsekvensutredning av helår-
lig petroleumsaktivitet i de nordlige havområder fra
Lofoten og nordover. Vi må avvente resultatene av
denne konsekvensutredningen før vi kan trekke kon-
klusjoner om hvorvidt det er forsvarlig å åpne Barents-
havet ytterligere for petroleumsvirksomhet." 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til brev fra statsminis-
teren til parlamentarisk leder i Sosialistisk Venstre-
parti, datert 27. februar 2002, hvor det bl.a. sies:

"Det er i dag praksis for at behandlingen av utslipps-
søknad i Statens forurensningstilsyn og behandlingen
av søknad om anleggskonsesjon i NVE, samkjøres i
tid. Dette betyr at eventuell utslippskonsesjon og
anleggskonsesjon for energianlegget vil bli gitt på
samme tid."

…
"Behandlingen av energianlegget vil således følge

etablert praksis slik at det ikke kan settes i gang byg-
ging av energianlegget før både utslippkonsesjon og
anleggskonsesjon er gitt."

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Statoil for ca. ett
år siden ikke ønsket å bygge ut Snøhvit, men at selska-
pet endret mening da de fikk et nytt skatteregime som
gir en antatt subsidiering av fra 1,4 til 2 mrd. kroner.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Sosialistisk Ven-
streparti den 18. oktober 2001 stilte Finansdeparte-
mentet følgende spørsmål: 

"Kan departementet gi et anslag på de samfunnsmes-
sige kostnadene ved å redusere øvrige CO2-utslipp i
Norge tilsvarende de totale CO2-utslippene fra utvin-
ningen av Snøhvitgassen, inkludert LNG-anlegget?"

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at denne uttalelsen
var relatert til utslippene fra Naturkrafts gasskraftverk,
men forskjellen i utslippsmengde er ikke større enn at
den naturlige konsekvensen er at også Snøhvit-kraft-
verket trenger konsesjon for utslipp av CO2.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Finansdeparte-
mentet i brev datert 28. oktober 2001 konkluderte slik:

"Hvis disse gjennomsnittskostnadene legges til
grunn, ... - og da er det snakk om en kostpris på 125 kr,
slik det er lagt til grunn i Grønn skattekommisjons
utregninger - ... kan den samfunnsøkonomiske kostna-
den ved å redusere utslippene ... - altså i det øvrige
Norge - ... med ytterligere 0,9 millioner tonn CO2-ekvi-
valenter gjennom tiltak i Norge anslås til om lag 360
millioner 2001-kroner i Alternativet med en interna-
sjonal avtale og 890 millioner 2001-kroner i Alternati-
vet med nasjonal gjennomføring."

Dette betyr at i tillegg til de 2 mrd. kroner som skal
subsidiere dette anlegget, vil vi få en samfunnsmessig
kostnad på et sted mellom 360 mill. kroner og 890 mill.
kroner i 2001-kroner. Da nærmer vi oss snart 3 mrd.
kroner i skatter og ulike subsidier som samfunnet for
øvrig må dekke av dette prosjektet. Dette er penger
som i stedet burde brukes på mer framtidsrettede og
miljøvennlige arbeidsplasser i Finnmark.

D i s s e  m e d l e m m e r går imot å åpne Barentshavet
for petroleumsaktivitet gjennom Snøhvit-utbyggingen
- og vil stemme imot dette.

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 at tidspresset denne saken har fått undergraver
Norges troverdighet i miljøpolitikken. D e t t e  m e d -
l e m  viser til at rekkefølgen i saksbehandlingen blir
avgjørende for om miljøutfordringene blir løst. Etter
d e t t e  m e d l e m s  mening må det før endelig vedtak
fattes, gjennomføres en konsekvensutredning av helår-
lig petroleumsaktivitet i de nordlige havområder fra
Lofoten og nordover. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at et bredt stortingsflertall
uttalte seg om behovet for avklaring og interesseavvei-
ninger for områder hvor petroleumsinteresser kollide-
rer med store miljøinteresser i forbindelse med
behandlingen av St.meld. nr. 39 (1999-2000) Om olje-
og gassvirksomheten. I Innst. S. nr. 89 (2000-2001)
heter det:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpar-
tiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk
Venstreparti og Venstre, mener at det i den bebudede
nye stortingsmeldingen om olje- og gassvirksomheten
er viktig å få en avklaring og interesseavveining for
områder hvor petroleumsaktivitet kan kollidere med
store miljøinteresser. Dette gjelder eksempelvis Ska-
gerrak og Barentshavet."

D e t t e  m e d l e m  har merket seg at Fiskerideparte-
mentet i sin høringsuttalelse viser til denne merknaden
fra komitéflertallet, og således ser det som naturlig at
videre behandling av Snøhvit-utbyggingen avventer
den nye stortingsmeldingen og behandlingen av denne. 

D e t t e  m e d l e m  viser også til at det i høringsutta-
lelsene fra miljøforvaltningen og flere av miljøvernor-
ganisasjonene pekes på behovet for en strategisk kon-
sekvensutredning for hele Barentshavet. D e t t e
m e d l e m  viser til at Regjeringen ikke vil avvente en
strategisk konsekvensutredning før utbygging av Snø-
hvit, og nå legger opp til at Snøhvit-utbyggingen friko-
bles fra eventuelle ytterligere utredninger for Barents-
havet. 

Ifølge Norges ledende fiskeriforskningsmiljøer
(Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet) mangler
man fremdeles sentrale kunnskaper om langtidseffek-
tene av olje- og gassutvinning. Nordlige deler av Nor-
skehavet og Barentshavet er et av verdens mest verdi-
fulle og sårbare økosystemer. Den kunnskap som
finnes, er kun brukt til å vurdere miljørisikoen for hvert
enkelt utbyggingsprosjekt, uten å se på området som
helhet. D e t t e  m e d l e m  mener det må gjøres en hel-
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hetlig konsekvensutredning av miljøkonsekvensene.
Før det besluttes om det skal bygges ut må man skaffe
seg den nødvendige sikkerhet for at olje- og gassvirk-
somhet ikke medfører varig skade på økosystemene.
Barentshavet har en helt avgjørende rolle som opp-
vekstområde for de fleste av våre kommersielle fiske-
arter.

D e t t e  m e d l e m  går derfor inn for at St.prp. nr. 35
(2001-2002) om utbygging, anlegg og drift av Snøhvit
LNG sendes tilbake til Regjeringen, og at det gjennom-
føres en konsekvensutredning av helårlig petroleums-
aktivitet i de nordlige havområder fra Lofoten og nord-
over. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at Sentrumsregjeringen
stod for en offensiv satsing på en framtidsrettet miljø-
politikk. D e t t e  m e d l e m  viser til at Sentrumsregje-
ringen måtte gå av fordi den ikke støttet bygging av
gasskraftverk med gammel og forurensende teknologi,
og ikke aksepterte at forurensningsloven skulle svek-
kes som miljøpolitisk virkemiddel. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at Senterpartiet, sammen
med Kristelig Folkeparti og Venstre, i Innst. S. nr. 230
(2000-2001) uttalte følgende om gasskraftverk (Lang-
tidsprogrammet):

"Kraftproduksjon av naturgass uten CO2-rensing vil
føre til betydelig økning i klimautslippene. Flere nor-
ske miljøer har presentert teknologi for gasskraftpro-
duksjon der CO2-utslippene er sterkt reduserte. Strenge
miljøkrav kombinert med bedre rammevilkår for ny
teknologi vil øke sjansene for at norske aktører vil
finne det lønnsomt å utvikle gasskraftverk som nesten
ikke gir utslipp. Ved å stimulere slik forskning kan
Norge bli et foregangsland på dette området. Disse
medlemmer vil ikke bygge gasskraftverk med gammel
og forurensende teknologi."

D e t t e  m e d l e m  er fremdeles enig i dette, men
registrerer samtidig at Samarbeidsregjeringen nå fore-
slår bygging av gasskraftverk med gammel og foruren-
sende teknologi, som en del av Snøhvit-utbyggingen.
Dette gasskraftverket vil slippe ut ca. 860 000 tonn
CO2 årlig. 

D e t t e  m e d l e m  viser til at Regjeringen foreslår
CO2-rensing på Melkøya. CO2-rensing er kostbart, og
må derfor fortrinnsvis gjøres i de områder hvor man
allerede har et nettverk på plass og det finnes en etter-
spørsel etter CO2 som trykkstøtte. Dette finner man
ikke ved Snøhvit, med mindre man starter oljeutvin-
ning i området.  

D e t t e  m e d l e m  viser til at endringer som ble gjort
av stortingsflertallet i desember 2001 medfører at Snø-
hvit-prosjektet får en betydelig skattelette. D e t t e
m e d l e m  viser til at alternativ satsing på næringsut-
vikling i Finnmark i form av satsing på utvikling av fis-
keri- og havbruksnæringen, samt marin forskning, vil
føre til økt sysselsetting godt tilpasset Finnmarks
næringsstruktur. En slik satsing ville både bidra til å
dempe fraflytting og styrke den regionale næringsut-
viklingen med varige arbeidsplasser.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  A r b e i d e r p a r t i e t ,
S y n n ø v e  K o n g l e v o l l ,  viser til at Barentshavet er
et av verdens rikeste områder for fisk, sjøfugl og
marine pattedyr. Økosystemene i Barentshavet er sær-
deles sårbare. Dette innebærer bl.a. at negative effekter
på nøkkelarter kan føre til store endringer i de fiskebe-
standene som danner grunnlaget for norsk fiskerinæ-
ring. På denne bakgrunn har d e t t e  m e d l e m  den
holdning at det ikke bør åpnes for petroleumsutvinning
i Barentshavet.

Dersom det likevel skal vurderes å åpne for petrole-
umsutvinning Barentshavet, anser d e t t e  m e d l e m
det som en helt nødvendig forutsetning at dette skjer på
et beslutningsgrunnlag som de miljøfaglige myndighe-
tene anser som tilstrekkelig. D e t t e  m e d l e m  har
merket seg høringsuttalelsen fra Statens forurensnings-
tilsyn, Direktoratet for Naturforvaltning og Norsk
polarinstitutt, der det heter: 

"… at det ikke bør gis tillatelse til utbygging og drift
av ny virksomhet som kan påvirke Barentshavets øko-
logi, før det er gjennomført en strategisk konsekvens-
utredning av realistiske utbyggingsscenarier. Det bør
videre utarbeides en overordnet, økosystembasert for-
valtningsplan for havområdet og etableres et overvå-
kingsprogram som kan gi tidlig varsling av eventuelle
skader på økosystemene."

D e t t e  m e d l e m  har videre merket seg at Fiskeri-
departementet, ifølge proposisjonen, også går inn for å
utsettte behandlingen av Snøhvit-utbyggingen til man
har gjennomført en strategisk konsekvensutredning.
D e t t e  m e d l e m  mener derfor at et minste krav burde
være at Snøhvit-saken utsettes inntil det er laget en
samlet forvaltningsplan for Barentshavet. D e t t e
m e d l e m  vil stemme imot innstillingen.

FORSLAG FRA MINDRETALL
Forslag fra Arbeiderpartiet, alle unntatt represen-

tanten Konglevoll, og Fremskrittspartiet:
Forslag 1

Stortinget ber Regjeringen sørge for at driftsoperatør
for anlegget på Melkøya legger til rette for, og deltar
med finansiering, slik at overføringsledninger for kjøl-
vann til industriområdet på Kvaløya kan realiseres.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og 
Senterpartiet:

Forslag 2
Stortinget ber Regjeringen om å tilrettelegge for en

politisk behandling av saker knytta til havmiljø og
klimapolitikk, slik at de behandles i samsvar med Sam-
arbeidsregjeringens mål om en bærekraftig utvikling,
samt målet om å følge føre-var-prinsippet.

Forslag 3
St.prp. nr. 35 (2001-2002) sendes tilbake til Regje-

ringen med tanke på behandling etter at konsekvensut-
redning av helårlig petroleumsaktivitet i de nordlige
havområder fra Lofoten og nordover foreligger.
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10 Innst. S. nr. 100 - 2001-2002

KOMITEENS TILRÅDING
K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

v e d t a k :

I
Stortinget samtykker i at Petoro AS, som er rettighetshaver for statens deltakerandel (Statens direkte økono-

miske engasjement - SDØE), kan delta i utbygging og drift og anlegg og drift av Snøhvit LNG i samsvar med
Olje- og energidepartementets anbefaling i St.prp. nr. 35 (2001-2002).

II
Stortinget ber Regjeringen sørge for at Statoil og rettighetshaverne utarbeider en tidsatt plan for å utprøve CO2-

reduserende teknologier, og at Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en orientering om fremdriften, kost-
nadsoverslag og hvordan et pilotanlegg kan finansieres - i forbindelse med fremleggelse av gassmeldingen.

Oslo, i energi-, og miljøkomiteen, den 28. februar 2002

Bror Yngve Rahm
leder

Leif Frode Onarheim
ordfører

Øyvind Vaksdal
sekretær
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20021844

Møte torsdag den 7. mars kl. 10

President: I n g e  L ø n n i n g

D a g s o r d e n  (nr. 59):

1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om utbyg-
ging, anlegg og drift av Snøhvit LNG
(Innst. S. nr. 100 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 35
(2001-2002))

2. Debatt om kultur- og kirkeministerens redegjørelse
om Norsk rikskringkasting

(Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 28. febru-
ar 2002)

3. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonsko-
miteen om forslag fra stortingsrepresentantene Eirin
Faldet, Åslaug Haga og May Hansen om strukturend-
ringer og rammebetingelser for Norsk rikskringkas-
ting (NRK)
(Innst. S. nr. 93 (2001-2002), jf. Dokument nr. 8:28
(2001-2002))

4. Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odels-
tingets møte 7. februar 2002 (jf. Innst. O. nr. 21):

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at vederlag
for konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert
kringkasting i sin helhet skal tilfalle statskassen.
Bevilgninger til norsk film- og fjernsynsproduksjon
foretas ut fra ordinære budsjettprioriteringer i for-
bindelse med Stortingets behandling av statsbud-
sjett.»

5. Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odels-
tingets møte 7. februar 2002 (jf. Innst. O. nr. 21):

«Stortinget ber Regjeringen før neste konsesjons-
runde legge frem sak for Stortinget ved regulering av
beløp for vederlag for konsesjon til riksdekkende
kringkasting.»

6. Forslag fra stortingsrepresentant Magnar Lund Bergo
på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra
Odelstingets møte 7. februar 2002 (jf. Innst. O. nr.
21):

«Stortinget ber Regjeringen øremerke det samlede
konsesjonsvederlaget til media- og kulturformål.»

7. Forslag fra stortingsrepresentant Eli Sollied Øveraas
på vegne av Senterpartiet oversendt fra Odelstingets
møte 7. februar 2002 (jf. Innst. O. nr. 21):

«Stortinget ber Regjeringen øremerke det fore-
slåtte engangsbeløpet og den inntektsavhengige de-
len av konsesjonsavgiften til drift av Statens Medie-
forvaltning og tilskudd til lokalkringkasting. De mid-
ler som frigjøres ved at Statens Medieforvaltning blir
gjort selvfinansierende tilfaller kulturbudsjettet.»

8. Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra
stortingsrepresentant Steinar Bastesen om tiltak som
kan bidra til at færre unge faller utenfor arbeidslivet
gjennom tidlig uføretrygding
(Innst. S. nr. 99 (2001-2002), jf. Dokument nr. 8:3
(2001-2002))

9. Referat

Presidenten: Fra representanten Asmund Kristoffer-
sen foreligger søknad om permisjon i dagene 7. og 8. mars
for å delta i Nordisk Råds delegasjon til Benelux interpar-
lamentariske forsamling i Luxembourg.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:
1. Søknaden behandles straks og innvilges.
2. Vararepresentanten, Ottar Kaldhol, innkalles for å

møte i permisjonstiden.

Presidenten: Ottar Kaldhol er til stede og vil ta sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en
settepresident for Stortingets møter i dag og i morgen – og
anser det som vedtatt.

Presidenten ber om forslag på settepresident.

Oddvard Nilsen (H): Jeg vil foreslå Finn Martin
Vallersnes.

Presidenten: Finn Martin Vallersnes er foreslått som
settepresident.

– Andre forslag foreligger ikke, og Finn Martin
Vallersnes anses enstemmig valgt som settepresident for
dagens og morgendagens møter.

S t a t s r å d  E i n a r  S t e e n s n æ s  overbrakte
2 kgl. proposisjoner (se under Referat).

S a k  n r .  1

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om utbyg-
ging, anlegg og drift av Snøhvit LNG (Innst. S. nr. 100
(2001-2002), jf. St.prp. nr. 35 (2001-2002))

Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomite-
en vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 2
timer og 5 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på
gruppene:

Arbeiderpartiet 30 minutter, Høyre 30 minutter,
Fremskrittspartiet 20 minutter, Sosialistisk Venstreparti
15 minutter, Kristelig Folkeparti 15 minutter, Senterpar-
tiet 5 minutter, Venstre 5 minutter og Kystpartiet 5 mi-
nutter.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning
til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter
innlegg av hovedtalerne fra hver partigruppe og fem re-
plikker med svar etter innlegg fra medlemmer av Regje-
ringen.

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.

Leif Frode Onarheim (H) (ordfører for saken): Det
kan av og til virke som om enkelte miljøer mener at funn
av store mengder olje og gass – i alle fall utvinning av
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(Onarheim)
feltene – er en stor ulykke. Miljøutfordringene blir høy-
lytt fokusert, men vi må ikke glemme at olje- og gassfore-
komstene har vært sterkt medvirkende til vår velferd i
mange tiår. Derfor er det med stor glede at jeg på vegne
av et bredt flertall i energi- og miljøkomiteen legger frem
innstilling om å godkjenne utbygging av gassfeltene
Snøhvit, Albatross og Askeladd.

Snøhvit-feltene ble oppdaget i 1984. Feltene innehol-
der hovedsakelig gass med små mengder kondensat. Fel-
tet er planlagt utbygd utelukkende med undervannsbrøn-
ner, rørtransport inn til Melkøya rett utenfor Hammer-
fest, hvor man skiller ut CO2 som kommer med naturgas-
sen, og sender denne CO2 tilbake for reinjisering
gjennom det samme rørsystemet. Det blir således ikke ut-
slipp av de ca. 7 pst. CO2 som medfølger gassen. Den
rensede gassen vil nedkjøles i et LNG-anlegg til flytende
form og fraktes med spesialskip til kundene. Prosessen
for å gjøre naturgassen flytende krever energi. Kraftbe-
hovet skal dekkes av fire, senere fem gassturbiner, som
er knyttet til strømgenerator. Gassturbinene har høy virk-
ningsgrad, og det best tilgjengelige tekniske utstyr benyt-
tes. Det er imidlertid et betydelig utslipp av CO2 fra
energianlegget, beregnet til ca. 860 000 tonn. Utslipp av
NOx og VOC er lite.

Anlegget er planlagt startet opp ultimo 2005. Prosjek-
tet er vurdert å ha en robust økonomi. De totale investe-
ringer, inklusiv nybyggingsprogram for skip, er anslått til
i overkant av 40 milliarder norske kroner.

Komiteens flertall har spesielt vektlagt følgende for-
hold:
– prosjektets økonomi og kvalitetssikring av investe-

ringsbeløpene
– helse, miljø og sikkerhet for personell, både i an-

leggs- og driftsfase, i vid betydning
– sikre at miljøaspektene settes i fokus

Departementet har vurdert økonomien i prosjektet og
mener at det er et økonomisk robust prosjekt, på basis av
de beregninger som er lagt frem.

Helse, miljø og sikkerhet er naturligvis viktig for om-
rådet rundt undervannsinstallasjonene og ved anlegget på
Melkøya. Men det er også viktig fordi dette er den første
utbygging i Barentshavet, og det er nødvendig å etablere
en minimumsstandard for eventuelle senere utbygginger,
enten det måtte være på norsk side eller på den russiske
side av delelinjen. Det presiseres derfor at Oljedirektora-
tet må påse at utbygger legger opp til gode systemer og
gode rutiner for HMS-arbeidet.

Det er spesielt miljørisikoen som har vært sterkest i
fokus når komiteen avgir sin innstilling. Selv om det er
litt ulike oppfatninger blant forskere, har komiteens fler-
tall tatt utgangspunkt i at Barentshavet er sårbart, med
vanskelige forhold for eventuell opprydning etter et tenkt
utslipp til sjø. Det er naturlig at virkningene av utbyggin-
gen for fiskebestanden har stått sentralt. Uttalelsene fra
fiskerne i regionen har vært positive. Fiskerne og deres
organisasjoner har tatt utgangspunkt i at Snøhvit er et
gassprosjekt. Det er like klart at ved en videre utbygging
av petroleumsvirksomhet i Barentshavet, hvor det også

kan være snakk om oljeutvinning, vil spørsmålet om
virkningen for fiskeriene komme mer i fokus. Det at Snø-
hvit er et gassprosjekt med et lukket system fra utvin-
ningsinstallasjonene til LNG-anlegget, gjør det meget
lite sannsynlig med utslipp til sjø. På land er det planlagt
et biologisk renseanlegg som skal sikre at det ikke blir
miljøskadelige utslipp til sjø fra landanleggene.

Snøhvit er et avgrenset prosjekt som er vurdert spesi-
elt. Komiteens flertall ønsker ikke å åpne for ytterligere
petroleumsvirksomhet i området før det er foretatt en
bredere konsekvensvurdering av nordområdene, inklusiv
Barentshavet.

Komiteens flertall peker spesielt på at CO2-utslippene
fra energianlegget på Melkøya er høye, tilsvarende ca.
2 pst. av Norges samlede utslipp av CO2. Flertallet ber
departementet sørge for intensivert innsats for å utprøve
ny teknologi for å redusere utslippene i Norge. Det bør
vurderes å bygge et pilotanlegg for å prøve ut teknologi
for separering av CO2 fra avgassene og primært reinjise-
re CO2 som trykkstøtte i oljebrønner. Miljøbekymringen
utløses naturligvis av utbyggingen og produksjonen på
Snøhvit, og flertallet er derfor opptatt av at slik ny tekno-
logi eventuelt kan installeres der. Imidlertid har komiteen
registrert de tekniske og økonomiske problemer som
operatøren har fremlagt for å utvikle et slikt anlegg på
Melkøya. Det kan derfor være hensiktsmessig å etablere
et pilotprosjekt for CO2-reduserende teknologi i forbin-
delse med et annet anlegg. Komiteens flertall ber depar-
tementet sørge for at det blir utarbeidet en tidsatt plan for
dette.

Komiteen er fornøyd med at det settes av plass på
Melkøya for fremtidig CO2-reduserende anlegg når tek-
nologien er på plass.

Komiteen er klar over at operatør og rettighetshavere
må søke om utslippstillatelse fra SFT, og dessuten energi-
konsesjon fra NVE. Videre er komiteen kjent med at Bel-
lona har sendt en klage til ESA i forbindelse med vedta-
ket i Stortinget i henhold til Ot.prp. nr. 16 for 2001-2002
om endringer i petroleumsskatteloven.

Avklaring på disse spørsmål vil ikke foreligge før tid-
ligst ved slutten av 2002 eller i begynnelsen av 2003. Ko-
miteens flertall presiserer at operatør og rettighetshavere
må bære risikoen for utfallet av disse sakene.

Utbyggingen av Snøhvit vil være et betydelig skritt
for å gjøre vår gassvirksomhet mer konkurransedyktig og
vil åpne nye, betydelige markeder for norsk naturgass.
LNG-teknologien gjør oss uavhengig av kompliserte rør-
systemer til de ulike markeder, noe som viser seg ved at
hovedmengden av gass fra Snøhvit er forhåndssolgt på
langsiktige kontrakter til USA og Spania.

Oppstart av bygging av og produksjon på Snøhvit vil
gi vår nordligste landsdel et betydelig næringsoppsving.
Delvis vil anleggsfasen naturligvis gi mange arbeidsplas-
ser, videre vil driften gi mer varige arbeidsplasser. Men
det viktigste, slik jeg ser det, er den betydelige kompe-
tanseutvikling og kompetanseoverføring som vil skje, og
som vil gi langsiktige virkninger for hele befolkningen i
våre nordligste områder. Det bør bli omfattende etable-
ring av underleverandørvirksomhet, service – både tek-
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nisk og kommersiell – tjenesteproduksjon etc. Det vil
sannsynligvis medføre at mange unge vil fortsette å bo i
regionen, og mange unge som har skaffet seg utdanning
og jobb andre steder i landet, vil ønske å flytte tilbake.
Dette kan gi virkelig fantastiske muligheter i et distrikts-
politisk perspektiv. Men det viktigste er naturligvis at vi
klarer å utnytte de store gassforekomster som er funnet,
til glede for hele vårt samfunn, og at vi kan benytte den-
ne satsing til å komme et skritt nærmere CO2-rensing av
avgasser fra energi- og gasskraftverk.

Det blir fra enkelte hevdet at Snøhvit er et prosjekt
som ikke er skikkelig vurdert, verken miljømessig eller
økonomisk. Dette er ikke riktig. Det har vært gjennom-
ført konsekvensvurdering av Snøhvit, med høringsfrister
og vurdering av høringsuttalelsene. Regjeringen Bonde-
vik II utsatte også behandlingen i departementet med
noen måneder for å gi bedre tid til å gå inn i innspillene i
høringsrunden.

Jeg vil også gjenta: Fordi Snøhvit er et gassprosjekt i
et lukket system fra utvinningsutstyret på havbunnen til
LNG-anlegget, anses utslippsrisikoen til vann minimal.
Anlegget er planlagt med den best tilgjengelige teknolo-
gi, og det skal bygges et biologisk renseanlegg for å sikre
mot utslipp til sjø fra landanleggene.

Men en utbygging av et høyteknologisk anlegg til
bortimot 40 milliarder NOK vil aldri være helt risikofri.
Jeg har aldri hørt om nyinvesteringer i denne størrelses-
orden som er det! Stortingets oppgave må være å pålegge
departementet så langt det er mulig å sikre at forutsetnin-
gene som legges til grunn i prospektet, følges opp på en
god måte. Miljøprotestene er betimelige i den forstand at
det alltid er viktig og nyttig å sette søkelyset på de fare-
momenter som foreligger. Det er grunnen til at komite-
ens flertall har konsentrert så mye av sine merknader
nettopp om miljøaspektene i utbyggingsplanene.

Reindriftsnæringen har deltatt i høring omkring pro-
sjektet. Det kan være en viss ulempe for næringen med
en utbygging av næringsliv på Kvaløya, basert på varmt-
vann og kjølevann fra LNG-anlegget. Det har imidlertid
ikke fremkommet avgjørende innvendinger. Sametinget
har også overfor departementet pekt på at samene har ret-
tigheter til gassforekomstene. Et komiteflertall ber same-
nes representanter ta disse spørsmål opp med departe-
mentet.

Det har også vært fremmet krav fra Finmark fylkes-
kommune og Hammerfest kommune om at utbygger
skal delta i tilrettelegging og finansiering av overføring
av varmtvann og kjølevann til Kvaløya, bl.a. til planlagt
fiskeoppdrett. Komiteens flertall er enig om at utbygger
på vegne av lisensen bør bidra til etablering og tilrette-
legging av virksomhet som kan dra nytte av disse res-
surser. Når det gjelder krav om deltakelse i andre infra-
strukturtiltak, mener regjeringsfraksjonen at dette må
være et forhold mellom lokale myndigheter og rettig-
hetshavere.

Jeg viser ellers til komiteens merknader, og anbefaler
komiteens tilråding til I og II.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Jeg viser til komi-
teens merknader og innstilling til vedtak og det saksord-
føreren nettopp sa om håndteringen av CO2. Jeg ber
saksordføreren bekrefte at flertallets merknader og det
eventuelle vedtaket vedrørende CO2 ikke er å forstå slik
at det gis pålegg om særskilte tiltak på Snøhvit utover det
operatøren har planlagt.

Som saksordføreren framhevet, gir utbyggingen også
mulighet utover det som fører direkte av utbyggingen.
Det ville åpenbart være galt om kjølevannet skulle gå rett
ut i havet, at det skulle gå til spille for å si det slik, når det
kan benyttes til å utvikle havbruksnæringen. En av de
fremste begrensninger for utviklingen av havbruksnærin-
gen i de nordligste områdene er mangel på smolt. Utnyt-
telse av kjølevannet kan få en raskere produksjon av
smolt, både laks og torsk, som er en viktig forutsetning
for å kunne utvikle denne næringen. Hvorfor går Høyre
imot de nødvendige tiltak for å kunne utnytte kjølevannet
på denne måten, og i stedet åpner for at man kanskje får
en situasjon hvor kjølevannet bringes tilbake i havet, i
stedet for å bidra til svært nyttig næringsvirksomhet?

Leif Frode Onarheim (H): Jeg kan bekrefte at disku-
sjonen i komiteen har gått slik: Snøhvit-prosjektet i seg
selv trigger eller utløser at man må gå videre i forskning
på CO2-fri gasskraft. Med de innvendinger vi har fått fra
operatør og utbygger, har komiteen sett og erkjent at det
sannsynligvis ikke vil være hensiktsmessig å få et pilot-
anlegg på Melkøya. Derfor er selve konklusjonen noe
vag. Vi vil ikke slippe helt at Snøhvit er det som gjør at
man tar dette opp, men det kan godt tenkes at det vil
være raskere og gi bedre effekt hvis man får et pilot-
anlegg et annet sted.

Jeg er helt enig med representanten i at det er viktig å
få utnyttet kjølevannet og varmtvannet til industriell
virksomhet, og det mest nærliggende er havbruk. På den
annen side har ikke Høyre og Kristelig Folkeparti ønsket
å gå konkret inn og forlange en medfinansiering, og har
heller ikke forsøkt å kvantifisere den. Men vår merknad
er ganske klar på dette: Vi ønsker at Statoil som operatør
og rettighetshaverne skal bidra. I det ligger det at man
kan danne et selskap sammen, eller på annen måte bidra
til at man får utnyttet disse viktige ressursene. Vi har
ikke gått imot, men vi har ikke villet legge en konkret
forpliktelse på utbygger.

Øyvind Korsberg (FrP): Som den næringslivsmann
Onarheim tidligere har vært, er representanten Onarheim
klar over den betydningen langsiktighet har for vårt næ-
ringsliv. Nå tar det såkalte næringslivspartiet Høyre til
orde for ikke å ville åpne Barentshavet for ytterligere pe-
troleumsvirksomhet før det er foretatt en konsekvensut-
redning av hele Barentshav-området, og det er ikke akku-
rat småtteri for å si det slik. Konsekvensene av en slik ny
utsettelse vil være mange og alvorlig for norsk industri
og norske arbeidsplasser, og det vil selvsagt være fare for
tap av nødvendig kompetanse og markedsposisjoner.

Jeg vil sitere fra Harstad Tidende den 30. august i fjor,
der overskriften lyder:
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«Stans i all olje-virksomhet i nord er å be om
«krig»»
Og la meg få sitere videre:

«Å be om full stans i all oljeaktivitet utenfor Nord-
Norge i fem år er å be om krig. Det vil være et drama-
tisk tilbakeslag for landsdelen. Jeg mener dette er et
lite konstruktivt overspill etter 20 år med problemfri
letevirksomhet på sokkelen i nord.

Det er Høyres energi- og miljøpolitiske talsmann,
Jan Tore Sanner, som sier dette.»
Når man hører Onarheims innlegg, leser merknadene i

innstillingen og samtidig leser hva Jan Tore Sanner har
sagt for noen måneder siden, henger det hele ikke på
greip. Har Høyre latt seg fullstendig overkjøre av Kriste-
lig Folkeparti i denne saken og ofret fremtidig verdiskap-
ning og arbeidsplasser? Eller er det en annen forklaring
på hvorfor Høyre nå har snudd trill rundt i synet på olje-
aktiviteten utenfor Nord-Norge?

Presidenten: Presidenten vil minne om at spørsmål
om krig og fred sorterer under utenrikskomiteen og for-
svarskomiteen.

(Munterhet i salen)

Leif Frode Onarheim (H): Da skal jeg holde meg på
den fredelige siden!

Grunnen til at vi ikke ønsker å åpne for olje på dette
tidspunkt, er naturligvis at det er sterke innvendinger til
den konsekvensvurdering som er gjort. Den har vært
gjort separat og spesielt for Snøhvit. Jeg føler at det må
være riktig å se Barentshavet som et område som vi ennå
ikke er fullt klar over om er mer sårbart enn Nordsjøen
eller ikke. Jeg føler at en konsekvensvurdering er riktig.
Jeg tror også at det langsiktige i dette bygger opp under
det resonnementet. For hvis vi skal ha en langsiktig olje-
og gassutvinning i Barentshavet, krever det at vi er sikre
på at ikke vi får store utslipp og store problemer som vil
begrense vår fiskerivirksomhet i dette området.

Jeg vil ikke et øyeblikk benekte at det er klart at man i
en merknad i et regjeringssamarbeid tar hensyn til de
parter som er i regjeringen. Men når det gjelder dette
punktet, føler jeg at nettopp langsiktighet tilsier at vi skal
føle oss rimelig sikre på at vi ikke gjør noe galt, at vi har
vært igjennom de problemstillinger som ligger der, og på
den måten kan si at vi eventuelt åpner hvis det viser seg
at det er mulig. Da skal vi vite at dette kan vi gjøre på
lang sikt.

Øystein Djupedal (SV): Sakens ordfører sa at det
fantes en robust økonomi i dette prosjektet. Det kan man
godt si, så lenge Stortinget har gått inn med de endringer
i avskrivingsregimet som ligger her. Realiteten er at dette
prosjektet ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt og behef-
tet med så stor usikkerhet at Statoil egentlig ikke har øns-
ket denne utbyggingen. På grunn av betydelig politisk
press og på grunn av endringer i avskrivingsreglene gjør
likevel Statoil dette. Realiteten er at det er robust økono-
mi i dette prosjektet under den gitte forutsetning at det
ikke skjer noen ting, og under de skatteendringer som

Stortinget har gjort, med lettelser i avskrivningsbestem-
melsene som utgjør anslagsvis 1 ½ –2 milliarder i lettel-
se, gitt at det ikke blir betydelige kostnadsoverskridelser.

Det som overrasker meg, er at en mann som Onar-
heim, med et langt liv i norsk næringsliv og også med et
dannet konservativt ståsted, som jo i utgangspunktet vil
mene at det er feil å å subsidiere én næring, at det er feil å
subsidiere én bedrift, at det er feil å subsidiere ett enkelt
anlegg, her velger å gå inn og gjøre akkurat dette, stikk i
strid med det som er Høyres dannede konservative profil
i skatte- og avgiftsspørsmål, nemlig at dette skal være ge-
nerelt. At man ønsker lavere skatter og avgifter, ja det er
en bit for seg, det er ikke det jeg snakker om. Her går
man altså inn med en eklatant subsidie til én bedrift, ett
anlegg, én næring. Og mitt spørsmål til sakens ordfører
vil da være: Synes han dette er riktig? Jeg aksepterer at
han synes det er riktig fordi Finnmark da får vekst, som
man sier. OK, la den biten ligge. Men den måten å til-
nærme seg et problem eller en utfordring på, at man går
inn med den typen store subsidier for å realisere et an-
legg, ville Høyre ha gjort det i en hvilken som helst an-
nen sak? Ville Høyre ha gjort det knyttet til en hvilken
som helst annen næring? Og det er på toppen av alt Nor-
ges desidert rikeste selskap, Statoil, som her får denne
gavepakken i fanget av Onarheim og stortingsflertallet.

Leif Frode Onarheim (H): Representanten Djupe-
dal og jeg blir vel ikke helt enige om hva som er subsidi-
er, og hva som er noe annet.

La meg si det slik: Dette prosjektet er viktig av mange
grunner. Det er det første prosjektet som vi har der oppe i
nord, det er et gassprosjekt som gjør det mulig for oss å
få en annen type distribusjon av denne gassen, komme ut
til nye markeder, og dessuten ligger det på et sted som er
viktig for hele vår næringsutvikling. Så er spørsmålet: At
man på alle LNG-anlegg får en noe raskere avskrivnings-
tid enn det som er normalt, er det en subsidie? 1–1½–2
milliarder, litt avhengig av hvordan man regner – kan
man si at det er besparelsen fordi man får utsatt skatten?
Dette prosjektet skal betale i størrelsesorden 50–
70 milliarder kr i skatt i den levetid som en nå ser for
prosjektet. Jeg synes det er ganske urimelig å kalle det
subsidier.

Kunne man ikke bruke disse milliardene på annen
måte i Finnmark? Når man ser på de milliardene som er
brukt til å forsøke å få i gang virksomhet rundt omkring i
landet, synes jeg ikke de resultater man har fått av det, er
imponerende. Så om det skulle være en milliard eller
halvannen som er gitt i lettelser, er det, hvis man virkelig
får en god utvikling på plass i Finnmark og i den nordlige
del av vårt land, en meget god investering som jeg ikke
vil ha noe problem med å forsvare uansett hvilket spørs-
mål som stilles.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Rolf Terje Klungland (A): Det er for meg et ærefullt
oppdrag i dag å være med på å lose gjennom miljøpro-
sjektet, industriprosjektet, distriktsprosjektet og teknolo-
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giprosjektet Snøhvit i Stortinget. Det vi er med på i dag,
er et viktig bidrag for at Norge fortsatt skal være en na-
sjon som videreforedler våre ressurser, til det beste for
miljø, industri, verdiskaping og noe som innbyggerne og
fellesskapet til sist vil ha goder av.

La meg så si at Snøhvit er et gassprosjekt. Oljeutvin-
ning i Barentshavet er ikke en del av proposisjonen, og er
derfor heller ikke en seriøs del av denne debatten. Komi-
teen har presisert at det må foretas en total konsekvensut-
redning før ytterligere petroleumsvirksomhet settes i
gang i Barentshavet. Det ønsker vi fordi Barentshavet er
et sårbart havområde, der vi må vite totalvirkningene for
det vi skal sette i gang med, før det blir ytterligere virk-
somhet.

I utgangspunktet er det miljøskadelig å utvinne olje-
og gassressursene som vi har. Framtiden vil kreve at vi
greier å etablere et bedre og mer bærekraftig energisys-
tem enn det vi har i dag. I overgangen fra kull, kjerne-
kraft, olje og gass må vi likevel benytte oss av de ressur-
sene som er best for miljøet globalt. I denne helhetsten-
kingen er Snøhvit-prosjektet et miljøprosjekt. LNG-an-
legget i Hammerfest er verdens mest miljøvennlige
LNG-anlegg, eller minst miljøskadelige, om en vil.

Bondevik-regjeringen har fulgt opp Arbeiderpartiets
arbeid i forhold til Snøhvit. Men Regjeringen har hatt en
usedvanlig merkelig tilnærming til saken. Først fremmer
olje- og energiministeren proposisjonen for Stortinget.
Så uttaler han i Dagsavisen 15. februar:

«Jeg er skeptisk til Snøhvit, men sitter i regjering,
og vi følger opp det som står i Sem-erklæringen.»
Det får oss i Arbeiderpartiet til å lure på følgende: Var

Kristelig Folkeparti med på å skrive Sem-erklæringen?
Har Kristelig Folkeparti hatt noe som helst de skulle ha
sagt i regjeringsforhandlingene? Eller er hovedmålet
nådd og tilfredsstillelsen stor nok for partiet når de får
lov å sitte i regjering? Ut fra statsrådens uttalelse må det
være det siste som betyr noe for det partiet. Jeg har aldri
opplevd maken til ansvarsfraskrivelse fra en statsråd. Og
jeg håper vi slipper en slik tafatthet i framtiden. Det blir
nesten umulig å skjønne at statsråden fremmer et forslag,
som han er imot, men som han ønsker flertall for i Stor-
tinget for å gjennomføre. Jeg forventer at statsråden vil
klargjøre Kristelig Folkepartis og Regjeringens syn i de-
batten. Det kan jo ikke være noen mening i å føre folk
bak lyset!

LNG-anlegget på Snøhvit vil være verdensmester i
forhold til å minimere utslipp fra prosessen. Nesten halv-
parten av CO2-utslippene vil bli reinjisert i feltet. Grun-
nen til at ikke alt blir reinjisert, er etter den informasjon
vi sitter inne med, at CO2 kan fanges opp av gassen før
LNG-anlegget. Men for at LNG-anlegget i det hele tatt
skal greie å produsere, må man bruke mye energi for å
kjøle ned gassen. Egentlig kan debatten om Snøhvit gjø-
res billedlig ved å dele det i to: Først bygges det et gedi-
gent kjøleskap for å kjøle ned gassen slik at den blir fly-
tende, så bygger vi et gasskraftverk som skal sørge for
strøm til kjøleskapet. Bondevik II-regjeringen skal bygge
et gasskraftverk som slipper ut nesten 900 000 tonn CO2.
Det vil Regjeringen gjøre fordi elektrifisering av anleg-

get vil bli dyrt og vil være basert på kullkraft, som i dag
er marginalproduksjonen i vårt elmarked.

Av dette gasskraftverket kommer det CO2 i røkgas-
sen, og det er disse CO2-utslippene man i dag ikke har
teknologi for å fange opp. Statoil vil imidlertid klargjøre
for en ettermontering hvis og når det blir teknologisk
mulig.

Det er et økende behov for energi i USA og Europa,
og mesteparten av LNG-produktene er derfor allerede
solgt. Alternativet for disse landene er etter det departe-
mentet opplyser i dag, kullkraft, som som kjent vil foru-
rense betydelig mer enn LNG.

Alle land varsler en økning av energiforbruket sitt i
årene framover. I brev fra departementet går det fram at
økningen primært vil være kull eller annet fossilbasert
brensel. I denne sammenheng vil norsk gass være det
beste alternativet.

Snøhvit-anlegget er et industrieventyr. Prosjektet er
det største noensinne for Finnmarks del. Samtidig vil av-
fallsstoffene, som kjølevann og varmtvann, være store
bidragsytere for økt verdiskaping hvis det legges til rette
for det. Hammerfest kommune og Statoil har fått utarbei-
det en rapport der et mulig oppdrettskonsept er beskre-
vet. Dette konseptet kan innbringe betydelig med ar-
beidsplasser og inntekter i tillegg til Snøhvit-anlegget.

Å legge til rette for utnytting av kjølevannet inne-
bærer etter Arbeiderpartiets syn at det må til en finansi-
ering for å føre vannet over til fastlandet, og her mener vi
utbygger skal delta. Det overrasker meg at regjeringspar-
tiene ikke har vilje til å prioritere den muligheten som
ligger her, både sysselsettingsmessig og miljømessig.
Med en brutto salgsinntekt på 200 milliarder kr burde
dette etter Arbeiderpartiets syn være mulig.

Dagens Næringsliv har skrevet at anlegget er et nytt
subsidiesluk for vår nordligste landsdel. Dette er helt
feil, og noe vi vil ta fullstendig avstand fra. Anlegget
vil innbringe skatteinntekter i størrelsesorden 76 mil-
liarder kr på toppen av sysselsettingseffekten og ring-
virkningene anlegget vil føre med seg. Anlegget skal
ikke ha miljøskadelige utslipp til sjø, og anlegget skal
være et lukket betonganlegg på havbunnen som fisker-
ene kan tråle over. Det vil bygges ut et sikkerhets- og
overvåkingssystem som vil kunne brukes av våre nabo-
er i øst, som muligens ikke er så opptatt av miljø og sik-
kerhet som vi er.

Nåværende statsminister Kjell Magne Bondevik sa i
Stortinget den 9. mars 2000:

«Vi har i dag ingen sikkerhet for at en sterk økning
i utslipp i Norge vil redusere utslippene i andre land.
De faginstanser opposisjonen viser til, har ikke avgitt
slike bombastiske uttalelser om dette som det til tider
gis inntrykk av».
Statsråd Steensnæs skriver i brev til komiteen:

«Norge har i dag underskudd i kraftbalansen på om-
kring 6–7 TWh i år med normale temperaturer og ned-
bør. Etter mange år med lite utbygging er forsynings-
sikkerheten i tørre år betydelig svekket. Det er heller
ikke utsikter til særlig økt innenlands produksjonska-
pasitet eller vesentlig ny importkapasitet de nærmeste
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årene. Samtidig ser det ut til at veksten i forbruket vil
fortsette.»
Videre skriver han:

«I årene framover vil marginalproduksjonen i det
nord-europeiske kraftmarkedet primært være kull-
kraftverk.»
Jeg forutsetter at statsministeren stoler på sine statsrå-

der, og at han ser på olje- og energidepartementet som en
seriøs faginstans. I så fall innebærer det at underskuddet i
kraftbalansen skal dekkes opp med kullkraft, som Ste-
ensnæs skriver.

Arbeiderpartiet har tidligere pekt på at vi kan bygge
gasskraftverk for å redusere klimaødeleggende utslipp
fra kullkraft.

Vi er selvfølgelig glad for at Bondevik-regjeringen nå
har sett alvoret i klimautfordringene. Nå venter vi på at
de skal bli såpass miljøbevisste at de også ser at det fak-
tisk for miljøets del vil være en fordel å benytte seg av
Norges ressurser i stedet for å pøse på med utenlandsk
kullkraft.

Så vil jeg ta opp forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og
Fremskrittspartiet.

Presidenten: Rolf Terje Klungland har tatt opp det
forslaget han refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Øyvind Halleraker (H): Det er med ikke så lite und-
ring jeg registrerer hvordan representanten Klungland
nær sagt svinger seg fra denne talerstolen med kritikk
mot Regjeringen og statsråden. Han mener vi er uklare
og ikke er til å stole på i dette spørsmålet. Og det gjør
han vel vitende om at en tredjedel av hans egen fraksjon i
komiteen går imot hele Snøhvit-utbyggingen. Det synes
jeg faktisk er ganske freidig.

Kan Nord-Norge og oljenasjonen stole på Arbeider-
partiet i oljepolitikken framover, eller er dette vi ser nå,
et uttrykk for at Arbeiderpartiet er på glid mot noe vi
ikke helt ser resultatet av ennå, og kanskje også et ut-
trykk for den store frustrasjonen som er i dette partiet for
tiden?

Rolf Terje Klungland (A): Det er tydelig at en skal
høre mange rare argumentasjoner, og dette var til min
overraskelse en nokså merkelig en.

Nå er det forskjell på å ha en del i fraksjonen som er
uenig i et vedtak som fattes, og faktisk ha en statsråd som
er uenig i egen proposisjon som er framlagt. Det håper
jeg virkelig at representanten Halleraker er klar over.

Så spør han om Arbeiderpartiet er på glid. Vi forand-
rer stadig politikken til den virkeligheten som fins. Men
jeg oppfatter det slik at Høyre faktisk er enig med Ar-
beiderpartiet i forhold til det som nå legges fram, og fak-
tisk er enig med Arbeiderpartiet i forhold til at vi skal ha
en konsekvensutredning framover. Så her viser egentlig
representanten Halleraker at det kanskje er han som er
mest på glid hvis han ikke er enig i den innstillingen som
vi har her.

Det som imidlertid for meg er viktig å påpeke, er at
slik det ser ut for meg, er ikke Høyre og Kristelig Folke-
parti villig til å være med og ta det ansvaret for lokalsam-
funnet som det nå ser ut til at det kanskje blir flertall for i
denne salen. De vil altså ikke være med på å legge til ret-
te for at kjølevannet skal brukes til oppdrettsanlegg, men
heller da la kjølevannet gå i havet. Det synes jeg er langt
mer oppsiktsvekkende enn at vi faktisk i et stort parti har
en viss uenighet om forskjellige politiske saker.

Øyvind Vaksdal (FrP): Jeg har med interesse lyttet
til representanten Klunglands innlegg, og spesielt merket
meg at han sa svært lite om det som i alle fall for Ar-
beiderpartiet er et problem, nemlig CO2-utslipp. Opp-
merksomheten på dette er mye større i innstillingen. Der
er Arbeiderpartiet med på en merknad, hvor det bl.a. står:

«Dette flertallet peker på at en vesentlig del av ut-
slippsreduksjonen må foretas ved nasjonale tiltak tilpas-
set Kyotoavtalen.»

Videre er Arbeiderpartiet med på II i forslaget til ved-
tak i innstillingen, hvor en ber Regjeringen pålegge Stat-
oil og andre rettighetshavere bl.a. å utprøve CO2-redu-
serende teknologier samt et pilotanlegg for dette.

Vil representanten Klungland gjøre rede for hva Ar-
beiderpartiet mener med at en «vesentlig del av utslipps-
reduksjonen» skal tas nasjonalt, og kvantifisere hvor mye
en kan ta fra eventuelt kvotekjøp eller nasjonalt? Dette
vil jo være avgjørende for om vi i det hele tatt skal ha noe
industri igjen i Norge. Og videre: Hva er egentlig hensik-
ten med å sette i gang et pilotanlegg med såkalt CO2-ren-
sende teknologi, all den tid en slik teknologi ikke fins og
ifølge Gassteknologiutvalget heller ikke vil være tilgjen-
gelig før om nærmere ti år?

Rolf Terje Klungland (A): La meg begynne med det
siste, hvorfor det i det hele tatt er vits i å jobbe i forhold
til å få CO2-frie gasskraftverk, når de ikke fins. Jeg tror
vi skal være glade for at det i det hele tatt er noen som vil
kjøre på å redusere CO2-utslippene i Norge – der får vi i
hvert fall ikke noe hjelp fra Fremskrittspartiet, som sier
at CO2-utslipp ikke er noe problem overhodet.

Når det gjelder vårt kvotesystem, vil vi komme tilba-
ke til det når klimameldingen skal behandles. Men det er
faktisk slik at Fremskrittspartiet var med på en flertalls-
merknad i budsjettinnstillingen der det stod at et norsk
kvotesystem ikke skulle føre til at industrien flyttet ut av
landet til mer forurensende steder. Det vil vi selvfølgelig
legge til grunn for det systemet som vi kommer til å gå
inn for når den tid kommer.

Det er ikke slik at vi kan regne med at resten av ver-
den skal ta seg av forpliktelsene i forhold til Kyoto-avta-
len, og at vi ikke skal gjøre noen ting selv. Vi er nødt til å
ta våre forpliktelser, og det skal selvfølgelig gjøres in-
nenfor rammen der vi fortsatt kan ha et godt samfunn i
Norge, med arbeidsplasser og industri.

Ingvild Vaggen Malvik (SV): I fredagens utgave av
Dagbladet karakteriserte Frederic Hauge Snøhvit-kame-
ratene – eller de ni klimapolitiske dvergene i energi- og
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miljøkomiteen om man vil – som «klimabanditter». Jeg
er redd dette bare er en liten forsmak på hva som kom-
mer i fortsettelsen dersom flertallet fortsetter med denne
typen råkjør. Det at Arbeiderpartiet ivrer for ethvert pro-
sjekt som innebærer bygging av gasskraftverk, er i og for
seg ikke noe nytt. Det som er interessant, er at Arbeider-
partiet i denne saken er i kompaniskap med to av de par-
tiene som det samme partiet jaget ut av regjeringskontor-
ene for snart to år siden. I så måte har Arbeiderpartiet all
mulig grunn til å glise bredt i dag.

Som en direkte konsekvens av det som skjedde her i
salen den gangen, meldte jeg meg ut av Arbeiderpartiet,
etter 15 års medlemskap. Og om ikke annet har denne sa-
ken styrket min oppfatning om at jeg gjorde det eneste
riktige. Og det ser også for tiden ut som om at mine spå-
dommer om at en grisete klimapolitikk i lengden ikke ak-
kurat er noen velgermagnet, ser ut til å slå til – kanskje
også litt i overkant av hva jeg hadde regnet med.

Det eneste Arbeiderpartiet, eller rettere sagt flertallet i
Arbeiderpartiet skal ha, er at de i alle fall er konsekvente.
Men i voteringen vil vi også se at heller ikke i denne sa-
ken er Arbeiderpartiet samlet. En av arbeiderpartirepre-
sentantene i energi- og miljøkomiteen har signalisert at
hun vil stemme imot prosjektet, noe som naturligvis er
svært prisverdig.

Men det er jo grunn til å spørre flertallsfraksjonen i
Arbeiderpartiet om når man har tenkt å begynne å lytte til
de unge kvinnfolkene i partiet. Eller er strategien at de
kommer nok til fornuft når de blir voksne en gang? For
min egen del vil jeg heller si som helten fra et kjent litte-
rært verk: Følg meg!

Presidenten: Presidenten vil uttrykke en viss tvil om
hvorvidt uttrykket «grisete» er et parlamentarisk uttrykk,
men vil la tvilen komme grisen til gode.

(Munterhet i salen.)

Rolf Terje Klungland (A): Jeg ser fram til den dagen
da Sosialistisk Venstreparti vil innse at et underskudd i
kraftbalansen i Norge på 7 TWh og import av kullkraft er
mer miljøskadelig for klimaet enn det faktisk er om vi
hadde produsert den kraften fra norsk gass, som ville ha
redusert klimautslippene mye mer.

Jeg oppfatter SV i denne saken, som i flere andre sa-
ker, som et parti som driver med symbolpolitikk og ikke
greier å forholde seg til den reelle virkeligheten og de
mulighetene som er for å utvikle et godt samfunn. Jeg
tror vi skal være glade for at SVs politikk ikke får fler-
tall. Da ville oljemilliardene, hvis vi hadde pumpet dem
opp i det hele tatt, i hvert fall raskt ha forsvunnet ut av
vår rikdom. Det er viktig å ha en balansegang mellom det
som går på verdiskaping, det som går på velferd, og det
som går på miljø.

Så kom representanten Malvik med påstand om at Ar-
beiderpartiet hadde jaget Kristelig Folkeparti ut av regje-
ringskontorene. Det vil vi selvfølgelig ta avstand fra. Det
var en helt frivillig ordning at Bondevik valgte å gå av,
fordi han ikke ville bygge det et flertall her i salen ville

gjøre. Så det blir en retorikk som burde brukes mot den
sittende statsminister og eventuelt statsråden her i salen.

At representanten har meldt seg ut av Arbeiderpartiet,
beklager jeg. Men vi i Arbeiderpartiet har altså et pro-
gram som vi har gått til valg på, og som vi har fått stem-
mer på. Der står det at vi vil ta i bruk gass, og argumenta-
sjonen for det er at vi ikke kan være med på SVs kull-
kraftpolitikk i forhold til klimautfordringene, som er glo-
bale, og som ikke er nasjonale.

Presidenten: Replikkordskiftet er over.

Øyvind Korsberg (FrP): Som saksordføreren nevn-
te i sitt innlegg, har denne saken vært nøye og grundig
behandlet i komiteen. Det er viktig å minne forsamlingen
om at det er nesten 20 år siden Snøhvit-feltet ble funnet,
og at noen da klager på at Stortinget går for fort frem, er
noe underlig – for å si det mildt.

Når Stortinget i kveld kommer til å vedta Snøhvit-ut-
byggingen, tar Norge som olje- og gassnasjon to meget
viktige skritt inn i fremtiden. Det ene vil være starten på
petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Det andre vil være
starten for Norge som produsent og eksportør av LNG.

Etableringen av LNG-produksjon basert på Snøhvit-
gassen bringer Norge inn på nye og viktige markeder
som ikke kan nås ved norsk rørgass. Det bygges opp
norsk kompetanse innen LNG-produksjon som er et vik-
tig skritt i en videreutvikling av vår petroleumsindustri.
Snøhvit gir dermed norsk petroleumsvirksomhet et nytt
og viktig bein å stå på, noe som er svært viktig, og er
med på å forbedre vår konkurranseposisjon.

Med Snøhvit går startskuddet for petroleumsaktivitet i
Barentshavet, som er et område det har vært brukt nær-
mere ½ milliard kr på å få nøye utredet med hensyn til
miljøkonsekvenser. Med tanke på at det har vært leteakti-
vitet i Barentshavet i mange tiår, og at man har brukt 15–
20 milliarder kr på leteaktiviteten, blir jeg forundret når
regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ikke vil åpne Ba-
rentshavet for ytterligere petroleumsvirksomhet før det
er foretatt en ytterligere konsekvensutredning av hele
Barentshav-området. Hvorfor har ikke de samme partie-
ne vært opptatt av og bedt om konsekvensutredning tidli-
gere? Det må jo ha vært rimelig innlysende, selv for disse
partiene, at når man leter og eventuelt finner noe, så øns-
ker man å starte med produksjon. Man driver altså ikke
og leter bare for moro skyld, hvis det er noen som tror
det.

I 1997 inviterte myndighetene til Barentshavrunden,
hvor industrien ble spesielt oppfordret gjennom gunstige
konsesjonsvilkår til å gjenoppta og forsterke letevirk-
somheten i området. Å be om mer utredning nå er bare å
forkludre for petroleumsaktivitet i nord. Sannheten er at
den utredningen som regjeringspartiene og Arbeiderpar-
tiet nå ber om, ikke har noe med miljøspørsmål å gjøre,
men er ment for å dempe kritiske røster fra miljøvern-
organisasjoner og murringer fra miljøfanatikere innenfor
egne partirekker. Det er trist at negative krefter klarer å
vinne frem med sitt syn, noe som går på bekostning av
nasjonal verdiskaping.
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Snøhvit-utbyggingen er et nasjonalt prosjekt etter
Fremskrittspartiets syn. Dessverre er det ikke alle partier
som har et slikt syn. Komiteleder Bror Yngve Rahm fra
Kristelig Folkeparti skriver i en kronikk i Dagbladet den
14. februar i år:

«I en del av landet som sliter med fraflytting og pes-
simisme, gir Snøhvit-utbyggingen håp om fremgang.»
Når så statsministeren brukte akkurat de samme orde-

ne på årsmøtet i Østfold Kristelig Folkeparti sist lørdag,
forteller det meg det meste om Kristelig Folkepartis syn
på Snøhvit og finnmarkingene. Finnmarkingene er ikke
pessimister. Snøhvit-utbyggingen er ikke distriktspoli-
tikk. Og Snøhvit-utbyggingen er fremgang. Selvsagt vil
Snøhvit være positiv for Hammerfest i form av en økning
av folketallet og økonomisk vekst og nye, verdifulle ar-
beidsplasser. Bruk av spillvarme, slik vi og Arbeiderpar-
tiet har fremmet forslag om, og som det forhåpentligvis
blir flertall for, gir store muligheter innenfor oppdretts-
næringen. Men like viktig er det at utbyggingen gir vekst
og kompetanseimpulser til mange miljøer i nord og lan-
det for øvrig.

Norsk sokkel har hittil vært attraktiv også for uten-
landske selskaper. Den senere tids signaler gir inntrykk
av en form for politisk skapt usikkerhet rundt norsk sok-
kel. Langvarig vern av store arealer vil også kraftig redu-
sere norsk sokkels konkurransekraft. Usikkerhet og lang-
varig aktivitetsstopp vil forårsake at omfattende kompe-
tanse som er bygd opp over lang tid, kan gå tapt, fordi
mange av fagfolkene og fagmiljøene kan forsvinne over
til annen virksomhet.

Et miljø som er viktig for aktiviteten i nord, er Har-
stad, som for lengst er utpekt som administrativt senter
for olje- og gassvirksomheten utenfor Nord-Norge, og
hvor et oljemiljø på høyt faglig nivå er etablert og tenkt
utvidet.

Det er svært viktig å styrke og videreutvikle fagmiljø-
ene, og derfor må forholdene legges til rette slik at norsk
sokkel, også i nordområdene, skal være attraktiv. Snøhvit
vil markere åpningen av en ny petroleumsprovins på
norsk sokkel.

Den logistikk og infrastruktur som her etableres, vil
skape og gi muligheter for ny kommersiell utbygging av
ressursene i området og således kunne gi betydelige ar-
beidsoppgaver både relatert til utbygging og til drift. En-
kelte yrkesdemonstranter, som Natur og Ungdom, Bello-
na og noen stortingsrepresentanter, vil gå imot utbyggin-
gen fordi drift og eventuelle utslipp vil ramme fiskerinæ-
ringen. Jeg leste at siste skudd på stammen når det
gjelder protester, er «Biskoper mot gass». Jeg har også
hørt et rykte i morges om at det er blitt dannet en ny pro-
testgruppe som heter «Tvangsdansede mot gass». Som
sagt, det er bare et rykte, og det vil vel kanskje bli avklart
i løpet av debatten om det er noe i det.

Til dem som protesterer, er det bare å si at Fiskeri- og
Havbruksnæringens Landsforening ikke er imot utbyg-
ging av Snøhvit-feltet og heller ikke imot petroleums-
virksomhet i nordområdene. Norge bør ha som mål at olje-
og gassindustrien og fiskerinæringen skal kunne leve
side om side. Begge næringene er viktige næringer for

landet og landsdelen. Når det gjelder Snøhvit, er det et
gassprosjekt i et lukket system hvor det nettopp er lagt
inn store ressurser for å sikre mot utslipp med negative
konsekvenser for fiskeriene.

Sett i forhold til virksomheten i nordområdene er Snø-
hvit-utbyggingen meget viktig. Utbyggingen skaper bl.a.
et grunnlag for et fremtidig samarbeid i forhold til Nord-
vest-Russland, som er meget interessant. Gjennom den
meget høye miljøstandard som er satt for utbyggingen,
legges et grunnlag for tilsvarende høy standard i forbin-
delse med russisk petroleumsvirksomhet. Utbyggingen
av Snøhvit sikrer bl.a. en forsvarlig og forbedret bered-
skap mot utslipp, noe som er viktig i forhold til fremtidig
russisk oljetransport gjennom Barentshavet.

Snøhvit-utbyggingen har selvsagt stor betydning for
Norge og kan bane vei for økt aktivitet i nordområdene,
dersom de andre partiene har politisk mot og vilje til ak-
kurat det.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Hallgeir H. Langeland (SV): Lat meg først bekrefta
overfor representanten Korsberg at SV framleis er imot
Snøhvit – saman med miljørørsla og nå ein del biskopar.
Det betyr at motstanden mot Snøhvit er i ferd med å au-
ka, og det vil eg her bekrefta.

SV har alltid vore svært tydeleg i miljøpolitikken, for-
di me ønskjer at veljarane skal ha noko tydeleg å halda
seg til. Derfor har me òg i valkampen vore tydelege på at
me går imot Snøhvit – over heile landet, også i Finn-
mark.

Statoil sa for drygt eit års tid sidan at dei ikkje ville
byggja ut Snøhvit. Det var ikkje lønsamt, det var ikkje
pengar i prosjektet, var ein del av argumentasjonen. Så
var det valkamp i Finnmark, som gjorde at enkelte repre-
sentantar følte behov for å sikra sitt mandat gjennom å
lova endringar i skatteregimet.

Og mitt spørsmål er nettopp knytt til om dette skatte-
regimet er konkurransevridande. Som Korsberg veit, er
dette til vurdering i ESA, og det eg lurer på, er: Dersom
ESA seier at dei godtek dette regimet, vil det då føra til at
Framstegspartiet ønskjer å innføra slike regime på andre
gasskraftverkprosjekt? Og dersom ESA seier nei, eller
seier at dette er konkurransevridande, vil Framstegspar-
tiet då godta ein dom frå ESA?

Øyvind Korsberg (FrP): La meg først få lov til å
kommentere litt i forhold til dem som er imot Snøhvit-ut-
byggingen.

Da komiteen var på reise der oppe, møtte vi en del av
dem som var for utbyggingen, og jeg registrerte at det iall-
fall var en drosjesjåfør som var for utbyggingen. Jeg tror
nok at drosjesjåførene har mer kontakt med den norske be-
folkningen enn biskopene har – det er iallfall flere drosje-
sjåfører enn biskoper. Så vi føler at vi er på linje med det
norske folk, om ikke akkurat med biskopene, i denne sa-
ken. Det bekymrer meg egentlig ganske lite.

Når det så gjelder skattespørsmålet, er det viktig å
minne om at da man endret skattereglene, gikk man over
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fra å skulle betale 50 milliarder kr i skatt til å betale 75
milliarder kr, så det er klart at det økte skatteinngangen
da vi endret reglene. Det burde jo SV være glad for, i og
med at i de i sine forslag til statsbudsjetter stadig vil bru-
ke mer penger – og så vi må jo sørge for at det er noen
som skaper disse verdiene som SV har så veldig lyst til å
bruke.

Når det gjelder ESA, får vi avvente svaret og se på det
når det kommer. Det som iallfall er viktig for oss, er å
legge forholdene til rette for næringslivet og industrien
slik at vi får en økt aktivitet. Det tror jeg er det viktigste
for oss i denne saken.

Ingmar Ljones (KrF): Både i innstillinga og no i
innlegget frå representanten Øyvind Korsberg er det
framheva at det er totalt unødvendig med vidare konse-
kvensutgreiing i Barentshavet. Det står på side 3 i innstil-
linga. Så er det kome ein tilleggsinformasjon frå Fram-
stegspartiet, nemleg følgjande:

«Disse medlemmer vil også vise til at værforholde-
ne i nordområdene ikke er vanskeligere enn i andre
havområder langs vår kyst.»
Kanskje mørketida ikkje er eit problem, det er mogleg

det er kompensert ved nordljos, men i alle høve er det
kanskje greitt å få utgreidd om det ikkje er kompliseran-
de faktorar nettopp i dette nordområdet.

Det står vidare på side 4:
«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet me-

ner at klimapolitikken, som FNs klimapanel er pre-
missgiver for, er svært omdiskutert, og baserer seg på
et ufullstendig vitenskapelig grunnlag.»
Konklusjonen er altså at ein ikkje skal ta omsyn til

det. Er det då slik å forstå at det er uinteressant kva fors-
king og konsekvensutgreiing kan fortelja?

Frå folk i Finnmark er det vist til både miljøaspektet
og behovet for industriutbygging. For eigen del har eg
opplevd folket og engasjementet i Finnmark og i Nord-
Noreg elles som aktivt. Dei vil noko med landsdelen, så
karakteristikken som representanten viste til, som skulle
vore sagt av oss, må vera fullstendig feil oppfatta frå
hans side.

Spørsmålet er: Er miljøaspektet i Barentshavet heilt
uinteressant for Framstegspartiet? Og vidare: Ser Fram-
stegspartiet skilnaden på det å driva leiteboring for å sjå
om der er gass og olje, og det å føreta konsekvensutgrei-
ing av følgjene for miljøaspektet? Og til slutt: Føler ikkje
Framstegspartiet ansvar for å kunna ta vare på hav- og
fiskeressursane nettopp i Nord-Noreg og i Barentshavet?

Øyvind Korsberg (FrP): La meg starte med å snak-
ke om været, det pleier man ofte å gjøre.

Når det gjelder værsituasjonen langs kysten av Nord-
Norge og i Barentshavet, har jeg en viss erfaring på det
området, siden jeg kommer fra den landsdelen. Men jeg
skal la min erfaring ligge, jeg skal bare vise til hva som
ble opplyst under høringen da vi behandlet denne saken.
Både lederen for landsdelsutvalget og den som møtte fra
Fiskerinæringens Landsforening, sa at værforholdene i
nord ikke er noe verre enn i resten av landet. Det er en

myte som har oppstått, og en myte som Kristelig Folke-
parti nå er med og viderebringer. Værforholdene i nord
er ikke noe verre enn i andre deler av landet. Riktignok
har vi mørketid, men en del av året er det også svært lyst.
Nå veier det riktignok ikke opp, men været er ikke noe
problem i nordområdene. Og, som sagt, det fikk vi opp-
lyst i høringene.

Når det gjelder klimapolitikken, har vi et annet syn
enn Kristelig Folkeparti og for så vidt de fleste i denne
salen. Når man har ulike forskere, får man også ulike re-
sultater. Og det er et faktum at det er mange forskere som
trekker i tvil FNs klimapanels dystre spådommer når det
gjelder klima. Det er mange andre som har helt andre te-
orier om hva som påvirker vårt klima, og det er forskere
som FNs klimapanel overhodet ikke lytter til. Bare ta det
med solaktivitet og den biten der, det er nesten ikke
nevnt i FNs klimapanels teorier om hva som påvirker
vårt klima.

Inger S. Enger (Sp):  Representanten Korsberg sa i
sitt innlegg at han var glad for at vi endelig kunne kom-
me i gang med Snøhvit-prosjektet. Det er vel ingen som
noen gang har vært i tvil om hva Fremskrittspartiet har
ment om dette. Han slo fast at den ene organisasjonen
etter den andre var glad for det, og han nevnte bl.a. at fis-
kerinæringen ikke hadde noe imot det. Dessuten hørte vi
nå i det siste innlegget at det ble understreket at dette
med klimatiske forhold også er en myte. Riktignok har
man mørketid, men det hørtes ut som om man kunne
operere mest i sollys om sommeren, og det kan jo være
så sin sak.

Jeg har lyst til å sitere litt fra Fiskaren, som er et blad
spesielt for fiskere, og på lederplass der i går står det føl-
gende:

«I motsetning til olje og gass er imidlertid fisken en
fornybar ressurs. Skadene fra en oljeutvinning i Ba-
rentshavet kan vare i generasjoner etter oss.»
Og så står det at erfaringene fra Nordsjøen ikke er bra,

og at de er svært bekymret for Barentshavet. Nå legger jo
Korsberg vekt på at han sjøl er fra den landsdelen, og jeg
må da spørre om ikke han også deler noen av disse be-
kymringene som tydeligvis kommer til uttrykk i lederen i
Fiskaren.

Øyvind Korsberg (FrP): Det ble sagt i innlegget at
vi hadde mer sollys om sommeren. Det kan jeg avkrefte,
det er ikke bestandig at vi har så mye sollys om somme-
ren.

Det som ble bekreftet i høringene vi hadde med fiske-
riorganisasjonene, og det vi fikk opplyst i Hammerfest,
var at utbygging av Snøhvit-feltet og petroleumsaktivitet
i nord ikke var noe problem. Det er på en måte det vi må
forholde oss til. Vi registrerer at der man har olje- og
gassutvinning, både i Nordsjøen og andre deler av landet,
skjer det side om side med fiskerinæringen. Så jeg ser
ikke at det kan være noe stort problem. Her er det snakk
om begge deler og ikke enten – eller.

Det er helt riktig, som representanten Enger sa, at vi i
Fremskrittspartiet ikke var i tvil om Snøhvit-utbyggin-
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gen. Men jeg registrerer altså at tvilen i Senterpartiet er
atskillig større. Det er jo ikke så mange dagene siden
Senterpartiet i Troms hadde årsmøte om denne saken, og
de var, med fylkesordføreren i spissen, rimelig klar på at
her skulle det bygges ut. Man kan jo stille seg litt undren-
de til hvorfor ikke Senterpartiet lytter til sine egne folk
på grasrota, men bare tar beslutninger her i salen omtrent
som om det ikke eksisterer andre deler av landet enn
rundt akkurat dette bygget. Så jeg må si at det forundrer
meg litt å få en slik replikk.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Hallgeir H. Langeland (SV): Eg synest den siste re-
plikanten har eit godt poeng når det gjeld å veta om ting
som foregår utafor huset. Det er òg SV veldig oppteke
av, ikkje minst når ein ser på dei mange aktivistane som
engasjerer seg mot dette prosjektet.

Eg tek så opp forslaga frå SV og Senterpartiet.
Eg vil først gratulera 60-årsjubilanten, altså statsråd

Steensnæs, med dagen, og seia at eg synest han held seg
godt – til å vera så gammal! Men så stoppar òg gratula-
sjonen der. Det hadde jo vore kjekkare om SV, miljøbe-
vegelsen og ein god del av landets biskopar og statsrå-
dens komande barnebarn osb. kunne gratulera med dagen
i eit miljøperspektiv. Det kan me altså ikkje i dag. Me har
ein statsråd frå Kristeleg Folkeparti som sat i regjering
9. mars 2000, då Bondevik I sa: Me går av på grunn av
sterkt forureinande gasskraftverk – me vil ikkje vera med
på den miljøskandalen og byggja dette. Rakryggja stod
Bondevik og Sponheim der. I dag er altså Steensnæs
bulldosarførar for nettopp bygging av dei same sterkt
forureinande gasskraftverka – i løpet av to år har han
snudd opp ned på verkelegheitsbiletet. Slike ting – at par-
tia snur så fundamentalt som Kristeleg Folkeparti og
Venstre har gjort i denne saka – må vera problematiske
dersom ein er oppteken av å utvikla demokratiet, oppte-
ken av at folk skal ha tillit til det politiske systemet.

I dag opnar altså Kristeleg Folkeparti for aktivitet i
Barentshavet, for utbygging av Snøhvit, ein første runde,
som Onarheim er inne på. Eventuelt når ein skal halda
fram, peikte Onarheim på i innlegget sitt, noko som sik-
kert er Høgre sitt ønske i regjering – men Sem-erklærin-
ga er klar på dette, det har eg lese. Dessutan er det altså,
som eg sa, slik at ein i dag seier ja til det ein var sterkt
imot og faktisk gjekk av frå posisjon for for mindre enn
to år sidan.

Det er nokre håp i denne saka. Det eine er den Kriste-
leg Folkeparti-sminka som blir vedteken i dag, og som
SV òg kjem til å støtta subsidiært dersom vårt forslag om
å senda saka tilbake ikkje får fleirtal. Det går på at at ein
skal jobba med ein plan for CO2-reduserande teknologi-
ar. Her skjer det noko interessant. Det dukkar nemleg
opp eit nytt ord. Før dreidde alt seg om – òg dersom ein
les Sem-erklæringa – CO2-fri teknologi. Sem-erklæringa
er full av ei satsing på CO2-fri teknologi. Men det om-
grepet er nå omtrent vekke, me høyrer det ikkje lenger.
Nå snakkar me om CO2-reduserande teknologiar. Det er
kanskje fleire grunnar til at ein gjer det. Ein grunn kan eg

tolka litt positivt, for dersom ein skal byggja eit CO2-fritt
gasskraftverk på Snøhvit, treng ein eit reservoar, og det
har ein ikkje til eit gasskraftverk – altså må ein då anten
pumpa CO2 ned i Goliat eller starta med nye oljefelt, slik
at ein kan få brukt denne gassen til noko. Slik sett kan det
vera positivt at ein skiftar retorikk. Ein annan grunn er
det tragiske at hovudstrategien til Regjeringa i forhold til
Gassteknologiutvalet blir feil. Gassteknologiutvalet sei-
er: Nei, det tek tre–fire stortingsperiodar – eller regje-
ringsperiodar, kva det nå vil seia – før ein får CO2-fri
teknologi. Sem-regjeringa må altså sitja i tre periodar før
CO2-ønska skal innfriast. Då forstår eg godt at ein legg
opp til ein annan retorikk. Men intensjonen er altså posi-
tiv i forhold til det forslaget som går på å utvikla CO2-
reduserande teknologi, og SV stemmer altså for det litle
håpet.

SV har i energi- og miljøkomiteen pressa på for å få ei
ordinær behandling av denne saka. Me forsøkte å få ko-
miteen med på eit anna tempo, men her var det bestemt
eit tempo av nokre andre enn dei som sit her, av nokre
andre enn Regjeringa, nemleg av Statoil. Statoil sa: Der-
som me skal byggja Snøhvit, må denne saka vera ferdig
behandla 28. februar, for då går kontraktsproblematikken
i forhold til USA og Spania ut. Dersom me ikkje har det
klart, blir det ikkje noko Snøhvit. Altså er det Statoil som
har styrt heile prosessen med Snøhvit her i denne salen,
som Statoil for vel eit år sidan var imot å byggja ut.

Oljeselskapa – det har eg snakka med ein del selskap
om sjølv – tek bølgja nå. Dei meiner at dette er bra. Nå
har me endeleg fått hol på byllen. Nå er Barentshavet
klart, og me er i startgropa på nye prosjekt og nye oljeak-
tivitetar. Det er det som er eit av hovudelementa i SVs
kritikk, nemleg at ein legg seg flat for oljeselskap som vil
inn i Barentshavet. Då sviktar ein miljøet og har ikkje det
som første punkt. Det er òg noko av grunngjevinga for at
SV ønskjer ei tilbakesending og ei utsetjing.

SV er positiv til mykje av det som står i Sem-erklæ-
ringa. Me er veldig positive til at ein ønskjer ein offensiv
klimapolitikk. Me vil gjerne samarbeida om den offensi-
ve klimapolitikken. Men så må me spørja oss sjølve: Er
det slik å forstå at dersom ein skal ha ein offensiv klima-
politikk, begynner ein med å auka CO2-utsleppa med
860 000 tonn? Er det det som blir kalla offensiv klimapo-
litikk? Det er jo det stikk motsette! Det gjer det mykje
vanskelegare å få dette til. Og kostnaden ved dette må
over på andre.

SV er òg positiv til at det skal vera ein offensiv hav-
miljøpolitikk og ei eiga konsekvensutgreiing av petrole-
umsverksemd i Barentshavet. Det er flott! Men kvifor
gjer ein ikkje det først? Kvifor begynner ein i feil ende
og opnar for aktivitet før ein har konsekvensutgreidd?
Og kvifor følgjer ein ikkje dei råda ein får frå SFT om å
gjera dette skikkeleg? Det er jo dette som gjer at tilliten
til innhaldet i Sem-erklæringa slår sprekkar. Mange posi-
tive element blir vanskelege å følgja opp når ein snakkar
imot kvarandre i meldinga.

SV spør: Skal me tenkja på framtida først, eller skal
me tenkja på olje- og gassverksemd først? Vårt svar er at
skal ein tenkja på klimagassreduksjonar, så begynner ein
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ikkje med å byggja ut Snøhvit. Ein gjer det motsette.
Skal ein sikra havmiljøet og fiskeressursar i Barentsha-
vet, så byggjer ein ikkje ut og startar petroleumsaktivitet.
Skal ein følgja eit føre var-prinsipp, som det står i Sem-
erklæringa, så begynner ein ikkje med å gjera det motset-
te av det eit føre var-prinsipp seier ein skal. Rekkjefølgja
blir altså feil i den politikken ein står for.

SV og miljøbevegelsen har ikkje gjeve opp å stansa
Snøhvit. Me har framleis nokre moglegheiter igjen. Den
eine moglegheita har Bondevik sjølv opna opp for gjen-
nom eit svarbrev til Kristin Halvorsen, ved at ein skal be-
handla gasskraftverket separat. Dersom det er slik at ein
ønskjer å gje SFT tilbake den mynda dei hadde før dei
blei politisk kastrerte her i Stortinget, har ein den mo-
glegheita, og SV er klar til å støtta eit eventuelt slikt
fleirtal. Dessutan er det klart at dersom ein meiner alvor
med mykje av det positive som står om miljøpolitikk, så
må ein søkja samarbeid med andre parti enn det ein gjer i
dag. Og eg gleder meg til justisminister Dørum frå det
såkalla miljøpartiet Venstre skal koma og bera vekk de-
monstrantar for ei god miljøsak!

Heilt til slutt: SV gjorde eit svært godt val i Hammer-
fest. Me fekk 16 pst. av stemmene der. Ingen må tru at
det ikkje er folk som først og fremst tenkjer miljø i andre
delar av landet og på andre plassar enn akkurat i denne
salen. Faktisk er det mange veljarar i Hammerfest òg
som har bevist at SV står for den rette politikken.

Presidenten: Hallgeir H. Langeland har tatt opp de
forslagene han viste til.

Presidenten vil bemerke at han ikke har noe imot at
det overbringes fødselsdagsgratulasjoner fra Stortingets
talerstol, men vil anta at man bør begrense seg til å gjøre
det på egne vegne og ikke på vegne av eventuelt bisko-
per, barnebarn og andre kategorier. De bør selv få lov til
å ta standpunkt til hvorvidt de ønsker å gratulere.

Siden representanten Langeland er forholdsvis ung-
dommelig, vil presidenten videre tillate seg å peke på at
med dagens gjennomsnittlige levealder i Norge er 60 år
ingenting å snakke om.

Det blir replikkordskifte.

Siri A. Meling (H): SV legger stor vekt på de negati-
ve miljøaspektene ved Snøhvit-utbyggingen, hvorav ut-
slipp av klimagasser er et av hovedelementene i deres
motforestillinger.

Nå er det imidlertid ikke slik at Norge lever i sin egen
atmosfære, eller at vi lever i vårt eget lille drivhus. Klima-
problematikken er global, og det blir kanskje en smule
navlebeskuende å se isolert på egne utslipp som følge av
åpningen for gassutvinning i Barentshavet gjennom Snø-
hvit-prosjektet.

For er det ikke slik at klimautfordringen er global, og
at vi ved å tilby gass, som er den reneste formen for fos-
sil energi, erstatter sterkt forurensende kull eller olje,
som er langt mer truende for klimaet i andre land, i dette
tilfellet USA og Spania? Er det ikke slik at Snøhvit-pro-
sjektet på denne måten fremstår som et miljøvennlig pro-
sjekt i en global sammenheng – som tross alt er den mest

relevante referanserammen når vi skal diskutere klimaut-
fordringene?

Til slutt vil jeg si at jeg synes det er et tankekors at
SV, som er imot Snøhvit-utbyggingen, signaliserer at
partiet subsidiært vil støtte forslaget om å pålegge utbyg-
ger ikke bare å legge til rette for, men også delta med fi-
nansiering for å realisere overføringsledninger for kjøle-
vann til industriområdet på Kvaløya. Blir ikke dette å si
nei takk til et prosjekt, men ja takk til pengene dette pro-
sjektet genererer? Får ikke SV en litt vond smak i mun-
nen av dette? Eller er det slik at de håper at de ca.
50 mill. kr dette vil medføre av ekstra kostnader for ut-
bygger, vil svekke økonomien på en slik måte at prosjek-
tet som sådan ikke blir realisert?

Hallgeir H. Langeland (SV): Eg takkar presidenten
for dei nødvendige korreksjonar med omsyn til innlegget
mitt.

Til representanten Siri Meling vil eg seia at når me
eventuelt har tapt Snøhvit-saka, ønskjer me at Hammer-
fest kommune og befolkninga der skal få mest mogleg ut
av denne saka, for det finst sjølvsagt også belastningar
ved dette. Med den kommuneøkonomien som Høgre,
Kristeleg Folkeparti og Venstre legg opp til, er det klart
at dei sjølve ikkje har den moglegheita til å gjera slike
store investeringar. Eg har litt vondt for å forstå kvifor
ikkje Regjeringa sjølv vil vera med på å påleggja eit rikt,
statleg eigd selskap visse plikter overfor lokalbefolknin-
ga, som det faktisk også er litt miljøpolitikk i. Eg forstår
ikkje kvifor ikkje Samarbeidsregjeringa kunne vera med
på det. SV klarer å vera med på dette subsidiært, så kvi-
for er ikkje Samarbeidsregjeringa med på eit slikt miljø-
prosjekt som gjer noko ut av det verste?

At CO2- og klimagassutsleppa er globale, er det klart
at eg ikkje prøver å nekta for i det heile. Tvert imot har
SV vore pådrivar for å få til ein global avtale, og der har
også Børge Brende frå Høgre medverka til at den kom på
plass. Men så må ein stilla seg spørsmålet: Korleis løyser
ein dette problemet med utslepp? Løyser ein det med å
auka utsleppa, eller løyser ein det ved å redusera utslep-
pa? Samarbeidsregjeringa si løysing er å auka utsleppa.
Ein løyser ikkje klimaproblema på den måten. Ein løyser
dei ved å redusera utsleppa. Då må ein velja dei
miljøalternativa som alt eksisterer, og som me kan byg-
gja ut òg i Noreg på mange område, alternativ fornybar
energi i staden for fossil energi. Så enkle val må ein gje-
ra, men det er tydelegvis ikkje enkelt for Høgre.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til replikk.

Bror Yngve Rahm (KrF) (komiteens leder): Stortin-
get skal i dag ta stilling til utbygging og drift av Snøhvit-
feltet utenfor kysten av Finnmark. Det er en sak som har
gått over mange år. Den er vanskelig, og den stiller oss
overfor store utfordringer, ikke minst i forhold til mil-
jøaspektet ved prosjektet.

Snøhvit-utbyggingen er et gassprosjekt. Det skal ikke
utvinnes olje fra feltet, og det vil heller ikke fra Regjerin-
gens side bli åpnet for eventuell ytterligere petroleums-
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virksomhet i Barentshavet før det er gjennomført en kon-
sekvensutredning for helårlig olje- og gassproduksjon i
dette området. Sett i sammenheng med at Regjeringen vil
legge fram en egen havmiljømelding understreker det er-
kjennelsen av at alle våre nordlige havområder er svært
sårbare. Det krever at vi må gå varsomt fram for ikke å
risikere å skade viktige fiskeriressurser og undergrave
andre helt nødvendige miljøhensyn.

Det er derfor viktig at Snøhvit-prosjektet i sin utfor-
ming og drift kan sikre dette og samtidig framstå med
høyest mulig miljøstandard, også i forhold til hva som
skjer på russisk side.

Snøhvit-utbyggingen innebærer lukkede systemer til
sjøs som vil bli overtrålbare. Det skulle således ikke være
fare for utslipp til vann eller komme i konflikt med vikti-
ge fiskeriinteresser. Ut fra det konseptet som foreligger,
er det grunn til å mene at prosjektet i en slik sammen-
heng kan forsvares.

Norge har sterke forpliktelser i forhold til Kyoto-
avtalen om reduksjon av klimagassutslipp. Det er vik-
tig at også Snøhvit vurderes i forhold til dette. Komi-
teen er kjent med at utslippene av CO2 fra energiver-
ket på Melkøya er betydelige. Flertallet uttrykker der-
for nødvendigheten av at utbygger søker å finne effek-
tive virkemidler og teknologiske løsninger som kan
bidra til å redusere utslippene fra sine anlegg. Det
samme flertall påpeker at det også gjelder for energi-
anlegget på Melkøya. Både fra utbyggers og departe-
mentets side har muligheten for elektrifisering av an-
legget blitt vurdert.

Konklusjonen er at dette synes svært vanskelig, da
manglende overføringskapasitet i Finnmark vil medføre
betydelige merinvesteringer i form av bl.a. nye kabel-
trekk. Også de store kraftmengder LNG-anlegget krever,
tilsier at kraft hentet fra et gasskraftverk på Melkøya
framstår som det eneste realistiske alternativet. Utfor-
dringen blir derfor å finne løsninger som kan redusere
CO2-utslippene, gjerne i form av et pilotprosjekt for så-
kalt CO2-fritt gasskraftverk. Komiteflertallet, herunder
Kristelig Folkeparti, understreker av den grunn i sine
merknader at Statoil må søke å bidra til dette og også for-
sterke innsatsen for CO2-reduserende teknologier som
bl.a. også kan innebære en større dimensjonering i for-
hold til returkabelen som er planlagt for anlegget på
Melkøya.

Det samme flertallet ønsker videre at det utarbeides en
tidsatt plan for et slikt arbeid, og at Regjeringen i forbin-
delse med framleggelsen av gassmeldingen orienterer
om framdriften i denne prosessen.

Det er ikke grunn til å legge skjul på at for Kristelig
Folkeparti har Snøhvit-utbyggingen ikke vært uproble-
matisk, først og fremst begrunnet i utslippene fra det
planlagte gasskraftverket som prosjektet innebærer. Det
har derfor vært viktig for oss, i fellesskap med Høyre og
Venstre, å legge noen viktige premisser og føringer for
utformingen av prosjektet som kan bidra til å løfte miljø-
hensynene så høyt som mulig. Jeg mener at vi har lykkes
med det og er selvsagt glad for flertallets tilslutning på
dette punkt.

Det har vært og vil fortsatt bli stor debatt om Snøhvit.
Det er betydelig engasjement, ikke minst fra miljøbeve-
gelsens side, og det er bra. Det har vært reist kritikk både
med hensyn til behandlingsprosedyren og framdriften,
også i forhold til komiteens behandling. De miljøfaglige
myndigheter har imidlertid i den sammenheng bekreftet
at utredningsplikten i det alt vesentlige er oppfylt, og at
det som måtte være av gjenstående utredningsbehov, bør
kunne tas i forbindelse med behandlingen av konse-
kvensutredningen og utslippssøknaden for energianleg-
get. På den bakgrunn mener jeg at Stortinget i dag har et
tilstrekkelig grunnlag for de beslutninger som skal tas.

Uansett hva man måtte mene om selve utbyggingen,
antar jeg det er liten uenighet om at prosjektet kan få be-
tydelige positive ringvirkninger for både eksisterende og
kommende næringsvirksomhet. Det kan bidra til å skape
ny optimisme i en region og en landsdel som sliter, ikke
minst i forhold til å sikre bosetting og sysselsetting og
skape ny og viktig kompetanse. Dette understrekes også i
innstillingen, hvor utbygger bes om å bidra til tilretteleg-
ging for positive synergieffekter av prosjektet. Komite-
ens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Høyre er
imidlertid av den mening at Stortinget ikke kan pålegge
Statoil å bidra på finansieringssiden i en slik sammen-
heng. Det representerer en praksis som kan skape uheldi-
ge konsekvenser i forhold til andre framtidige prosjekter
både på sokkelen og for landbasert virksomhet.

Det blir ofte hevdet at Snøhvit-utbyggingen represen-
terer åpningen av Barentshavet for omfattende petrole-
umsvirksomhet. Jeg vil derfor understreke at Regjerin-
gen ser på dette som et prosjekt isolert, og at man ikke
legger opp til å åpne for full aktivitet for olje- og gass-
virksomhet i disse områdene før det er gjennomført en
omfattende konsekvensutredning for dette området og
andre områder i den nordlige landsdelen.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Rolf Terje Klungland (A): Det har vært mye merke-
lig retorikk og mye jålepolitikk fra Kristelig Folkeparti i
denne saken. I den sammenheng vil jeg vise til en kro-
nikk som lederen av energi- og miljøkomiteen, Bror
Yngve Rahm, hadde torsdag 14. februar i Dagbladet. Der
skriver han bl.a.:

«Regjeringen Stoltenberg la opp til en uansvarlig
hastebehandling av dette prosjektet.»
Så skriver han videre:

«Den ekstra tiden som Samarbeidsregjeringen har
brukt på å legge saken frem for Stortinget, gjør at man
nå står bedre rustet til å ta en riktig beslutning.»
Enda lenger ut i kronikken skriver han:

«Behandlingen i Stortinget ble utsatt fra desember
2001 til 1. mars 2002, dvs. ca. 2 ½ md. Tiden er brukt
til gjennomgang av høringsuttalelsene og avklaring av
utredningsplikten med miljøvernmyndighetene.»
Den 29. november skrev Miljøverndepartementet i et

brev til Olje- og energidepartementet at Miljøverndepar-
tementet anser utredningsplikten for Snøhvit LNG i den-
ne omgangen som oppfylt. Betyr det at Kristelig Folke-
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parti har brukt de to månedene på å lese høringsuttalel-
ser? Jeg må spørre: Hva tilsier at Arbeiderpartiet skulle
ha fremmet saken tidligere enn det som nå er gjort?
Mener representanten Rahm at Arbeiderpartiet ikke
ville lest høringsuttalelsene før de la fram saken for
Stortinget?

Presidenten: Presidenten har ikke vært borte i ordet
«jålepolitikk» før, men antar at det kan oversendes redak-
tøren av Norsk Riksmålsordbok.

Bror Yngve Rahm (KrF): Den innstillingen som
foreligger nå, med tilslutning fra Arbeiderpartiet, tilsier
at også Arbeiderpartiet har erkjent at det har vært behov
for å bruke litt ekstra tid på å gå gjennom de utredninger
og det materiale som foreligger i saken. Jeg synes at om-
fanget av de komplikasjoner som denne saken egentlig
representerer, tilsier at det har vært et behov for å bruke
noe mer ekstra tid enn det man ellers ville ha brukt.

Så stiller representanten Klungland spørsmålet om vi
har brukt tiden til noe annet enn å lese. I den sammen-
hengen er jo det å lese ikke uvesentlig. For det er nettopp
det man la opp til ved å gå gjennom disse prosedyrene på
nytt, det var å vurdere om det var elementer i dette som
vi måtte forsterke i forhold til miljøinnsatsen. Det føler
jeg vi har gjort, og det gjenspeiler seg også i innstillin-
gen.

Så spør Klungland om hva jeg tror om Arbeiderparti-
ets taktikk omkring dette. Det må vel Klungland selv vi-
te. Jeg har ikke vært til stede på gruppemøtene eller i re-
gjeringskontorene den gang Arbeiderpartiet var der, så
det er vel et spørsmål som Klungland best kan svare på,
og ikke jeg.

Øyvind Korsberg (FrP): I forbindelse med Snøhvit-
utbyggingen har det vært mange innspill og uttalelser, og
en del av disse har vært med på å skape myter. I en kro-
nikk i Dagbladet den 14. februar i år skriver Bror Yngve
Rahm, som er leder av energi- og miljøkomiteen, følgen-
de:

«I en del av landet som sliter med fraflytting og pes-
simisme, gir Snøhvit-utbyggingen håp om fremgang.»
Det samme sa statsminister Bondevik på Kristelig

Folkepartis årsmøte. Da er det naturlig å stille spørsmål
om dette er Kristelig Folkepartis syn på finnmarkinger
og på Snøhvit-utbyggingen.

Representanten Rahm skriver også i kronikken føl-
gende:

«Dette er et av de mest sårbare havområdene langs
kysten vår, både med tanke på fiskeressursene, men
også på grunn av de ekstreme værforholdene i områ-
det.»
Da har jeg lyst til å spørre representanten Rahm: Hvil-

ken faglig begrunnelse har han for å hevde at Barentsha-
vet er av de mest sårbare havområdene langs kysten vår?
Hvorfor hevder han at det er ekstreme værforhold i om-
rådet, når både lederen for Landsdelsutvalget og Fiskeri-
og Havbruksnæringens Landsforening sa det stikk mot-
satte i høringer i komiteen?

Bror Yngve Rahm (KrF): Jeg kan bekrefte overfor
representanten Korsberg at Kristelig Folkeparti har et til-
svarende syn på finnmarkinger som vi har på andre men-
nesker som bor i dette landet. Når Korsberg på vegne av
finnmarkingene åpenbart er såret over at vi har forsøkt å
beskrive en faktisk situasjon og ønsker å bidra til å skape
ny optimisme i dette området, er det litt forunderlig å re-
gistrere at representanten Korsberg faktisk ikke har opp-
fattet at det var et distriktsopprør av ganske betydelige
dimensjoner for ikke så lenge siden. Det startet i Finn-
mark, med utgangspunkt i de bekymringene man hadde i
forhold til bosetting, sysselsetting og et relativt svakt næ-
ringsgrunnlag – da ser jeg bort fra fisk. Dette startet med
utgangspunkt i Finnmark, og det rådde en pessimisme for
framtiden. Optimismen kan vi bidra til å tilføre Finnmark
på ny gjennom prosjekt Snøhvit, og det ser jeg på som en
viktig del av dette.

Så er Korsberg også opptatt av været, og føler at det er
litt urettferdig at man skal ha blitt tildelt litt dårligere
vær. Men det er ingen tvil om at vi snakker om et område
som i utgangspunktet er relativt uberørt. Finnmarkskys-
ten er et område som er værhardt, og det kan heller ikke
representanten Korsberg benekte. Det er et område som
store deler av året er mørklagt, selv om det er midnattssol
fra tid til annen. Men vi vet jo, og det vet også Korsberg,
at det er stor uenighet om dette sammenlignet med andre
landsdeler, og det kan også være faglig uenighet om vær-
situasjonen. Derfor er det så viktig at vi får på plass litt
mer informasjon og kunnskap om dette gjennom konse-
kvensutredninger, som altså representanten Korsberg er
imot å gjennomføre, og som ville avklart noen av de
spørsmålene som han nå selv reiser ved ulike anlednin-
ger i denne debatten.

Åsa Elvik (SV):  «Vi lager nå en ny plan for Kyst-
Norge, og i samarbeid med Norges Fiskarlag har vi kom-
met fram til en balansert fordeling mellom den havgåen-
de flåten og kystflåten. Vi satser på næringa (…) Jeg vet
det er mye optimisme der» – i Finnmark – «men også
mye frustrasjon på grunn av fraflyttinga. Jeg tror vår sat-
sing på fiskerinæringa og Snøhvit vil hjelpe.»

Dette er ikkje mine ord. Det var statsministeren sine
ord i eit oppslag i Dagbladet i går, der han prøvde å ro
seg unna utsegnene han kom med på årsmøtet til Østfold
KrF i helga om at nordlendingane er pessimistar.

Dei forslaga som denne regjeringa har komme med i
fiskeripolitikken, kan knapt nok seiast å vere noka sat-
sing. Å nedleggje yrkesforbod for kystfiskarane, å drive
rovdrift på torsken rett utafor stovevindauga deira, å
sleppe leveringsforpliktingane for trålarane endå meir
laus og – det siste i rekkja av gode forslag – å påleggje
overfor fritidsfiskarane at det skal vere minstemål på fis-
ken av omsyn til ressurssituasjonen, kan knapt nok seiast
å vere noka offensiv satsing til beste for finnmarkssam-
funnet.

Det er heller ikkje Snøhvit. Og dei konsekvensane
som ei eventuell oljeutvinning på Goliat – og alle her veit
at det er den eigentlege planen – vil få for fiskeria, er ik-
kje eigna til å skape framtidstru og optimisme i Finn-
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mark. Konsekvensane av petroliumsverksemda for fiske-
ria kan nemleg vere fatale. No veit vi at alkylfenolar på-
verkar østrogennivået hos fisken. Men vi veit for lite, og
det skulle vere grunn til å vere føre var. Det skulle vere
grunn til å gjere konsekvensutgreiingar før ein vedtok ut-
bygging.

Finnmark er eit rikt fylke. Men som ein fiskar i Gam-
vik sa til Dagbladet i januar: Når verdas største matfat,
verdas største pengebinge, ligg rett utafor stovevindauget
vårt, korfor må Gamvik gå på sosialen då? Stortinget
skulle heller ha lytta til krava deira om å få tilbakeført dei
verdiane som faktisk blir skapte der, for å skape like vil-
kår til å skape seg sjølve levelege liv.

Eg vil spørje Rahm: Innser Kristeleg Folkeparti at fisk
og petroleum vanskeleg kan leve side om side? Og er
Kristeleg Folkeparti villig til å betale for dei konsekvens-
ane som petroleumsverksemda kan finne på å påføre fis-
kerinæringa?

Bror Yngve Rahm (KrF): Dette var jo langt på vei
en innledning til en debatt om fiskeripolitikk og størrelse
på fisk. Jeg må innrømme at jeg ikke har så store forut-
setninger for å diskutere størrelsen på fisk verken i Nord-
sjøen eller i Barentshavet, så det overlater jeg til et helt
annet departement og til helt andre representanter for
mitt parti å diskutere.

Jeg registrerer at replikanten sier at Snøhvit ikke
skaper optimisme i Finnmark. Og det var jo litt over-
raskende, for galleriet har i dag vært godt besøkt av
mennesker som representerer Finnmark, og som gir ut-
trykk for det stikk motsatte, nemlig at det skaper opti-
misme. Jeg har fulgt med i Finnmark-mediene siden
komiteen var på besøk der oppe for ikke så veldig len-
ge siden, og jeg har heller ikke der sett – iallfall ikke i
noe omfang – at folk uttrykker at Snøhvit ikke kan bi-
dra til å skape optimisme i Finnmark. Det er jo en posi-
tiv bieffekt av et ellers omdiskutert og vanskelig pro-
sjekt.

Så er spørsmålet om fisk og petroleumsvirksomhet
kan leve side om side. Jeg vil ikke være så kategorisk i
noen konklusjon som det replikanten er, og si at det kan
det ikke, for jeg tror faktisk at det er mulig hvis det inn-
rettes på en fornuftig og riktig måte. Når det gjelder an-
legget til sjøs på Snøhvit-feltet, føler jeg at det er ivare-
tatt. Og det kommer til uttrykk fra mange fiskeriinteres-
ser i Nord-Norge at her føler man at ved den innretnin-
gen kan fisk og petroleumsvirksomhet leve side om side.
Erfaringene vi har gjennom 30 års virksomhet i Nord-
sjøen, illustrerer at det er mulig. Alt er avhengig av hvor-
dan vi innretter oss, og det har man tatt hensyn til i utvik-
lingen av prosjektet på Snøhvit. Så jeg føler at vi er uenig
om de vurderingene. Jeg tror man gjennom Snøhvit-pro-
sjektet ivaretar Finnmarks interesser i forhold til syssel-
setting, optimisme, bosetting og ny næringsstruktur,
samtidig som man ivaretar hensynet til fiskerivirksomhe-
ten på en god måte.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Inger S. Enger (Sp): Det mangler i dag to dager på at
det er to år siden sentrumsregjeringen, med statsminister
Bondevik i spissen, gikk av på gasskraftsaken. Så for
Senterpartiet blir dette en underlig sak. Og Bondevik sa
den gangen bl.a.: «Bygges det forurensende gasskraft-
verk i Norge, vil vi stå enda fjernere fra å oppfylle våre
Kyoto-forpliktelser.»

Og det har ikke skjedd noe revolusjonerende teknolo-
gisk som tilsier at en nå kan bygge et CO2-fritt gasskraft-
verk. Senest for to dager siden kunne vi lese i Aftenpos-
ten at det vil gå minst ti år før vi har et gasskraftverk som
ikke slipper ut CO2. Det har Regjeringens eget gasstek-
nologiutvalg slått fast. Jeg kommer litt tilbake til det sei-
nere.

Men for oljeindustrien er et av poengene at Snøhvit
nettopp gir mulighet for et oljeeventyr i Barentshavet. Og
på Goliat-feltet like ved Snøhvit er det funnet mye olje.
Bygges Snøhvit ut, øker sannsynligheten sterkt for at det
i framtida vil utvinnes olje og gass også andre steder i
Barentshavet. Dermed skrinlegges det at føre var-prin-
sippet skal gjelde.

Det er altså to elementer som gjør at det ikke er aktu-
elt for Senterpartiet å støtte utbyggingen av Snøhvit nå.
For det første: Det er sterkt forurensende teknologi, det
gir store CO2-utslipp. Og for det andre: Barentshavet er
et av verdens mest verdifulle og sårbare havområder, og
det åpnes da for petroleumsvirksomhet. Vi er sterkt be-
kymret for havbruks- og fiskerinæringen.

For å skaffe energi til å drive Snøhvit-anlegget på
Melkøya skal det bygges et forurensende gasskraftverk
ved anlegget. Gasskraftverket vil slippe ut 860 000 tonn
CO2 årlig. Dette tilsvarer utslippene fra 300 000 biler.
Dette er sjølsagt tungt for Kristelig Folkeparti, og det er
kanskje derfor de i stortingsinnstillingen til denne saken
prøver å unngå å bruke ordet «gasskraftverk». Ordet
«energianlegg» blir heller valgt. En prøver å skape et
inntrykk av at dette anlegget er annerledes enn andre
gasskraftverk. Og pillen sukres ved å presse Statoil til å
forsterke innsatsen for CO2-reduserende teknologi ved
sine anlegg. Men man kommer ikke bort fra at tillatelsen
inkluderer bygging av et gasskraftverk med gammel og
forurensende teknologi.

Det er også grunn til å minne om at Kristelig Folke-
parti, sammen med Senterpartiet og Venstre, i innstillin-
gen til langtidsprogrammet for ett år siden sa klart fra:

«Disse medlemmer vil ikke bygge gasskraftverk
med gammel og forurensende teknologi.»
Siden den gang er det som kjent gjort mange snuope-

rasjoner.
Miljøvernminister Brende slo fast i Marokko rett før

jul at industrilandene må ta hovedtyngden av utslippsre-
duksjonene av CO2 for å klare målene i Kyotoprotokol-
len. Hvor skal Regjeringen redusere utslippene, når den i
tillegg til Norges øvrige miljøforpliktelser øker Norges
samlede utslipp av CO2-gass med 2 pst.? Er det kanskje
biltrafikken som skal tas? I andre sammenhenger har vi
miljøvernministeren mye høyere på banen.

I denne saken synes alt å gå i feil retning for miljøet.
Det er ikke blitt foretatt noen strategisk konsekvensut-
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redning for hele Barentshavet. Og ifølge Norges ledende
fiskeriforskningsmiljøer, Havforskningsinstituttet og
Polarinstituttet, mangler en fremdeles sentrale kunnska-
per om langtidseffektene av å åpne for olje- og gassut-
vinning i nordlige deler av Norskehavet og Barentshavet,
et av verdens mest verdifulle og sårbare økosystemer.
Den kunnskap som finnes, er kun brukt til å vurdere mil-
jørisikoen for hvert enkelt utbyggingsprosjekt uten å se
på området som helhet.

Senterpartiet mener at det må gjøres en helhetlig ut-
redning av miljøkonsekvensene. Før det besluttes om det
skal utbygges, må en skaffe seg den nødvendige sikker-
het for at olje- og gassvirksomhet ikke medfører varig
skade for økosystemene. Barentshavet er, som alle veit,
et svært viktig oppvekstområde for mange av fiskeartene
våre.

Men det er klart at Snøhvit-prosjektet kan gi positive
ringvirkninger for Nord-Norge i form av arbeidsplasser.
Det er naturligvis noe av bakgrunnen for at folk i Finn-
mark gjerne ser at prosjektet blir gjennomført. Det bør
det være forståelse for, men sjøl arbeidsplasser kan bli
for kostbare.

Avslutningsvis må en faktisk spørre hva det er som
tilsier at dette prosjektet skulle være sikrere nå enn for to
år siden. Det har ikke skjedd noe revolusjonerende i ut-
viklingen, verken på miljø- eller teknologisiden. Den
største forandringen i denne sammenhengen må derfor
være – så vidt jeg kan forstå – at Kristelig Folkeparti har
skiftet regjeringspartnere. Det er det ikke så mye å bli be-
roliget av. Nei, snarere tvert imot, hr. president!

F i n n  M a r t i n  V a l l e r s n e s  hadde her
overtatt presidentplassen.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Bendiks H. Arnesen (A): Senterpartiet har vært kjent
for å kjempe for virksomhet og bosetting i alle deler av
landet. Og jeg har ofte vært svært enig med Senterpartiet
når de har påpekt distriktenes behov for mer og ny næ-
ringsvirksomhet. I Snøhvit-saken har Senterpartiet et an-
net syn, til stor forundring og bekymring for mange sen-
terpartifolk i nord. Toneangivende senterpartipolitikere i
nord, som f.eks. fylkesordfører Ronald Rindestu i Troms,
som også er leder for landsdelsutvalget, gruppeleder i
Finnmark fylkesting, Einar Johansen, og lederen i Finn-
mark Senterparti m.fl. har argumentert sterkt for Snø-
hvit-utbygging nå og for de positive ringvirkningene det-
te vil gi for både Finnmark og resten av den nordlige
landsdelen.

Hvorfor tar ikke Senterpartiet sentralt hensyn til sig-
naler fra lokalplanet og dem som bor der hvor virksom-
heten skal foregå, og som føler behovet for ny virksom-
het? Hvorfor er det full sprik mellom Senterpartiet sen-
tralt og lokalt i nord om en så viktig distriktsutbygging
og kompetanseutvikling i den nordlige landsdelen? Har
man ingen tillit til at lokalbefolkningen og lokallagene i
partiet har tanke for miljøspørsmål og en vurdering av
miljøet i denne saken?

Inger S. Enger (Sp): Representanten fra Arbeider-
partiet har rett i at det er sprik i deler av Senterpartiet når
det gjelder denne saken. Det er flere motstandere i Finn-
mark og Troms enn det er ellers i landet. Men det er in-
teressant at Senterungdommen f.eks. i Finnmark er mot
prosjektet. Det morsomste er kanskje at representanten
tillater seg å peke på den store spriken som er i Senter-
partiet, men da må jeg nesten få lov til å peke på den
spriken som er i Arbeiderpartiet, for Arbeiderpartiet i
Troms har, så vidt jeg vet, to representanter, og de repre-
senterer hvert sitt syn i denne saken. Så det er intern
sprik også i andre partier.

Ellers må jeg si at det er en vanskelig avveining. Det
er viktig at vi er opptatt av distriktene, og at vi er opptatt
av arbeidsplasser. Men den største næringen i Nord-Nor-
ge vil alltid være fiskerinæringen, og det er faktisk en av
årsakene til at vi går mot denne utbyggingen. Som tidli-
gere nevnt åpner dette Barentshavet, og det er et svært
sårbart område. Så årsaken til at Senterpartiet i denne sa-
ken – en svært vanskelig sak – velger å gå mot det på det
nåværende tidspunkt, er den teknologien vi har nå. Men
vi er bekymret for arbeidsplassene og må få til det på
andre måter.

Leif Frode Onarheim (H): Jeg synes det er synd at
vi ikke kan få tilslutning fra Senterpartiet på en del av
disse punktene. La meg ta noen av de momentene som
Inger S. Enger var inne på.

Vi må få en ordentlig vurdering av Barentshavet før vi
åpner for oljeutvinning, ble det sagt. Ja, det har vi sagt,
og det mener vi. Dette vi nå diskuterer, er et gassprosjekt,
og jeg forsøkte nøytralt og omfattende, i starten av denne
debatten, å si hvorfor dette gassprosjektet har liten inn-
virkning på fiskeriressursene, og at det er liten sannsyn-
lighet for at det skal bli utslipp.

Det andre er at vi skal veie det opp mot andre fordeler.
Det er to store fordeler. Den ene fordelen er at med LNG-
anlegg og ny teknologi har vi muligheten til å nå nye
kundegrupper. Det er viktig. Det andre som er viktig, er
at man i Hammerfest-området, som i Finnmark for øvrig,
får en nyutvikling og en kompetanseutvikling som er vel-
dig vesentlig for denne landsdelen.

Det tredje er at man nå går inn i Snøhvit-prosjektet
og har fått klare føringer på at man skal jobbe intensivt
for å forsøke å få frem et mindre forurensende CO2-
kraftverk. Det kan gi et trykk i dette som jeg tror man
skal sette stor pris på. Og jeg synes at flertallet i denne
komiteen nå virkelig har kommet med gode føringer på
hvordan man skal komme et skritt videre, istedenfor
for bare å si nei og nei. Nå har vi en mulighet til å kom-
me frem til en mindre forurensende teknologi enn den
vi har hatt.

Inger S. Enger (Sp): Som representanten Onarheim
sjøl var inne på, er han også bekymret for miljøet. Det
gleder meg veldig. Han nevnte det nå, og han sa det også
i en replikk tidligere i dag, at man ikke måtte åpne for
oljeutvinning før en hadde foretatt en ordentlig konse-
kvensutredning, og at det var nødvendig med langsiktig
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tenkning. Langsiktig tenkning er også Senterpartiet opp-
tatt av fordi vi mener at når vi nå ikke har ny og moderne
og – skal vi si – gassforurensningsfri teknologi, tar vi
ikke sjansen på dette. Vi mener at Barentshavet faktisk
åpnes nå. Så jeg tror vi bare må innrømme at i mange
sammenhenger har Høyre og Senterpartiet sammenfal-
lende syn, men i denne saken har vi forskjellig syn av
miljømessige grunner. Vi mener at en bør ha en ordentlig
konsekvensutredning først, og så bygge etterpå, og at
man ikke gjør motsatt – en må gjøre ting i riktig rekke-
følge. Dette handler nemlig ikke bare om et gassanlegg,
men det handler i realiteten om å åpne Barentshavet, som
jeg nevnte tidligere.

Ellers kan vi være enige om dette med arbeidsplasser.
Det er svært viktig for regionen. Jeg syns Høyre var med
på grep i budsjettsammenheng som var svært uheldige
med tanke på arbeidsplasser. Jeg vil nevne de kraftige
kuttene i SND-ordningen, avviklingen av kommunale
næringsfond og at fraktutjevningstilskuddet ble borte.
Hadde vi ikke gjort dette, kunne vi også sikret næringsut-
vikling på flere områder i dette området.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til replikk.

May Britt Vihovde (V): Samarbeidsregjeringa sitt
opplegg for Snøhvit-utbygginga byggjer på det kompro-
misset som ligg i Sem-erklæringa. Det er ingen løyndom
at Venstre var skeptisk til utbygginga, og at dette var ei
av dei vanskelegaste sakene som fann si løysing på Sem
Gjestegård. Det var avgjerande for Venstre at vi i denne
Regjeringa i sum kom fram til ein god miljøpolitikk,
noko som er kome til uttrykk på mange måtar og i mange
saker.

Samarbeidsregjeringa representerer eit gjennombrot
for miljøpolitikken, og samansetninga av Stortinget gir
moglegheiter for ein heilt ny giv basert på eit fleirtal i
denne sal. Sett i eit slikt lys, og med det faktum at det var
eit etablert fleirtal i Stortinget for denne utbygginga før
Sem-forhandlingane tok til, kan Venstre akseptera den
føreslåtte løysinga, som er vesentleg betre enn det eg trur
den ville ha vore med ei arbeidarpartiregjering.

Politikk er framleis det moglege si kunst, og dette er
det moglege i denne samanhengen. Det er betre med no-
kre steg i rett retning enn ingen. Venstre vil understreka
desse stega i rett retning, som er ein del av Sem-erklærin-
ga og Regjeringa sitt forslag i dag:
1. Det blir ikkje opna for nye petroleumsprosjekt i

Barentshavet før konsekvensvurderingane av alle
sider ved ei slik verksemd i det sårbare Barentshavet
er kartlagde.

2. Snøhvit-utbygginga skal vera eit reint gassprosjekt,
og det er uaktuelt å gi løyve til ei utviding som også
omfattar oljeutvinning.

3. Snøhvit skal betala CO2-avgift.
4. Regjeringa held fram arbeidet med å bidra til at gass-

kraftverket ved Snøhvit tek i bruk CO2-fri teknologi.
Venstre vil arbeida for at gasskraftverket blir eit
pilotprosjekt for slik teknologi.

5. Vanlege demokratiske spelereglar skal følgjast ved at
store investeringar knytte til gasskraftverket må
utsetjast til konsesjon etter energilova og utslepps-
løyve for bl.a. CO2 og NOx frå Statens forurens-
ningstilsyn ligg føre og vanlege klagereglar er
følgde.

Vi har medverka til at Snøhvit LNG er blitt meir mil-
jøvenleg. Gjennom ei rekkje vilkår og føresetnader blir
utbyggjarane pålagde å gjera anlegget best mogleg for
miljøet og sikrast mogleg med omsyn til akuttutslepp.
Arbeidarpartiregjeringa la opp til eit råkjør for å behand-
la saka før jul, og blei kritisert for det. Samarbeidsregje-
ringa har teke seg tid til ei skikkeleg handsaming, der ein
har gått gjennom alle høyringsutsegnene og alle miljø-
innvendingane for å sjå på korleis omsynet til miljøet
kunne bli betre ivareteke.

Venstre vel å gå inn og slåst – ikkje stå utanfor og
ropa nei. Det gir betre resultat, sjølv om det ikkje alltid
blir slik det ville blitt om vi hadde bestemt åleine.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Heidi Sørensen (SV): Jeg kan ikke unngå å legge
merke til at når det snakkes om CO2-utslippene fra Snø-
hvit, så høres de gamle regjeringskameratene fra Bonde-
vik I ut som den gamle bedehusforstanderen fra Jæren
gjorde da han ble konfrontert med at Jesus en gang hadde
gjort vann til vin. Da svarte han: «Me vett det, men me
liga det ikkje.» Slik høres de gamle sentrumskameratene
ut i spørsmålet om de store utslippene av CO2 fra Snø-
hvit.

Jeg er glad for at May Britt Vihovde nå understreker
at Snøhvit-anlegget skal ha CO2-avgift. I St.prp. nr. 35
står det nemlig ikke eksplisitt. Det står derimot:

«Departementet viser til at utslipp av CO2 må sees
i sammenheng med Norges oppfølging av internasjo-
nale forpliktelser og mulige fremtidige kvoteordninger
for CO2.»
Jeg håper representanten Vihovde kan bekrefte at det

er klarert at det er CO2-avgift som er aktuelt for Snøhvit-
anlegget – ikke å bli medlem av et eventuelt kvotesys-
tem.

Så vil jeg også stille et spørsmål: Deler represen-
tanten Vihovde den oppfatning Høyre har tilkjennegitt
her i salen i dag, at LNG fra Snøhvit vil bidra til å re-
dusere utslipp fra forurensende kullkraftverk i Spania
og USA?

May Britt Vihovde (V): Eg registrerer at det har vore
fleire på talarstolen i dag som har uttrykt at dei CO2-frie
gasskraftverka ligg veldig langt fram i tid. Men denne re-
gjeringa har teke kraftige initiativ for å få dette på plass,
til å vilja satsa på denne teknologien – for ein må visa
vilje til å vilja satsa på dette – og gi signal til dei som skal
byggja, om at dersom dei ikkje satsar på dette, vil dei
kanskje få store kostnader knytte til det energianlegget
dei planlegg. Òg SV har sagt frå denne talarstolen at dei
ser at Regjeringa legg vekt på dette.
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Det kjem ikkje til å bli aktuelt med noko anna enn
CO2-avgift på anlegget. Men eg kan ikkje stå her og gi
garantiar for kvar gassen skal enda, og kvar den skal sel-
jast. Det er noko som Statoil må vurdera ut frå bedrifts-
økonomiske interesser.

Eg har lyst til å seia at ein ikkje kan venta å få fullt
gjennomslag for alt ein står for. SV og Venstre har i vel-
dig mange gode miljøsaker stått saman og slåst. Når SV
gir så sterke signal om at dei ønskjer å gå inn i eit regje-
ringssamarbeid med Arbeidarpartiet, kunne det vera frei-
stande å stilla eit spørsmål tilbake: Trur SV verkeleg at
dei hadde fått gjennomslag for alle miljøsakene sine i eit
samarbeid med Arbeidarpartiet – når Regjeringa i denne
saka legg fram eit alternativ som faktisk er mykje meir
miljøvenleg enn det som arbeidarpartiregjeringa la fram?

Hallgeir H. Langeland (SV): Venstre var rakryggja
for to år sidan. Dei gjekk av med Bondevik I på grunn av
saka om sterkt forureinande gasskraftverk. Dei meinte
den saka var ei for stor belastning til å kunna sitja i regje-
ring. Venstre ville vera eit miljøparti. Dei syntest det var
viktig å slå det fast. Venstre var då miljørørsla og SV
sine vener.

I dag risikerer me at Venstre – med sin justisminister
– skal bera vekk miljødemonstrantar som er mot eit pro-
sjekt som inneber bygging av sterkt forureinande gass-
kraftverk. Kva er grunnlaget for at Venstre føretek eit så
stort hamskifte på så kort tid? Er det «Vingle-Venstre»,
som me har høyrt om, som nok ein gong viser ansiktet
sitt, lurer eg på.

Eg lurer òg på om det som skjedde 9. mars 2000, var
at SFT på sett og vis blei instruert eller – ein kan gjerne
kalla det – politisk kastrert. Dei skulle ikkje lenger gjera
det dei normalt skulle gjera i forhold til utbygging og
konsesjonssøknader. Når det galdt utslepp i forhold til
gasskraftverk, skulle dei berre seia: Ja, berre bygg gass-
kraftverk. Ønskjer representanten May Britt Vihovde at
SFT skal få tilbake funksjonen sin som eit tilsynsorgan,
eller skal dei framleis vera kastrerte?

Heilt til slutt: Kvifor vil ikkje Venstre støtta eit forslag
om å taka i bruk kjølevatnet? Er ikkje det ei gamal, god
Venstre-sak?

May Britt Vihovde (V): Først til det siste som repre-
sentanten Langeland tok opp, dette med å svekkja for-
ureiningslova og svekkja SFT som tilsynsmyndigheit:
Dette var jo ein av hovudgrunnane til at regjeringa gjekk
av! Vi ønskte ikkje å vera med på den kastreringa – det
var ein av grunnane til at vi gjekk av. Eg reknar med,
president, at «kastrering» er eit godkjent parlamentarisk
uttrykk. Det er i alle fall brukt i ei anna sak som snart
skal opp til behandling.

Vi ønskjer ikkje å svekkja Statens forureiningstilsyn.
Vi ønskjer ikkje å svekkja lovverket.

Eg har lyst til å minna representanten Langeland på at
det er kjent at det i denne salen lenge har vore eit fleirtal
for å byggja Snøhvit, for å byggja sterkt forureinande
gasskraftverk. Då er det viktig for Venstre å kunna gå inn
i ein prosess og vera med og påverka, vera med og gi no-

kre signal om at det ikkje er akseptert. Vi ønskjer å gjera
gasskraftverka meir miljøvenlege, og med dagens energi-
pris trur vi at den teknologien vil bli teken i bruk, slik at
det ikkje vil bli bygt sterkt forureinande gasskraftverk.
Det vil bli bygt med ny teknologi, og det vil òg skje med
Snøhvit.

Presidenten: Presidenten har en medisinsk bakgrunn,
så ordet kastrert er ikke så uspiselig for ham. Om det er
parlamentarisk korrekt, kan sikkert diskuteres, men presi-
denten så ingen grunn til å avbryte representanten i denne
sammenhengen.

Rolf Terje Klungland (A): Representanten Vihovde
snakket om det hun kalte sterkt forurensende gasskraft-
verk. Det får meg til å stille et spørsmål i forhold til Re-
gjeringens arbeid på energisiden.

Olje- og energiministeren har sendt et brev til komi-
teen der han viser til at underskuddet i kraftbalansen er
seks-sju TWh i et normalår i Norge. Samtidig viser han
til at marginalproduksjonen av kraft i Nord-Europa kom-
mer fra kull. Elektrifisering av Snøhvit vil bety betydelig
høyere utslipp av CO2 dersom en går for kull, enn om en
går for det gasskraftverket som nå skal bygges. Er repre-
sentanten Vihovde enig i at kullkraftproduksjon er mer
forurensende enn gasskraftverket på Snøhvit?

May Britt Vihovde (V): Til våren vil Samarbeidsre-
gjeringa leggja fram ei klimamelding. Då trur eg repre-
sentanten Klungland skal få sjå at vi ønskjer å ta nokre
krafttak innanfor klimapolitikken, og energipolitikk og
klimapolitikk heng veldig bra saman.

Denne regjeringa er oppteken av å ta i bruk alle dei
energikjeldene som finst som er basert på gjenvinning.
Vi har satsa sterkt på enøk. Vi satsar på oppgradering av
gamle energiverk. Vi vil satsa på alternativ energi – vind-
møller – som kan vera med på å produsera den krafta
som Noreg treng, og som vi òg kan eksportera for å få
ned talet på dei energikjeldene som forureinar i Europa.
Vi ønskjer òg å satsa offensivt på den teknologien som
gjer at vi kan ta i bruk gassen vår som energikjelde utan
at vi forureinar miljøet.

Presidenten: Replikkordskiftet er avsluttet.

Karl-Anton Swensen (Kp): Kystpartiet er i utgangs-
punktet alltid positiv til etablering av nye arbeidsplasser i
distriktene. Men når det gjelder utvinning av ikke-forny-
bare ressurser, som olje og gass, vil vi være på vakt over-
for negative virkninger av en slik utvinning, for naturmil-
jøet generelt og fiskeriene spesielt. Særlig viktig blir det
å gå forsiktig fram i sårbare områder som Barentshavet.

Regjeringen legger opp til en rask saksbehandling, og
det er foretatt bare én konsekvensutredning av Snøhvit-
prosjektet isolert. I tillegg påpeker mange faginstanser at
det er betenkeligheter ved utbyggingen. Kystpartiet vil
derfor støtte forslaget fra SV og Senterpartiet om å sende
proposisjonen tilbake til Regjeringen med tanke på be-
handling etter at det foreligger en helhetlig konsekvens-
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(Swensen)
utredning av helårlig petroleumsaktivitet i de nordlige
havområder.

Vi støtter også forslaget om å sikre en behandling av
saker knyttet til havmiljø og klimapolitikk, slik at de be-
handles i samsvar med målet om en bærekraftig utvikling
samt målet om føre var-prinsippet.

Hvis disse forslagene faller, vil Kystpartiet subsidiert
støtte forslag nr. 1, fra mindretallet, vedrørende kjøle-
vann.

De økologiske faresignalene er det i dag ingen som
kan avkrefte. Det blir da en gambling med et av verdens
rikeste og viktigste havområder, som kan bli påført ubo-
telige skader i uoverskuelig framtid. Det vil for Kystpar-
tiet være en svært dårlig arv å overlevere til våre etter-
kommere. Hermed skulle Kystpartiets syn i denne saken
være kjent.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Stortinget tar i dag
en av de viktigste beslutninger som er eller blir tatt for å
sikre næringsutvikling og bosetting i våre nordligste om-
råder. Utallige planer er vedtatt. Utallige virkemidler er
tatt i bruk. Like fullt har Finnmark slitt med en vedvaren-
de netto utflytting. Den viktigste årsaken til flytting er
mangel på attraktive arbeidsplasser. Derfor er det ikke
noe som er viktigere for å trygge bosettingen enn konkre-
te prosjekter som skaper nye arbeidsplasser – nye, spen-
nende og interessante arbeidsplasser, arbeidsplasser som
gir utfordringer for ungdom som vil bruke sin utdanning.

Derfor har utvikling av olje- og gassvirksomhet i nord
være en drøm – en drøm om ny aktivitet, en drøm om
nye arbeidsplasser, en drøm om arbeidsplasser som er så
spennende at ungdommen vil bli eller flytte tilbake, en
drøm om en framtid uten frykt for at naboen skal flytte.
Eventyret om Snøhvit bringer oss nærmere denne drøm-
men.

Likevel: Snøhvit er først og fremst et nytt kapittel i ut-
byggingen av norsk petroleumsvirksomhet, et nytt kapit-
tel dels ved at det åpner opp et nytt område i Barentsha-
vet, og dels ved at det åpner for en ny produksjonsform
som aldri tidligere er benyttet, verken i Norge eller i re-
sten av Europa.

Snøhvit ligger langt fra markedene. Det betyr at det
ikke er økonomisk mulig å frakte gassen i rør til marke-
dene. Derfor kjøles den ned, slik at den kan fraktes på
kjøl. Det gir en åpning for leveranse av norsk gass til nye
markeder, og det vil øke fleksibiliteten i produksjonen på
norsk sokkel.

Nettopp på grunn av den ekstra prosessen som ned-
kjølingen medfører, er det internasjonalt vanlig med and-
re rammevilkår for LNG enn for rørtransport. Også her i
Norge har vi bestemt at det skal være egne avskrivnings-
satser for storskala LNG-anlegg. Det er ikke prinsipielt
annerledes enn at vi har forskjellige avskrivningssatser
på forretningsbygg og driftsbygninger i landbruket. Snø-
hvit betaler 78 pst. skatt av overskuddet. Det er antakelig
langt høyere enn noe annet LNG-anlegg i verden.

Det er gjenbruk av gamle fordommer om Finnmark
når enkelte kaller Snøhvit-feltet subsidiert. Snøhvit betyr

investeringer på om lag 46 milliarder kr og salgsinntekter
på om lag 200 milliarder kr. Det har en nåverdi på 11,6
milliarder kr og en lønnsomhet på 7 pst. reelt før skatt.

For samfunnet betyr utbyggingen i tillegg til ny kunn-
skap nye industriarbeidsplasser og nye eksportinntekter,
en skatteinntekt på om lag 76 milliarder kr. Derfor er da
også utbyggingen av Snøhvit først og fremst en mulighet
for kongeriket til å sikre ny finansiering av vår felles vel-
ferd.

Snøhvit vil bli det mest miljøvennlige LNG-anlegget i
verden. Alternativet til utbygging er jo ikke at man unn-
går utslipp. Alternativet er at det kommer større utslipp,
men på et annet sted på kloden som da får i oppdrag å
forsyne de samme markedene. Men ingen kan underslå at
utslippet av CO2 i seg selv er et problem.

Men argumentasjonen er vel så mye rettet mot at Snø-
hvit kan skade det sårbare Barentshavet. Slike påstander
er forsøk på å villede befolkningen. Snøhvit er en ren
gassutbygging. Det skal ikke produseres olje i det hele
tatt. Det er ikke fare for oljeutslipp. Gassen behandles i et
lukket system. Det er ikke fare for skader på havmiljøet
ved utslipp av gass, ganske enkelt fordi gassen stiger
raskt til værs.

Selv om Snøhvit er et nasjonalt prosjekt, er det i Finn-
mark og i Nord-Norge forventningene og forhåpningene
er størst. Snøhvit er det største industriprosjektet i Finn-
mark noensinne, og det største industriprosjektet i Nord-
Norge siden Jernverket ble bygd. Det er også forhåpnin-
ger om at gassen kan gi ytterligere virksomhet gjennom
utnyttelse av gassen i industriell foredling, gjennom et
ståsted for videre petroleumsvirksomhet, men også ved
utnyttelse av det som ellers ville være avfall.

Finnmark har antakelig landets største uutnyttede po-
tensial for havbruk. Regjeringen Stoltenberg fulgte dette
opp ved å prioritere Finnmark ved tildeling av nye lakse-
konsesjoner og ved å utpeke Finnmark som et satsings-
område for utvikling av torskeoppdrett.

Men Finnmark mangler settefisk. Her er det mulig å ta
et stort skritt ved å utnytte det varme kjølevannet fra
LNG-anlegget for å få raskere vekst på settefisk både for
laks og torsk. Dette er en unik mulighet, som i ordets ret-
te forstand ikke må helles ut i havet. Jeg er derfor svært
glad for at Arbeiderpartiet i dag ser ut til å få flertall for
at Regjeringen i konsesjonsvilkårene skal se til at drifts-
operatøren skal legge til rette, og delta med finansiering,
slik at kjølevannet bringes fram til det aktuelle industri-
området.

Ivar Kristiansen (H): Det er en stor sak Stortinget
behandler i dag, ikke nødvendigvis i oljepolitisk sam-
menheng, men stor på den måten at Stortinget sier ja til å
åpne for gassproduksjon i Barentshavet. Med det som
bakgrunn skjønner jeg veldig godt at man har grunn til å
glede seg stort i dag i Hammerfest, i Finnmark og i Nord-
Norge for øvrig.

Som foregående talere har vært inne på, har det ikke
vært så veldig, veldig mye på det næringspolitiske områ-
det å feire de siste år. Vi snakker om et fylke som har hatt
stagnasjon i folketallet de siste elleve år, en nedgang i
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folketallet med den konsekvens at yrkesaktiv alder øker
jevnt og trutt. Den ungdommen som kommer fra denne
sårbare delen av landet, som tar utdanning, har i større og
større grad funnet ut at de har ingen jobb å vende tilbake
til. Derfor er det gledelig også i denne saken å se at her er
det 3 000 personer som har meldt sin interesse for å job-
be med, i og rundt prosjektet.

Det er fra flere talere vist til tall for hva man investe-
rer, men den interessante delen av disse tallsammenlik-
ningene går jo på at de årlige kostnadene for å drifte pro-
sjektet er halvannen ganger større enn dagens kommune-
budsjett i Hammerfest. Det skaper en sysselsetting som
er uovertruffen viktig for videreutvikling av Hammer-
fest, av Finnmark og av Nord-Norge.

Så er det flere som sier at man kan ikke stille miljø
opp mot arbeidsplasser. Dette gjør man i sammenheng
med at man tror at hvis vi sier nei til Snøhvit, så skal der-
med Barentshavet forbli et jomfruelig område. Det er å
stikke hodet i sanden, for man vet – man burde i alle fall
vite – at det ikke vil være utviklingen videre. Nettopp av
den grunn kan Snøhvit bli et miljøprosjekt som kan sette
standard i et område som i dag har de mest kjente ressur-
sene innenfor olje og gass i hele verden. Så dette er et
viktig miljøprosjekt, hvor det er viktig at vi har norske
hender på rattet i utviklingen av prosjektet. Derfor er det
mitt råd til dem som ønsker – og finner nytte i – å stoppe
dette prosjektet, at de heller bruker sin oppmerksomhet
på å videreutvikle prosjektet i miljømessig retning, noe
som jeg føler at komiteen i svært stor grad har lyktes
med. Jeg tror miljøsektoren har andre arenaer på denne
kloden som vil være mer tjent med at man bruker ressur-
ser og krefter på, enn å torpedere Snøhvit-prosjektet
utenfor Hammerfest.

Vi vet at i gråsonen i Nordvest-Russland er det en gry-
ende optimisme. Her har vi den sterkeste økning i økono-
mien – i hvert fall prosentuell – i Europa for tiden, og
den blir mer og mer knyttet til utviklingen av olje- og
gassfeltene i nord. Til sammenlikning: Vi vet at Stock-
man-feltet i Barentshavet, som er dobbelt så stort som
Troll-feltet og fem ganger større enn Snøhvit, står foran
utvikling. Derfor er det viktig at vi kan utvikle norsk tek-
nologi og sette en norsk miljøstandard, som kan være
med og utvikle all aktivitet i dette området videre. Hva
dette også kommer til å gi av øvrige ringvirkninger for
norsk oljenæring, norsk oljeindustri og gassindustri, for
Finnmark og Nord-Norge for øvrig, kan vi bare tenke oss
til. Men vi vet – vi kan i hvert fall ikke late som om vi
ikke vet det – at den aktivitet som vi står foran i løpet av
få år på østlig grense i Nordvest-Russland, vil skape en
aktivitet med virkninger som bør bekymre oss atskillig
mer enn den som er tilfellet i og rundt Snøhvit-prosjektet.
Selv om vi ikke snakker om rørledninger, vet vi at vi får
en enorm økning i skipstrafikken, og vi får en økning i
behovet for overvåking og kontroll, og for å sette stan-
darder på dette området som er større enn stor. Derfor
blir det naivt når noen stiller spørsmålet om vi skal la
Russland få lov til å bestemme tempoet, og bestemme
hva slags standpunkt man skal ta fra norsk side. Det er å
stikke hodet i sanden å innta et slikt standpunkt. Men når

man har et slikt standpunkt, inntar man også en helt an-
nen rolle i dette spillet, nemlig den rollen som tilskueren
ønsker å ta. Det bringer ikke miljøsaken videre, det brin-
ger ikke Finnmarkskysten videre, og det bringer ikke
norsk olje- og gassindustri i det hele tatt videre.

Øyvind Vaksdal (FrP): Utbyggingen av Snøhvit er
starten på en ny epoke for norsk petroleumsvirksomhet.
Snøhvit-prosjektet er det første storskala LNG-prosjektet
i Norge, noe som vil gi norsk industri og petroleumsvirk-
somhet både nye utfordringer og ikke minst muligheter
for å tilegne seg kompetanse på dette nye og interessante
området.

Det som imidlertid er det mest interessante med dette
prosjektet, er at satsingen på LNG åpner helt nye marke-
der for norsk gass, markeder som vi fra før av ikke har
hatt tilgang til. Gass fra vår sokkel har inntil nå i stor
grad vært solgt til de europeiske land, og vært distribuert
gjennom rørledninger til kontinentet.

LNG-gassen, som etter nedkjøling er i flytende form,
vil bli distribuert av spesialskip, og kan derfor – i likhet
med oljelaster – i prinsippet bli skipet hvor som helst.

Norsk gass kan nå selges og distribueres til store deler
av verden, og dette åpner for enorme muligheter for
Norge som gassnasjon i fremtiden. Samtidig vet vi at et-
terspørselen etter LNG er økende på verdensmarkedet,
noe som også gjør dette prosjektet økonomisk robust.

Store deler av gassen fra Snøhvit-feltet er allerede
solgt på såkalte «take or pay»-kontrakter til USA, og det
er nettopp USA-markedet, med sitt vekstpotensial, som
kan bli et interessant marked for norsk LNG-gass. Gass-
forbruket i USA er økende. Dette må i større grad enn
tidligere dekkes av import, og her er selvfølgelig LNG
interessant.

Også det spanske markedet vil ta noe av Snøhvit-gas-
sen, da det spanske elektrisitetsselskapet Iberdrola har
forpliktet seg til leveranser i 20 år, med muligheter til
forlengelse. I tillegg til dette vil Gaz de France og Total-
FinaElf, som selv er med i prosjektet, ta ut sine volumer
til eget forbruk.

På bakgrunn av dette ser det ut til at Snøhvit-prosjek-
tet får god avsetning på gassen i et voksende marked. Det
kreves imidlertid en del energi for å få nedkjølt denne
gassen til minus 163 grader for å få den flytende. Det er
derfor planlagt å bygge et gasskraftverk – eller et energi-
anlegg – for å få kraft til denne prosessen. Dette har selv-
følgelig medført en del støy rundt prosjektet, og protest-
industrien har som vanlig deltatt med høyt volum. Og
som sedvanlig: Jo dårligere sak de har, jo mer støy lager
de.

Det har vært vurdert såkalt elektrifisering av anlegget,
og dette vil i praksis si at anlegget skulle hente kraft fra
land. Jeg er tilfreds med at både departementet og komi-
teen har gått bort fra en slik løsning, og årsaken er åpen-
bar: Det er fra før av mangel på kraft i innenlandsmarke-
det, og dette medfører import av både sterkt forurensende
kullkraft og kjernekraft i perioder. En eventuell elektrifi-
sering ville jo forsterket behovet for import, noe som
også bekreftes i brev fra statsråden til komiteen. Det
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planlagte gasskraftverket er derfor den åpenbart beste
løsningen for å fremskaffe kraft til Snøhvit-prosjektet.

Statsrådens konklusjon når det gjelder gasskraftver-
ket, som jeg for øvrig er helt enig i, er egentlig litt over-
raskende, da han i gasskraftsakene generelt finner på de
utroligste krumspring for å stoppe eller utsette disse.

Det er for meg komplett ubegripelig å se noen for-
skjell på kraft som skal benyttes i Snøhvit-prosjektet, og
kraft som brukes ellers i samfunnet. Begge deler vil med-
føre økt import, all den tid man ikke øker produksjonen.
Og til tross for kostnadskrevende enøktiltak og andre
dyre luftslott for å endre forbruket kan man slå fast at et-
terspørselen etter kraft i det norske markedet bare øker.

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Flertallet på Stortinget
ønsker å bygge ut Snøhvit-feltet, med LNG-anlegg og
gasskraftverk som årlig vil slippe ut nær 900 000 tonn av
klimagassen CO2. Denne beslutningen er tatt like før Re-
gjeringen skal presentere sin klimapolitikk og med den
tiltak for å redusere utslippene. Hvordan Regjeringen har
tenkt å kombinere en massiv utbygging av forurensende
gasskraftverk med å redusere klimagassutslippene, fram-
står som et klimapolitisk eventyr.

Snøhvit vil totalt øke de norske utslippene av CO2
med 2,1 pst. i forhold til 1999-nivået, og vil alene stå for
en større økning enn det Norge kan tillate seg etter Kyoto-
protokollen. Og kurven for norske klimagassutslipp er
stigende. I stortingsmeldingen fra Stoltenberg-regjerin-
gen står det at vi kan regne med en økning på hele 26 pst.
dersom alle de tre gasskraftverkene som har fått konse-
sjon, blir bygd.

Skal vi oppfylle våre forpliktelser i forhold til Kyoto-
protokollen, må de norske utslippene reduseres med hele
13,3 mill. tonn CO2-ekvivalenter i året. Og på toppen av
denne kransekaka får vi altså i tillegg utslippene på nær
0,9 mill. tonn CO2 fra gasskraftverket og LNG-anlegget
på Snøhvit.

Noe som ikke har blitt viet særlig oppmerksomhet i
klimadebatten, er konsekvensene dette vil kunne ha for
den eksisterende industrien i Norge, for uansett hvordan
et framtidig kvotesystem blir seende ut, er det en realitet
at denne dramatiske økningen i utslippene vil måtte kom-
penseres med tiltak på andre områder. Når man i nye pro-
sjekter, som f.eks. på Snøhvit, planlegger – som man
gjør, ifølge utbyggeren – å benytte seg av framtidige
kvoteordninger for klimagasser, er det verdt å minne om
Sem-erklæringens formulering og innstillingens formu-
lering om at «en vesentlig del» av utslippsreduksjonene
skal tas nasjonalt. Ordet «vesentlig» har synonymer som
betydningsfull, livsviktig, utslagsgivende, fundamental
og avgjørende. Normal norsk språkforståelse skulle der-
for tilsi at dette skulle bety at Regjeringen planlegger å ta
størstedelen av reduksjonen gjennom nasjonale tiltak.
Noe annet ville jo bety at det ikke bare var Kristin
Clemets språkforståelse som kom i fokus, men hele Re-
gjeringens språkforståelse. Det ville i så fall bety at ordet
«vesentlig» ville få en vesentlig ny betydning.

Konsekvensen av Regjeringens planlagte målsetting
vil altså være at eksisterende industri nødvendigvis vil

måtte komme under press for å foreta nødvendige ut-
slippsreduksjoner. Men i tillegg vil muligheten for å kun-
ne benytte seg av kvotekjøp gjennom Kyotoprotokollen
bli kraftig redusert dersom disse gasskraftverkene skulle
bli omfattet av det nye kvotesystemet. Jeg er derfor vel-
dig glad for at representanten fra Venstre var så klar med
hensyn til at Snøhvit skal betale CO2-avgift. Jeg håper at
Regjeringens representant, som er til stede her i dag, kan
bekrefte dette for oss.

Logikken her er jo enkel. Reduksjonsforpliktelsen
som Norge har påtatt seg, vil gjelde uansett hvilke deler
av næringslivet som får anledning til å kjøpe og selge
kvoter. Alternativet til å kjøpe seg fri gjennom bruk av
mekanismene er å redusere egne utslipp av klimagasser.
De planlagte gasskraftverkene vil dermed spise av øvrig
industris mulighet til å kjøpe kvoter, gitt at Sem-erklæ-
ringen er verdt mer enn papiret den er skrevet på.

Vi forventer naturligvis at CO2-utslipp fra det plan-
lagte gasskraftverket på Snøhvit blir behandlet etter foru-
rensningsloven, og at SFT får anledning til å foreta en
grundig, faglig vurdering av de planlagte klimagassut-
slippene. Dette har også statsministeren gjort rede for i
det brevet han sendte til SV forrige onsdag. Det er også
noe jeg håper at statsråden kan slutte seg til.

Den 23. juni 2000 sendte Miljøverndepartementet,
hvor Siri Bjerke da var statsråd, et instruksjonsbrev til
SFT i forhold til gasskraftverk, hvor SFT ble pålagt ikke
å stille strengere utslippskrav enn det som ellers er vanlig
i EØS-området. Og den 6. oktober gikk det brev fra Miljø-
verndepartementet til Naturkraft AS med overskriften:
«Omgjøring av konsesjoner for gasskraftverk».

Vi er naturligvis oppmerksom på at dette var i tråd
med stortingsvedtaket den 9. mars 2000, men like fullt
var dette en instruksjon som la betraktelige begrensnin-
ger på fagmyndighetenes mulighet til å foreta en uhildet,
faglig vurdering av hva slags utslipp som kunne tillates.

Spørsmålet som jeg vil stille, er følgende: Hvilken til-
lit til de faglige vurderingene mener Regjeringen denne
type instruksjon skaper i forhold til miljømyndighetene?
Og har Regjeringen tenkt å vise handlingsvilje i forhold
til en mer ambisiøs klimapolitikk enn den Stoltenberg-re-
gjeringen førte, og garantere at SFT denne gangen får an-
ledning til å foreta en uhildet og faglig forsvarlig vurde-
ring av utslippene fra Snøhvit?

SV har som kjent 23 representanter på Stortinget, alt-
så tilstrekkelig mange til å kunne danne flertall sammen
med regjeringspartiene for en mer offensiv klimapolitikk
hvis det er dette Regjeringen vil. Regjeringen kan derfor
ikke dekke seg bak manglende støtte i Stortinget for å si-
kre SFTs rolle som uavhengig fagdirektorat. Om Snø-
hvit-eventyret skal få en lykkelig, klimapolitisk slutt, er
altså ene og alene opp til Regjeringen.

Statsråd Einar Steensnæs: Regjeringen går med
denne proposisjonen inn for utbygging av Snøhvit LNG,
som innebærer at feltene Snøhvit, Askeladd og Albatross
bygges ut for utvinning av gass og kondensat. Saken har
betydelige dimensjoner og har naturlig nok fått stor opp-
merksomhet både politisk, mediemessig og i samfunns-
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debatten mer generelt på grunn av miljø- og klimahensyn
og de muligheter for næringsutvikling, distriktsutbyg-
ging og god ressursforvaltning som følger av denne sa-
ken. Den sentrale utfordringen i Snøhvit-saken er kort
sagt å forene hensynet til miljø, næringsutvikling og en
god forvaltning av petroleumsressursene våre. Det har
vært krevende, men jeg mener at dette har vi klart å få til
på en forsvarlig måte.

Komiteen har gjort et godt og grundig arbeid i denne
viktige saken. Jeg er selvfølgelig svært godt fornøyd med
den støtten som et solid flertall i energi- og miljøkomite-
en har gitt i innstillingen til Regjeringens forslag om ut-
bygging av Snøhvit LNG. Jeg har merket meg de førin-
ger som komiteen har lagt til grunn når det gjelder forut-
setninger for iverksettelse. Jeg er positiv til disse forsla-
gene og vil følge opp dette på beste måte.

Snøhvit-prosjektet representerer den første utbyg-
gingen i Barentshavet. Barentshavet er et sårbart om-
råde. I forbindelse med Snøhvit-utbyggingen er det
derfor lagt avgjørende vekt på å gå forsiktig fram. I
Sem-erklæringen la samarbeidspartiene opp til en tids-
messig forskyvning av behandlingen av Snøhvit-pro-
sjektet. Regjeringen forpliktet seg til å foreta en gjen-
nomgang av de miljømessige innvendingene fra hø-
ringsinstansene, samt at det skulle tas hensyn til inn-
vendinger som ble fremmet av aktuelle fagmyndig-
heter. Dette er fulgt opp, og de aktuelle fagmyndighet-
ene har bekreftet at det nødvendige beslutningsgrunn-
laget er på plass.

I tråd med Sem-erklæringen vil Samarbeidsregjerin-
gen foreta en konsekvensutredning av helårlig petrole-
umsaktivitet i de nordlige havområder fra Lofoten og
nordover. Inntil en slik plan er på plass, vil det ikke bli
åpnet for ytterligere petroleumsvirksomhet i Barents-
havet. Det er avklart med miljøvernmyndighetene at
Snøhvit-utbyggingen kan håndteres frikoblet fra eventu-
elle ytterligere utredninger for Barentshavet. Planene for
Snøhvit-prosjektet omfatter kun utvinning av gass- og
kondensatforekomster, ikke oljeutvinning. Oljeutvin-
ning er derfor ikke inkludert i de konsekvensutredninger
av Snøhvit-prosjektet som foreligger, men vil bli behand-
let i den planlagte konsekvensutredningen som jeg refe-
rerte til når det gjelder helårlig petroleumsaktivitet i de
nordlige havområdene.

Snøhvit LNG er viktig for Norge som gasseksportør.
LNG-markedet vokser raskt, og det er positivt at de nors-
ke selskapene Statoil og Hydro får erfaring med LNG-
produksjon. LNG-anlegget på Melkøya vil være stort
også i verdenssammenheng, og produksjonen fra Snøhvit
vil bidra til økt fleksibilitet i gassavsetningen fra norsk
sokkel.

Utbyggingen representerer et av de aller største indus-
triprosjektene i Norge og det største industriprosjektet i
Finnmark noensinne. Utbygging og drift av anlegget vil
gi positive ringvirkninger for arbeidsmarkedet i store de-
ler av Nord-Norge, ikke minst regionalt for kommunene i
Vest-Finnmark, og spesielt for området rundt Hammer-
fest. Næringslivet i Vest-Finnmark er forventet å kunne
bidra med leveranser av varer og tjenester til prosjektet,

hovedsakelig i forbindelse med byggingen av LNG-an-
legget.

Gjennomføring av prosjektet vil ha en positiv virk-
ning på befolkningsutviklingen i Finnmark. I anleggsfa-
sen vil prosjektet på det meste innebære 1 200 årsverk på
Melkøya. Selve driften av landanleggene med leverandø-
rer og underleverandører vil resultere i inntil 500 årsverk.
Av disse vil Statoils drift av anleggene gi inntil 180 faste
arbeidsplasser i Hammerfest-området.

Utbygging og drift av Snøhvit-prosjektet innebærer at
det etableres et nytt høyteknologisk kompetansemiljø.
Dette gir store muligheter for kompetanseheving i lands-
delen og gir impulser til etablering av ny virksomhet i til-
legg til underleverandørvirksomhet. Erfaringer fra andre
steder i landet viser at ilandføring av gass gir knoppsky-
ting for annen næringsvirksomhet. I proposisjonen har
Regjeringen gått inn for at utbygger skal medvirke til å
gjøre gass og kjølevann tilgjengelig for lokal utnyttelse.
Det ville være svært fordelaktig om Snøhvit-utbyggingen
kunne gi ytterligere positive ringvirkninger for lokal næ-
ringsutvikling, samtidig som en da ville få god utnyttelse
av kjølevannet. Slike prosjekter må naturligvis undergis
nødvendig kommersiell vurdering, men det vil med rette
kunne stilles forventninger til at utbygger bidrar til eta-
blering og tilrettelegging av slik virksomhet, selv om det
ikke stilles eksplisitte krav om medfinansiering.

Energiforsyningen til Snøhvit LNG skal skje gjennom
et energianlegg som er integrert i selve LNG-anlegget.
Dette energianlegget vil bli behandlet i tråd med den
praksis som er etablert for de gasskraftverkene som har
fått konsesjon, dvs. at bygging av selve energianlegget
på Melkøya ikke kan påbegynnes før energikonsesjon og
utslippstillatelse foreligger.

I proposisjonen om Snøhvit er det varslet endringer i
petroleumslovens virkeområde. Formålet med denne
endringen er å sikre at ressursforvaltningshensyn kan
ivaretas i hele produksjonskjeden. Men denne endringen
betyr ikke at eksisterende lovverk settes til side. Det er en
misforståelse. All klageadgang i forbindelse med energi-
konsesjon og utslippstillatelse vil f.eks. fortsatt være til
stede, som nå.

Utbyggingen skjer ved hjelp av best tilgjengelig tek-
nologi. Det er lagt vekt på at drift av felt og landanlegg
ikke skal bidra til miljøskadelige utslipp til sjø. I proposi-
sjonen forutsettes det også at utbygger tilstreber å mini-
mere virksomhet som kan medføre økt sannsynlighet for
akuttutslipp. Det planlegges gjennomført omfattende til-
tak for å redusere miljøskadelige utslipp til luft fra pro-
sjektet. CO2 som følger med gassen i brønnstrømmen, vil
bli separert ut, transportert via rørledning tilbake til feltet
og reinjisert. Reinjiseringen medfører at de totale CO2-
utslippene fra prosjektet blir tilnærmet halvert.

Det er viktig å følge opp med tiltak som ytterligere
kan redusere disse utslippene. Jeg har merket meg komi-
teflertallets sterke henstilling om å samarbeide med Stat-
oil som operatør, for å gjennomføre CO2-reduserende til-
tak. Det skal særskilt vurderes om det er grunnlag for et
pilotanlegg for rensing av CO2 fra eksosen på Snøhvit.
Dette vil jeg følge opp. Det er allerede satt av plass på
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LNG-anlegget, slik at dette arealet eventuelt kan benyttes
til installasjoner som kan bidra til ytterligere reduksjon
av klimagasser.

Jeg vil i tråd med komiteens tilråding også følge opp
at Statoil og rettighetshaverne utarbeider en tidsatt plan
for å utprøve CO2-reduserende teknologier. For å oppnå
gode, framtidsrettede løsninger for CO2-fri gasskraft er
det viktig at ulike teknologier kan testes ut på en hen-
siktsmessig måte. Det er forskningsinstitusjoner, leve-
randører og brukere av teknologien som vil være de rette
faginstansene til å vurdere hvilke teknologier og løsnin-
ger det da er mest hensiktsmessig å satse på. Derfor må
flere anlegg enn Snøhvit tas med i en slik vurdering.

Vi har betydelige teknologiske utfordringer foran oss
når det gjelder å håndtere CO2-utslipp på en langsiktig,
tilfredsstillende måte. Samtidig ser vi at nye rammebetin-
gelser, både gjennom internasjonale avtaler og nasjonale
bestemmelser, kan skape nye teknologiske løsninger for
krevende problemstillinger. Jeg har for min del en sikker
tro på at vi skal kunne mestre de utfordringene vi står
overfor, gitt at vi har nødvendig vilje til å løse dem og
også til å stille de forventede ressurser til disposisjon.

Snøhvit LNG er godt begrunnet både teknologisk og i
forhold til viktige miljø- og fiskerihensyn. Framfor alt
framstår Snøhvit LNG som det viktigste industriprosjek-
tet noensinne i Finnmark. Det kan skape ny optimisme
og interessante framtidsmuligheter for Finnmark så vel
som for landsdelen i sin helhet.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Sylvia Brustad (A): Det er ingen tvil om at vi har
opplevd en stor u-sving fra Kristelig Folkeparti – etter
min mening en veldig bra u-sving. Men de gasskraftverk
det var flertall for i år 2000, og som den daværende re-
gjeringa valgte å gå av på, er i dag glemt. Det er altså
Bondevik-regjeringa som foreslår at vi skal bygge gass-
kraftverk i Finnmark – gasskraftverk som vil slippe ut
mye CO2 – og det vil det bli flertall for.

Etter at saken om Snøhvit ble lagt fram, har flere re-
presentanter fra Kristelig Folkeparti, inkludert statsrå-
den, skapt usikkerhet om sin holdning til en sak som
statsråden sjøl har lagt fram. Til Dagsavisen 15. februar
sier statsråd Einar Steensnæs:

«Jeg er skeptisk til Snøhvit, men sitter i regjering,
og vi følger opp det som står i Sem-erklæringen».
Det kan virke som om statsråden skaper tvil om han

egentlig stiller seg bak det forslaget han sjøl har lagt
fram. Statsminister Bondevik sa til Dagbladet at «foru-
rensende gasskraftverk er skutt ut i det blå».

Det er heller ikke riktig. Det er et flertall, inkludert
Kristelig Folkeparti, som i dag vil gjøre vedtak om at vi
skal bygge ut Snøhvit. Jeg har inntrykk av at Kristelig
Folkeparti – fordi det for partiet er en ubehagelig sak –
prøver å tale med to tunger for å prøve å gi inntrykk av
noe annet enn det denne saken egentlig dreier seg om.

Jeg synes det er bra at Kristelig Folkeparti har snudd,
jeg synes det er bra at statsråden er mer offensiv i denne
saken enn det han har vært på lenge, og jeg synes det er

fint om Kristelig Folkeparti står for det de mener i denne
saken. Dette er en stor industridistriktssak. Det er en sak
som betyr mange arbeidsplasser, og som gjør at vi kan få
brukt ny teknologi med bedre kompetanseheving. Dette
synes jeg Kristelig Folkeparti bør stå oppreist bak og
også slå ring om.

Så bare et kort spørsmål til slutt: Hvorfor vil ikke re-
gjeringspartiene være med på å sørge for at vi får enda
flere arbeidsplasser i forbindelse med dette gode prosjek-
tet, ved å pålegge Statoil at de også bør bruke penger på å
utnytte kjølevannet?

Statsråd Einar Steensnæs: Jeg konstaterer at mens
jeg fra Regjeringens side har vært veldig opptatt av be-
tydningen av Snøhvit-prosjektet og det viktige tidsskille
dette vil bety industrielt og sysselsettingsmessig for
Finnmark, fortsetter Arbeiderpartiets hovedtalsperson
når det gjelder slike saker, med en slags omkamp om-
kring gasskraftverk. Disse spørsmålene har gjentatte gan-
ger vært oppe i Stortinget, og de blir ikke mer korrekte
fordi om de gjentas. Jeg skjønner at Dagsavisen er en
viktig avis for Arbeiderpartiet, skjønt de også holder en
viss avstand, men det får være måte på. Jeg har gjentatte
ganger i Stortinget og i andre intervjuer forklart mitt for-
hold til Snøhvit. Det er ingen hemmelighet at Kristelig
Folkeparti og jeg selv har vært skeptisk til Snøhvit. Jeg
har aldri vært imot, la meg nå også få presisere det, men
jeg har vært skeptisk. Det har jeg ingen problemer med å
vedkjenne meg, såpass ærlig synes jeg man skal være i
politikken. Men jeg har heller aldri lagt skjul på at jeg
fullt og helt står bak den proposisjonen og det arbeidet
som jeg som ansvarlig fagstatsråd har ivaretatt når det
gjelder Snøhvit, både når det gjelder miljø og når det
gjelder i forhold til fiskeriene.

Det som er utfordringen for oss, er CO2-utslippene.
Jeg må si jeg synes det er merkelig at Sylvia Brustad ikke
er mer opptatt av hvordan vi skal håndtere CO2-proble-
matikken på Snøhvit, for det er den som er den største ut-
fordringen. Når det gjelder miljø og fiskeri, føler jeg meg
helt trygg. Når det gjelder CO2, ser jeg at vi har en ut-
fordring. Jeg håper virkelig at vi kan få et samarbeid
med Statoil om et pilotprosjekt. Det tror jeg på. Om det
kommer på Snøhvit, er litt avhengig av hvilke forutset-
ninger som operatøren har for dette. Jeg ser at komiteen
ikke pålegger meg å finne en løsning på Snøhvit, men i
hvert fall et alternativ. Dette er vi i en god konstruktiv
dialog med Statoil om, og jeg håper at vi skal få dette
til. Dette er viktig for klimaforpliktelsene som Norge
har inngått.

Øyvind Vaksdal (FrP): I et brev til komiteen bekref-
ter statsråden at en eventuell elektrifisering av Snøhvit
vil øke underskuddet i kraftbalansen og øke behovet for
import av bl.a. forurensende kullkraft. Kan statsråden gi
meg en fornuftig forklaring på hvorfor kraft til dette pro-
sjektet er forskjellig fra kraft til annen innenlandsbruk?
Økt etterspørsel i innenlandsmarkedet uten økt produk-
sjon, må jo ha den samme virkning, uansett hva kraften
går til?
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Og videre: For få dager siden fikk statsråden overle-
vert rapporten fra Gassteknologiutvalget, som fastslår at
vi må vente nærmere ti år på teknologi for gasskraft med
CO2-håndtering, som det nå skal hete så fint. Umiddel-
bart etterpå setter statsråden rapporten til side og vil byg-
ge pilotanlegg nå – koste hva det koste vil – med tekno-
logi som ikke finnes. Mitt spørsmål blir derfor: Har ikke
statsråden tillit til den fremste ekspertise vi har på dette
området? Og har statsråden virkelig samvittighet til å
kaste bort milliarder av skattebetalernes penger på slike
luftslott? For det må jo være luftslott når det skal basere
seg på teknologi som ikke finnes.

Statsråd Einar Steensnæs: Med utgangspunkt i at
dette skulle være et fornuftig svar, må jeg ta et forbehold
om at representanten Vaksdal og jeg legger det samme i
begrepet fornuftig.

Det første spørsmålet gikk ut på hva som er forskjel-
len på det gasskraftverket som skal operere Snøhvit, og
de gasskraftverkene som skal forsyne nettet. Forskjellen
er at vi har en tidsplan å gå etter når det gjelder Snøhvit.
Vi har ikke gode miljømessige alternativer i forhold til
det gasskraftverket som vi skal installere der. Det har vi
derimot når det gjelder å forsyne nettet. Jeg skal komme
tilbake til det når det gjelder Gassteknologiutvalget. I
mellomtiden skal vi bygge ut gode, miljøvennlige løsnin-
ger, både gjennom enøk, ved nye fornybare energikilder
og ved å oppruste vannkraftverkene, forsterke kablinger
og jobbe for CO2-frie gasskraftverk.

Da er jeg over på det andre spørsmålet: Hva med
Gassteknologiutvalgets innstilling? Jeg anbefaler den
innstillingen til lesning også for Øyvind Vaksdal, for han
gjengir utvalget galt. De sier ikke at vi må vente i ti år.
De sier at de anbefaler en strategi som gjør at vi først skal
ta for oss alle idéer og ikke avskrive noen. Så skal vi
gjennom en prøve mellom pilotprosjekt og demonstra-
sjonsanlegg, og så skal det etter ti år avtegne seg hvilke
av disse teknologiene som bør kommersialiseres.

Min strategi er annerledes. Det er heller ikke riktig at
det ikke finnes teknologi tilgjengelig i dag for et pilot-
demonstrasjonsanlegg. Det har vi, og det sier også Gass-
teknologiutvalget. Men de mener at vi ikke allerede nå
skal komme i gang med dette, men først ta for oss teorie-
ne. De har altså en mer, skal vi kalle det, vitenskapelig,
forsiktig tilnærming til dette. Jeg har tillatt meg, som
statsråd med ansvar for dette området, å ha en mer driftig
visjon og en mer ambisiøs framdriftsplan. Jeg tror det er
fornuftig i samarbeid med Statoil å jobbe fram et slikt
pilotanlegg. Statoil har teknologien og idéene. Jeg tror på
Naturkraft og Statoil like mye som jeg respekterer den
strategien som Gassteknologiutvalget har kommet fram
til.

Hallgeir H. Langeland (SV): Eg har først lyst til å
utfordra statsråden på eit område som har vore oppe flei-
re gonger, og som partiet Venstre svarte stadfestande på.
Det kan såast tvil i forhold til St.prp. nr. 35 for 2001-
2002 om kva for eit avgiftsregime som skal gjelda for
Snøhvit. I Sem-erklæringa står det veldig tydeleg:

«Det legges opp til at Snøhvit-prosjektet betaler
CO2-avgift når prosjektet er realisert.»
Mitt første spørsmål er derfor: Er det det som er skrive

i Sem-erklæringa, som gjeld i Snøhvit-saka?
Så var statsråden inne på det såkalla energianlegget

– som er det ordet som statsråden bruker, men som SV
og miljørørsla kallar for sterkt forureinande gasskraft-
verk – skal underleggjast den same behandlinga som
galdt normalt før 9. mars år 2000. Er det slik å forstå at
me kan tolka statsråden og for så vidt òg statsministeren
i den retninga at SFT nå skal få tilbake si myndigheit, at
dei skal kunna operera uavhengig? Eller er det slik å
forstå at SFT faktisk er instruert til å seia at ein skal
byggja dette gasskraftverket på Snøhvit? Statsråden må
aldri vera i tvil om at dersom han ønskjer å gå nokon
veg i miljøpolitikken som er positiv, så er det 23 repre-
sentantar frå SV som kan vera med og utgjera eit fleir-
tal, også om han ønskjer å gje tilsynsmyndigheita si
makta tilbake.

La oss så berre konstatera at for to år sidan meinte
statsråden det motsette av det han meiner i dag, og at SV
saman med miljørørsla og ein del av biskopane nå er det
som er igjen av det laget han før var med på.

Statsråd Einar Steensnæs: Når det gjelder CO2-av-
giften, er Sem-erklæringen klar på det punktet, nemlig at
når prosjektet er realisert, skal det svares CO2-avgift, og
jeg vil komme tilbake til Stortinget med nødvendige for-
slag i den sammenheng.

Når det gjelder SFT, så la meg bare si det slik: SFT er
et fagorgan, som på uavhengig basis, men innenfor det
regelverket som denne salen bl.a. avgjør, lover og regler,
skal vurdere de enkelte prosjektene. Rammene for SFTs
faglige tilsyn bestemmes av Stortinget, men det utøves
faglig av SFT, og det rekker vel for hva en olje- og ener-
giminister skal omtale et organ som ligger under et annet
fagdepartement. Men dette er vårt utgangspunkt.

Så hevdes det at jeg mener det motsatte om disse gass-
kraftverkene i dag enn hva jeg mente i forrige stortings-
periode. Det er ikke riktig, jeg har nøyaktig det samme
synspunktet som jeg hadde den gangen. Og det er noe av
forklaringen på at vi får ta en lusing eller to for en god
sak, for å få fram CO2-frie gasskraftverk. Jeg har vært
villig til å bruke penger på det, jeg har vært villig til å stå
i en storm for det, og en skal ikke lytte lenge i en debatt
før en merker at her har jeg ikke uten videre alle partier i
Stortinget med meg. Og Snøhvit-saken og gasskraftverk-
saken er en vanskelig sak, men den er fordundre meg –
unnskyld, president – også vanskelig for opposisjonen,
for den faller jo fullstendig fra hverandre. Noen kjefter
på oss fordi vi har lagt oss på den linjen at vi skal bygge
noen gasskraftverk, som jeg var imot, mens andre mener
at Høyre nå har lagt seg flat for Kristelig Folkepartis mil-
jøpolitikk. Det er iallfall en nokså spredt opposisjon i for-
hold til hva en måtte mene om disse sakene. Vi har gått
inn og hatt en hånd på rattet, det vil jeg si til representan-
ten Langeland, og gjennom det har vi også fått innflytel-
se på miljøpolitikken, som er flyttet betydelig, nettopp
fordi vi valgte å ta ansvar.
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Presidenten: Hvis det er slik at «fordundre meg» er
gangbart i Kristelig Folkeparti, har presidenten heller
ikke noe problem med det. Men det må selvfølgelig sies
med haugesundsaksent, det er jo klart (munterhet i salen).

Inger S. Enger (Sp): Jeg skal på vanlig måte være
forsiktig med ordvalget.

Jeg har forstått at det ikke er tid for omkamper. Vi har
slått fast i dag at miljøet taper i denne omgangen. Og
Steensnæs er ærlig – det tror jeg han faktisk er – han sier
at han hele tida har vært skeptisk. Andre i Kristelig
Folkeparti har kanskje også vært ærlige, men de har i
hvert fall skiftet mening mye i løpet av denne tida.

Steensnæs sier også at han ser på CO2-området som
en utfordring. Men det har ikke skjedd noe særlig på dis-
se nesten nøyaktig to årene som har gått siden Bondevik
faktisk stilte kabinettsspørsmål på nettopp om det skulle
bygges forurensende gasskraftverk. Han understreket at
det var svært viktig å oppfylle Kyoto-forpliktelsene, og
hvis vi bygget disse, ville vi stå enda fjernere fra å gjøre
det. Derfor gikk regjeringen av. Og det har, som sagt,
ikke skjedd så mye nytt siden den gangen på dette områ-
det. Også denne uken kunne vi lese i Aftenposten at ut-
fordringen blir ytterligere skjerpet nå når det skal startes
opp et forurensende gasskraftverk, fordi det vil øke ut-
slippene med 2 pst. Regjeringens eget gassteknologiut-
valg – det har vært nevnt mye om det nå – slo fast at det
iallfall ikke kunne bli noen endring på dette før om 10 år.

Vi har – det er jo alle kjent med, og alle erkjenner det
– visse klimaforpliktelser i forhold til Kyoto-avtalen, og
jeg har bare et veldig enkelt spørsmål til statsråden: Hvil-
ke sektorer mener Kristelig Folkeparti skal bære byrdene
for at vi skal følge opp og ta det kuttet som er nødvendig
innenlands? Er det industrien, er det husholdningene,
eller er det biltrafikken som skal tas?

Statsråd Einar Steensnæs: Bare for å svare kort på
det siste: Jeg tror vi alle faktisk må bidra for å få dette i
havn. Jeg tror ikke noen sektor kan si at nå har vi gjort
det som kan gjøres, nå får andre overta. Jeg tror alle de
sektorene som Inger Enger nå regnet opp, må regne med
at de vil bli stilt overfor strengere krav. Faktisk har det
også vist seg teknologisk at ved å stille strenge krav, har
man fått fram den teknologien som møter disse kravene.
Representanten nevnte bilparken, og det finnes gode ek-
sempler på at en gjennom en skjerpet miljølovgivning
har tvunget fram teknologi som møter kravene om bedre
miljøvennlige løsninger for kjøretøyene våre. Det
samme gjelder gasskraftverk, og det samme gjelder in-
dustrien. Overalt hvor det er vilje til å reise miljømes-
sige krav, har dette blitt møtt med en teknologi som
har løst det. Og jeg innrømmer glatt også – siden jeg
fikk honnør for å være ærlig – at jeg er en teknologi-
optimist på den måten at jeg tror at hvis bare de som er
lovgivere, og vi som foreslår lovene, kan være enige
om målene, så vil vi kunne lykkes med å møte disse
viktige utfordringene.

Men så til en misforståelse, som jeg synes represen-
tanten Inger Enger gjør seg skyld i. Det er ikke endring

av politikk fra vår side. Kristelig Folkeparti har ikke end-
ret politikk eller syn på det som har med CO2-frie gass-
kraftverk å gjøre, men vi har hatt en annen strategi enn
det Senterpartiet har hatt. Vi har gått inn i et samarbeid,
tatt et regjeringsansvar, og resultatet av det har vært at vi
har flyttet Høyre i miljøpolitikken trygt inn mot sentrum,
der hvor de ikke var. Og det har gjort seg konkret gjel-
dende ved at istedenfor å bygge et ubegrenset antall gass-
kraftverk, skal det nå bygges bare tre pluss Snøhvit. Så er
det «time out». Også i klimameldingen – den vil Stortin-
get få innsyn i om ganske kort tid – vil man se at vi har
tatt konkrete skritt i en mer miljøvennlig retning i forhold
til det som hadde skjedd dersom vi ikke hadde tatt dette
regjeringsansvaret.

Rolf Terje Klungland (A): Egentlig er det vel slik at
jeg har mest lyst til å gi denne replikken til Høyre, slik at
de kan svare på den påstanden som statsråden nettopp
kom med.

Det som imidlertid er helt klart, er at Kristelig Folke-
parti har hatt en åpenbaring i forhold til gasskraftverk og
denne saken. Når Steensnæs nå sier at han har samme
mening som han hadde for to år siden, må jeg bare presi-
sere at han har i hvert fall ikke den sammen meningen
som han hadde for to måneder siden, for da skriver han i
St.prp. nr. 35:

«Energianlegget på Snøhvit er dimensjonert ut fra
Snøhvits behov for kraft og varme og anlegget skiller
seg derfor fra gasskraftverk som har salg av elektrisitet
som hovedformål.»
Så beklager jeg at Steensnæs sier at vi henviser mye

til Dagsavisen. Men da bør han kanskje slutte å uttale seg
til avisene, for vi må jo bruke artikler der han er sitert.
Der sier altså den samme statsråden at det er ikke stor
forskjell; i forhold til utslippene av CO2 er problemet det
samme. Da må jeg spørre: Hvorfor gikk da Sentrumsre-
gjeringen av? Hadde det overhodet ikke noe med CO2-
utslippene å gjøre? Og i forhold til argumentasjonen om
at de har foretatt miljøutredninger som er bedre enn det
Arbeiderpartiet hadde lagt opp til, må jeg få Steensnæs til
å svare på om han kan peke på noen forskjell overhodet
mellom proposisjonen fra denne regjeringen og en even-
tuell framlegging fra Arbeiderpartiet.

Statsråd Einar Steensnæs: Jeg er utdannet som pe-
dagog, og da jeg var i skolen, ble jeg regnet som en tål-
modig lærer som hadde sans for repetisjonens kunst. Så
for elever som ikke oppfattet budskapet første gang,
gjentok jeg det gjerne. Og nå er det vel tredje eller fjerde
gangen jeg får lov til å repetere dette for representanten
Klungland.

Det går bra så lenge representanten Klungland siterer
meg. Det setter jeg stor pris på. Men når han forsøker å
utlegge hva som ligger i det, sporer han av. Forholdet er
jo, som jeg sa i mitt forrige svar her, at disse gasskraft-
verkene er forskjellig på den måten at det ene er vi nødt
til å konstruere nå fordi vi har en begrenset tidsramme
når det gjelder Snøhvit. Når det gjelder de som skal leve-
re til nettet, har vi etter mitt syn bedre tid på oss. Men når
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det gjelder CO2-problematikken, er det helt riktig det jeg
sier til Dagsavisen, at problemet er nøyaktig det samme.
Utfordringen er nøyaktig den samme, og det var også
min utfordring. Hvorfor er ikke Arbeiderpartiet mer opp-
tatt av CO2-problematikken knyttet til Snøhvit?

Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet har sluttet seg
til vår anmodning om å medvirke til et pilotanlegg på
Snøhvit. Men jeg kommer faktisk veldig i tvil om hva
som er Arbeiderpartiets syn når jeg hører representanten
Klungland, som går i krigen for Snøhvit-prosjektet stort
sett her i dag, for han gir et helt annet inntrykk av hva
Arbeiderpartiet er opptatt av. Det virker som om disse
CO2-frie gasskraftverkene og problematikken i forhold
til miljøet og klimahensynet ikke er sentralt overhodet.
Jeg er glad for det som er skrevet inn, og forholder meg
til det, for det tror jeg er veldig viktig.

Presidenten: Replikkordskiftet er dermed omme.

Sylvia Brustad (A): Med dagens beslutning vil
Norge ta et viktig skritt videre på veien som gassnasjon.
Dette er ikke bare viktig for Finnmark og Nord-Norge el-
lers, men for hele olje- og gassnasjonen Norge.

For første gang vedtar vi å bygge ut et prosjekt som
skal levere storskala LNG, et produkt det er økende etter-
spørsel etter i det internasjonale markedet, og som repre-
senterer utvikling av ny teknologi innenfor olje og gass.
Det er et gigantisk og spennende industriprosjekt vi sier
ja til i dag.

Arbeiderpartiet har lenge vært positiv til å utnytte
gassressursene i Snøhvit-feltet, men forutsetninga har
hele tida vært at det må skje på en miljømessig forsvarlig
måte. For det er ingen tvil om at vi står overfor store ut-
fordringer på det området. Men jeg må si at jeg blir gans-
ke provosert når statsråden igjen prøver å gi inntrykk av
at Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene liksom skul-
le være mer miljøvennlig enn Arbeiderpartiet i denne sa-
ken. Jeg vil utfordre regjeringspartiene og statsråden til å
påpeke på hvilket punkt i denne innstillinga det er Kriste-
lig Folkeparti og Regjeringa framstår som mer
miljøvennlig enn oss. Jeg oppfordrer også Regjeringa,
statsråden og regjeringspartiene til å stå for det de står
for, i stedet for å skape inntrykk av noe annet. Det er full
enighet mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene i
denne innstillinga. Det gjelder også i spørsmål i forhold
til utslipp av CO2 og det pålegget vi har i forhold til at
Regjeringa skal komme tilbake med en plan i gassmel-
dinga i juni.

Vi har sagt hele tida, både i denne sammenhengen og i
andre sammenhenger, at vi til enhver tid må bruke den
mest miljøvennlige teknologi som er til disposisjon, det
gjelder også på Snøhvit, samtidig som vi skal jobbe vide-
re med CO2-reduserende teknologi. Derfor trenger vi fle-
re pilotanlegg når det gjelder CO2-frie gasskraftverk.

Statoil for sin del har sagt at de mener at det mest rea-
listiske er Kårstø. Men jeg vil ha meg frabedt å bli satt i
en bås der det gis inntrykk av at Arbeiderpartiet skal
være mindre miljøvennlig enn regjeringspartiene. Det er
det ikke noe grunnlag for å hevde. Regjeringspartiene har

brukt som et argument i denne debatten at en av grunne-
ne til at en har brukt lengre tid på denne saken fra Regje-
ringas side, er at en skulle vurdere nøyere de miljømessi-
ge sidene. Ja vel. Men vi sitter med et brev i hånden, vi,
fra Miljøverndepartementet til Olje- og energideparte-
mentet datert allerede 27. november, der Miljøvern-
departementet sier at så langt er det oppfylt etter deres
mening.

Da statsråden i stad svarte meg på min replikk der jeg
oppfordret Kristelig Folkeparti til å si ting som de er,
svarte statsråden med å si at Arbeiderpartiet skulle være
mindre opptatt av CO2-utslipp enn Regjeringa. Det har
jeg tilbakevist nå. Statsråden vet også at dette er feil i
forhold til tidligere utspill om å bruke penger på CO2-frie
gasskraftverk og andre tiltak, på forskning og utvikling,
for å kunne gjøre ting på mest miljøvennlige måter. Jeg
håper vi unngår å få den type påstander i den videre de-
batten i denne saken, og i andre lignende saker.

Så har jeg lyst til å si litt om spørsmålet om kjølevan-
net på Snøhvit. Statsråden svarte meg ikke på det spørs-
målet. Jeg tror realiteten er at hvis en skulle lagt seg på
den linja regjeringspartiene har gjort i det spørsmålet,
nemlig å overlate det til lokalsamfunnet og operatørene,
ville det sannsynligvis ikke ha blitt noen god utnytting av
det kjølevannet, fordi det koster en del penger. Jeg er vel-
dig glad for at SV og Fremskrittspartiet støtter Arbeider-
partiet i å pålegge også operatøren å være med på et
spleiselag for å få dette til å bli en realitet i forhold til ar-
beidsplasser, som er sårt tiltrengte i Hammerfest og i
Finnmark ellers, og som vil være et ytterligere positivt
bidrag i denne saken.

Snøhvit skal bli så miljøvennlig som det kan bli med
dagens teknologi, og det vil skape mange arbeidsplasser i
Finnmark. Det er bra distriktspolitikk, og det vil ta oss et
viktig steg videre som gassnasjon og i utvikling av ny tek-
nologi, som også vil bidra til en bra kompetanseheving i
Finnmark, i Nord-Norge ellers og i landet for øvrig.

Siri Meling (H): Vi kan alle ha, og har, forskjellige
innfallsvinkler til det å ta i bruk ressursene som naturen
har gitt oss. For egen del har jeg den grunnleggende
holdning at en balansert utnyttelse av ressursene er et
gode som vi skal gjøre oss nytte av. Det motsatte, nemlig
ikke å utnytte mulighetene, blir for meg nærmest sløseri.
I debatten rundt Snøhvit-utbyggingen er det i stor grad de
negative problemområdene som har vært trukket fram.
Dette gjelder spesielt i forhold til fiskeriressursene våre
og i forhold til utslipp av klimagasser.

Fiskernes organisasjoner støtter opp om Snøhvit-ut-
byggingen. Det betyr at den gruppen som nei-siden bru-
ker som et viktig argument for å stanse prosjektet, altså
sier et klart ja til utbygging.

Petroleumsnæringen og fiskerinæringen klarer å leve
side om side i Nordsjøen. Hvorfor skal de ikke klare det
samme i Barentshavet? Nordsjøen er også blant verdens
mest produktive hav, med masse verdifulle fiskeressur-
ser.

Når jeg hører på miljødebatten, sitter jeg ofte igjen
med spørsmålet om det virkelig er slik at folk i vår nord-
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lige landsdel skal leve i et naturreservat, eller om de fak-
tisk skal ha noe å leve av. Faktum er at vi snakker om en
landsdel og flere lokalsamfunn som i stor grad har vært
preget av negative elementer, som bortfall av nærings-
virksomhet og nedgang i folketall.

Snøhvit-utbyggingen vil uten tvil være en kraftig sti-
mulans til vekst i vår nordlige landsdel – vekst både når
det gjelder næringsutvikling, skatteinntekter og befolk-
ning. Anleggsfasen og selve driften er selvfølgelig vikti-
ge elementer, men den viktigste faktoren vil utvilsomt
være den kompetanseutviklingen som vil følge i kjølvan-
net av at Barentshavet nå åpnes for gassutvinning. Det å
tilføre ny næringsaktivitet, nye fagmiljøer, nye bedrifter
eller endrede utfordringer for det eksisterende næringsliv
vil bidra til å utvikle kompetansemiljøer som høyst sann-
synlig vil kunne gi de beste og sterkeste ringvirkningene
av Snøhvit-utbyggingen. På sikt vil dette kunne gi en va-
riasjon i arbeidstilbud som gjør det attraktivt å bli boende
i denne landsdelen, eller attraktivt å vende tilbake fra
andre deler av landet.

Det er heller ikke slik at Snøhvit-utbyggingen er et
prosjekt forbeholdt Hammerfest og vår nordlige landsdel
alene. Dette er et prosjekt som vil komme hele vår petro-
leumsnæring til gode, og ikke minst dens tilhørende un-
derleverandørindustri.

I Snøhvit-prosjektet vil norsk petroleumsnæring få et
nytt ben å stå på med hensyn til selve produktet. Videre
skal ny teknologi tas i bruk, og dette vil bidra til å sette
miljøstandarder for dette nordlige havområdet – miljø-
standarder som i neste omgang kan bli en viktig eksport-
artikkel til tilsvarende områder, ikke minst på den andre
siden av grensen i nordøst. Dette er prosesser som høyst
sannsynlig vil skje som en naturlig konsekvens av det
vedtaket flertallet i Stortinget etter all sannsynlighet skal
fatte i dag.

Imidlertid er det dessverre slik at noen har større tro
enn andre på å pålegge aktiviteter i forhold til en næ-
ringsutvikling. I dette tilfellet gjelder dette forslaget fra
et flertall i komiteen, som merkelig nok også omfatter
Fremskrittspartiet, om at Stortinget skal pålegge utbyg-
ger og rettighetshaverne ikke bare å tilrettelegge for, men
også delta med finansiering for å realisere overførings-
ledninger for kjølevann til industriområdet på Kvaløya –
dette for å legge til rette for bl.a. næring innenfor aqua-
kultur. Det å pålegge utbygger denne type kostnader er å
innføre en helt ny praksis i forhold til å gi utbyggingstil-
latelser.

Høyre mener det er naturlig at Statoil og rettighets-
haverne har et samfunnsansvar og engasjerer seg i lokal-
samfunnet, men vi ønsker ikke å gi pålegg om dette.
Tvert imot mener vi at dette er en sak som må diskuteres
mellom utbygger og de lokale myndigheter. Dessverre er
vi i mindretall i dette spørsmålet.

Et siste positivt aspekt ved utbyggingen som jeg vil
nevne her, gjelder beredskapssituasjonen. Det er allerede
en betydelig skipstrafikk langs kysten i disse områdene,
en trafikk med til dels farlig last om bord ut fra et miljø-
perspektiv. Vi er sårbare for uhell. Gjennom Snøhvit-ut-
byggingen og driften av feltene vil beredskapen generelt

bli bedre, noe som også vil være positivt for den samlede
beredskapen i nordområdene.

K a r i  L i s e  H o l m b e r g  hadde her overtatt
presidentplassen.

Olav Akselsen (A): Dette er ein gledeleg dag. Eg vil
difor gratulera Regjeringa med eit godt forslag og komi-
teen med ei positiv innstilling. Eg må likevel innrømma
at eg er litt overraska over den manglande entusiasmen
hos ein del av regjeringspartia sine talspersonar. Etter
mitt syn har dei i dag grunn til å slå seg på brystet. I sta-
den mumlar dei og unnskylder seg eigenleg for at dei er
med på å støtta dette flotte prosjektet.

Sidan me fann olje og gass i Nordsjøen på slutten av
1960-talet, har det vore eit mål at så store delar av Noreg
som mogleg skulle få ta del i oljeeventyret, og bl.a. difor
vedtok Stortinget å leggja delar av Oljedirektoratet sin
aktivitet til Harstad for snart 20 år sidan.

Endeleg blir ein gamal draum oppfylt. Endeleg får òg
dei nordlegaste delane av landet utnytta sine eigne petro-
leumsressursar, slik som folk lenger sør på kysten har fått
gjera no i snart 30 år. Dette har landsdelen venta lenge
på.

Som vestlending veit eg kva utnyttinga av olje- og
gassressursane har betydd for landsdelen min. Eg håpar
at Finnmark og Nord-Noreg elles skal få dei same positi-
ve ringverknadene som me har hatt.

I Hammerfest og Nord-Noreg er gleda stor. Utbyggin-
ga vil gje etterlengta aktivitet og fornya optimisme. Eg er
sjølvsagt glad for den lokale støtta og det lokale engasje-
mentet som har blitt lagt for dagen. Men dette er ikkje ei
sak berre for Finnmark eller Nord-Noreg. Denne utbyg-
ginga er eit nasjonalt prosjekt og er viktig for Noreg som
olje- og gassnasjon. Med det vedtaket som blir gjort i
dag, tek me eit viktig steg framover for å bekrefta Noreg
som ein av dei aller viktigaste gassnasjonane i verda, og
ikkje minst i Europa. Ved at me no får gjort ein del av
gassen vår tilgjengeleg som LNG, kan me få nye mark-
nader, som igjen kan vera med og slå ut på prisen me får
for gassen vår. Dette er eit av dei største industriprosjekta
nokon gong, ikkje berre i Nord-Noreg, men i heile
Noreg. Utbygginga vil difor ha stor betyding, ikkje minst
for leverandørindustrien vår.

For nokre år sidan forsvann 20 000 arbeidsplassar i
denne næringa i løpet av eitt år. Den førre regjeringa
snudde alle steinar for å prøva å få aktiviteten opp igjen.
Det greidde me. Men det er klart at dersom Stortinget
skulle seia nei til nye prosjekt, ville heile den jobben vera
forgjeves, og dei tusenvis av arbeidsplassar me har i
norsk leverandørindustri langs heile vestlandskysten vår,
ville i høgste grad vera trua.

Som så ofte før er det mange mytar ut og går når Stor-
tinget behandlar eit viktig energiprosjekt. Ein slik myte
er at den førre regjeringa skulle ha ei hastebehandling og
nærast ei uansvarleg behandling av denne saka. Dette er
bevisst feilinformasjon. Eg trur denne informasjonen er
fremma for å pynta på biletet av seg sjølv og kanskje sitt
eige samvett, eller kanskje for å gje sitt eige parti eit lite
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fikenblad. Iallfall er påstanden tull og tøys. Sanninga er
at denne saka aldri blei behandla av regjeringa Stolten-
berg, rett og slett fordi me måtte gå av før den var lagd
fram. Og heller ikkje eg som olje- og energiminister had-
de fått denne saka på bordet mitt då eg måtte pakka
snippeska. Hadde eg derimot fått fortsetja, hadde eg
sjølvsagt lagt opp til ei heilt vanleg og ordinær saksbe-
handling av denne saka, som alle andre saker. Slik eg ser
det, er det iallfall ikkje nokon som helst forskjell i den
måten den nye regjeringa har behandla denne saka på, i
forhold til det den førre regjeringa ville ha gjort. Me ville
sjølvsagt ha gjort dei utgreiingane som var nødvendige,
og teke den nødvendige tida. Eg synest det er alvorleg
når komiteen sin leiar spreier slike usunne og falske ryk-
te og påstandar om den førre regjeringa.

Ein annan påstand er at me her har lagt opp til å subsi-
diera. Det er òg tull og tøys. Det var slik at dersom ein
skulle byggja ut Snøhvit, var det ikkje tilgang på røyr, og
då måtte ein gå på LNG. Då konkurrerer ein altså på ein
internasjonal marknad, og Stortinget har heldigvis før
lagt til rette for at ein her skal ha rammevilkår som på
andre område.

Ein annan påstand er at ein opnar Barentshavet. Heller
ikkje det er tilfellet. Barentshavet er opna for oljeaktivitet
for lenge sidan, nemleg på russisk side. Eg trur faktisk
ein aktivitet på norsk side kan vera med og bidra til at me
får ei betre og meir miljøvenleg utnytting òg av ressurs-
ane på russisk side.

Til slutt vil eg seia at eg er glad for at ein ikkje legg
opp til at dette LNG-anlegget skal drivast av kolkraft,
men at ein tar i bruk gasskraftteknologi. Eg er òg glad for
at den noverande statsråden har adoptert den førre stats-
råden sin argumentasjon for kvifor dette bør gjerast.

Øyvind Halleraker (H): La meg først få si til repre-
sentanten Klungland at Høyre er meget komfortabel med
sin miljøpolitiske plattform. Den syns jeg kler et verdi-
konservativt parti som holder føre var-prinsippet høyt i
hevd. At Arbeiderpartiet nå «anklager» oss for å ha blitt
for miljøvennlige, tar jeg med stor ro. Velgernes oppslut-
ning om Arbeiderpartiet kan tyde på at det er Arbeider-
partiet som ikke er helt i pakt med tiden.

Snøhvit-gassen er en fantastisk ressurs som vil gi
verdiskaping i landsdelen i form av økt aktivitet og nye
arbeidsplasser. Det er det mange som har vært inne på
her i dag. Men anlegget, som delvis plasseres på havbun-
nen, blir også det mest moderne som finnes, og la meg
legge til: det mest skånsomme mot naturen. Slik sett er
Snøhvit-prosjektet også et betydelig miljøprosjekt – et
miljø-/utviklingsprosjekt som på en spennende måte
bringer ny kunnskap og know-how og flytter grenser for
ressursutnyttelse og teknologiutvikling i retning av enda
bedre miljøoppnåelse.

Produksjonen foregår i et lukket system med overtrål-
bare installasjoner på havbunnen. Her har vi ikke proble-
mer med såkalt produsert vann, permanente vannutslipp
til sjø skal renses. Ballastvann i skipene skal være i at-
skilte tanker og tømmes i åpent hav. NOx-utslippene er
kun 1 pst. av grenseverdien, og best av alt: Anlegget skal

produsere et rent LNG-produkt, som hos kundene vil av-
løse energikilder med betydelig større forurensning, også
til det globale miljøet.

Videre er anlegget en enorm ressurs for å utvikle nye
oppdrettsprodukter med temperert vann som kilde i store
mengder. Bioprotein eller fiskefôr er i ferd med å bli et
knapphetsprodukt, og avgasser fra gasskraftverket gir
spennende muligheter for en merverdiskaping i form av
algeproduksjon til fiskefôr, noe som også vil redusere ut-
slipp av så vel NOx som CO2. Og ikke minst spennende:
Sørøyegget. Dette er et spennende spin-off-prosjekt som
baserer seg på et lite kraftverk på Sørøya, basert på LNG,
som også gir varmt vann som tilleggsressurs og basis for
annen næringsvirksomhet. Og dette er altså på Sørøya,
som gjennom dette sikres stabil kraft og til overmål næ-
ringspotensial til f.eks. smoltproduksjon – et pilotpro-
sjekt som sikkert også i framtiden skal benyttes på andre
mindre steder langs kysten som sliter med vanskelige og
ustabile strømforsyningsforhold.

Ikke bare er Snøhvit LNG industriutvikling med rike-
lig kompetanseutvikling i seg, det er også et miljø-/kom-
petanseutviklingsprosjekt som vil bringe Norge som mil-
jønasjon helt fram i første rekke. Det tvinger fram in-
novativ tenkning og nyskaping innenfor miljøteknologi,
ikke bare på Melkøya, men høyst sannsynlig også i til-
knytning til gasskraftverket på Kårstø, hvor Statoil kan
finne det hensiktsmessig å bygge det første CO2-frie
gasskraftverk som pilotanlegg.

Så dette er i sannhet en stor dag – det er jeg helt enig
med representanten Akselsen i – ikke bare for Nord-Nor-
ge, men for hele oljenasjonen, fordi dette gir våre leden-
de forsknings- og utviklingsmiljøer mulighet til å bringe
oss enda nærmere målet om CO2-frie utslipp og rene an-
legg. Det er en illusjon å tro at denne type miljøteknologi
utvikles så å si av seg selv eller er styrt av gammeldags
tenkende politikere fra reaksjonære partier. Nei, selvføl-
gelig er det bare i en kreativ prosess hvor utviklingen går
i progresjon i forhold til teknologi og muligheter, altså i
et næringsmiljø, at dette kan skje. Slik er det med all
kompetanseutvikling, ikke bare i oljeindustrien.

Så la oss gratulere rettighetshavere, Hammerfest og
Finnmark og alle som tror på det frie næringsliv som un-
der ansvar utvinner ressurser til felles beste og bringer
oss et langt skritt nærmere målet om rene utslipp.

Synnøve Konglevoll (A): Barentshavet er et av ver-
dens mest fiskerike områder og et svært viktig oppvekst-
område for fisken som danner grunnlaget for fiskerinæ-
ringa langs norskekysten. Samtidig er det et svært sårbart
område, med bl.a. lang mørketid – og nedbrytningstida
for olje er lang. Konsekvensene ved et uhell vil trolig
være større i Barentshavet enn i andre deler av norsk sok-
kel.

Dette er ikke noe bare norske miljøaktivister hevder.
Norske myndigheter har allerede langt på vei innrømmet
at Barentshavet er spesielt sårbart. Derfor har det vært
strenge restriksjoner på når på året det har vært tillatt å
drive prøveleting i Barentshavet. I Snøhvit-området har
det vært forbud mot boring fra 20. mars til 1. august. Et
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ja til Snøhvit betyr at det for første gang gis adgang til
helårig petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Derfor
burde vi i denne saken være ekstra varsomme. Jeg mener
at det er havområder som er for sårbare og ressursrike til
at petroleumsvirksomhet bør tillates. Barentshavet er et
slikt område.

Det minste man kunne kreve, er at vi har et skikkelig
kunnskapsgrunnlag før vi foretar en slik beslutning som
Stortinget skal foreta i dag, men Statens forurensningstil-
syn, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk Polar-
institutt hevder alle sammen at de samlede effektene av
olje- og gassvirksomhet i Barentshavet i dag er for dårlig
utredet.

Fiskeridepartementet mener det samme. I sin hørings-
uttalelse datert 10. juli 2001 skriver de bl.a. at de har

«store betenkeligheter med at dette havområdet (altså
Barentshavet) skal bli utsatt for en miljøbelastning
som kan føre til redusert produktivitet av marine res-
surser.»
I sin hovedkonklusjon skriver Fiskeridepartementet:

«Det bør skaffes til veie et bedre kunnskapsgrunn-
lag for eventuelle langsiktige effekter av utslipp. Dette
bør inngå i en helhetlig konsekvensutredning av de to-
tale utslippene fra utbygging og drift av anlegget. En-
delig avgjørelse bør derfor utsettes til en slik helhetlig
vurdering er foretatt.»
Dette skriver Fiskeridepartementet og får støtte fra

næringa. Det fremgår klart og tydelig, bl.a. fra en uttalel-
se fra Fiskarlaget 26. mai 2001 og vedtak i Fiskerinæ-
ringens Landsforening – FNL – 23. oktober 2001.

I tillegg til den risikoen som Snøhvit-prosjektet utgjør
for havmiljøet, innebærer prosjektet bygging av et gass-
kraftverk. For 1 år og 263 dager siden gikk regjeringa
Bondevik – sentrumsregjeringa – av og begrunnet det
med at den ikke kunne akseptere bygging av sterkt for-
urensende gasskraftverk. Da er det et paradoks at den
første saken Bondevik II-regjeringa har fått gjennom i
energi- og miljøkomiteen, er et ja til det som kommer til
å bli landets første gasskraftverk – og det vil bli et sterkt
forurensende gasskraftverk. Kristelig Folkeparti har altså
snudd trill rundt i denne saken. Hadde Kristelig Folke-
parti nektet, hadde det ikke blitt noe Snøhvit-vedtak i
dag.

I stedet går Bondevik og Steensnæs i bresjen og sier
ikke bare ja til Snøhvit, men de kan i verste fall bli pådri-
vere for å svekke lovverket for å nå sine mål. I proposi-
sjonen står det at departementet arbeider med forslag om
å endre petroleumslovens virkeområde slik at alle deler
av landanlegget omfattes av petroleumsloven. Det kan i
praksis bety at miljøbevegelsen kan miste den ankemu-
ligheten man i dag har, for i dag er gasskraftverk og
kraftledninger konsesjonspliktig etter energiloven. Bonde-
vik skriver i brev til Kristin Halvorsen at gasskraftverket
skal behandles etter energiloven. Det samme sier Einar
Steensnæs i dag. Vi må forutsette at det står ved lag, men
fremdeles er dette uklart, og det er nok et element som
gjør denne saken problematisk.

Det har blitt understreket flere ganger i debatten at i
forhold til eventuelle nye petroleumsprosjekter i Barents-

havet skal det lages en omfattende konsekvensutredning.
Jeg håper inderlig at det er løfter som blir fulgt opp.

Goliat er et stort oljefelt som ligger like sørøst for
Snøhvit, og svært nær kysten. Oljeselskapet Agip plan-
legger å sende en søknad til Olje- og energidepartemen-
tet om å starte opp allerede i mars 2003. Sier Regjeringen
ja da, kan det i verste fall ta bare fra ett til to år før Stor-
tinget får en sak på bordet, denne gangen om oljeutvin-
ning.

Ifølge Bergens Tidende 27. februar har Regjeringa
satt i gang arbeidet med å kartlegge virkningen av olje-
og gassutvinning i nord. Oljeindustriens Landsforening
skal være aktiv i det utredningsarbeidet. Jeg vil gjerne be
statsråden kommentere det her i salen i dag, for spørsmå-
let er om denne utredninga vil få noen reell betydning.
Spørsmålet er rett og slett: Tør vi å være tøffe nok den
dagen Goliat banker på døra?

Jeg vil med dette varsle at jeg vil stemme mot I, men
at jeg subsidiært vil støtte II og også mindretallsforslag
nr. 1.

Leif Frode Onarheim (H): Det har vært litt disku-
sjon her omkring ny retorikk. Jeg brukte i mitt innlegg
CO2-reduserende teknologi. Det er fordi jeg er ærlig nok
til å si at jeg ikke er sikker på om vi kan ta skrittet fullt ut
og få CO2-frie gasskraftverk sånn umiddelbart. Men jeg
tror vi kan komme ganske langt med å begynne å få inn
teknologi som kan redusere utslippene ved slike gass-
kraftverk. Jeg går også sterkt imot at man stadig snakker
om sterkt forurensende. Man skulle da tro at det var noe
mørkt, skittent som rant ut av disse gasskraftverkene.
CO2 er egentlig ganske viktig for menneskene, så jeg sy-
nes man skal moderere litt den retorikken også.

Så er det dette med gasskraftverk kontra energianlegg.
Jeg brukte ordet energianlegg nettopp fordi dette er kun
for å drive LNG-anlegget, men det er klart det er drevet
med gasskraft. Det er et gasskraftverk, så jeg har ikke
noe problem med å sidestille de to.

Vi satser offensivt i klimapolitikken. Intensivert
forskning fikk vi vedtatt i budsjettet. Vi ønsker et pilot-
anlegg. Forskning og utvikling og produksjon må gå
hånd i hånd. Fra min erfaring fra Handelshøyskolen BI
med all forskning som var der, vet jeg at det ikke er slik
at man bare sitter på et kontor og tenker ut lure tanker, og
så tror man at det plutselig løser problemene. Dette må
gå hånd i hånd med at man virkelig begynner å jobbe
med det i praksis, og derfor tror vi at Snøhvit er viktig.

Når Gassteknologiutvalget sier ti år, er det litt av den
samme tankegangen. Jeg tror at det å starte med et pilot-
prosjekt gjør at man kan se muligheter før man har kom-
met til tiårsgrensen. Men det vet vi ikke, og det vet heller
ikke de. Derfor er det viktig å begynne, og så få dette til å
gå hånd i hånd. Vi har lagt inn føringer som departemen-
tet må følge opp, og jeg føler meg meget komfortabel
med det, og føler at vi har en god miljøprofil på dette
prosjektet.

Saksbehandlingen blir kritisert. Det har vært en ordi-
nær konsekvensvurdering av Snøhvit og gass separat.
Den er bra. Men vi har sagt, og det gjentas gang på gang,
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at det ikke er et oljeutvinningsanlegg vi nå bygger, det er
et gassanlegg, og det betyr at det er skikkelig vurdert.

Man snakker om Bondeviks brev. Jeg tror ikke det er
noe nytt i det. Statoil har bekreftet at den fremdriftsplan
som foreligger, ikke er til hinder for en slik utbygging.

Så er det bruk av kjølevann og varmtvann. Hvorfor
har ikke regjeringspartiene gitt operatør og utbygger på-
legg? Ja, det er av den enkle grunn at vi har sett altfor
mange prosjekter som er blitt bygd uten at man virkelig
har foretatt en lønnsomhetsvurdering. Er dette lønnsomt,
og kan dette bli lønnsomt? Ingenting ville glede meg mer
enn at man kunne sette opp gunstige prosjekter som har
god lønnsomhet, og hvor operatøren, rettighetshaver,
medvirker som eier, aksjonær eller på annen måte, men
jeg synes ikke vi skal pålegge noen å gjøre noe uten at vi
vet at dette virkelig er lønnsomt. Vi ønsker at man skal
ha et lønnsomt prosjekt der oppe.

For meg som «ikke skjønner politikk», er det ganske
interessant å registrere at Arbeiderpartiet er så opptatt av
å snakke om hvorfor Kristelig Folkeparti har snudd. Nå
skulle vi alle glede oss over at dette ble et godt prosjekt –
det synes jeg er det vesentlige – og jeg håper at det er der
vi ender opp i løpet av dagen.

Det er klart at vår nordligste landsdel og Finnmark er
avhengig av fisk. Det er viktig å få undersøkt og vurdert
om det er mulig å ha petroleumsvirksomhet – olje også –
sammen med fisk. Men det er en konsekvensvurdering vi
nå skal gjøre, og da må alle parter være åpne for å ta hen-
syn til det som kommer frem, og ikke på forhånd regne
med at da blir det stopp. Vi skal foreta en uhildet vurde-
ring, og det tror jeg er veldig fornuftig.

Det er også litt interessant at de parter som er mest
mot utbygging av Snøhvit, er de som også sørger for at
man ikke kan foredle fisken i Nord-Norge og på den må-
ten få den foredlingsgevinsten. Det synes jeg er litt pus-
sig.

Representanten Inger Enger spurte hvem som skal ta
støyten når man nå bygger ut dette. Ja, industrien har tatt
en del av støyten, olje- og gassvirksomheten må ta en del
av støyten, og landbruket må ta en del av støyten, som de
ennå ikke har begynt på. Det er altså mange som må sør-
ge for det, men det viktigste er nå at vi jobber videre for å
få CO2-reduserende anlegg. På den måten løser vi en del
av våre Kyoto-forpliktelser.

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

Ingmar Ljones (KrF): Snøhvit-prosjektet, med gass
frå felta Snøhvit, Albatross og Askeladd, har det positive
ved seg at produksjonen av LNG skjer på land og ikkje
på produksjonsplattform ute i Barentshavet. Eit anlegg
på land vil vera mykje sikrare, det representerer ein
mindre risiko, uavhengig av vår oppfatning når det gjeld
vêrforholda, anten ein legg Framstegspartiet eller andre
parti sin mælestav til grunn.

Dei ca. 160 km med røyrleidningar som skal leggjast,
slik at ulempene for fiskarane blir mindre, er også sette
sterkt i fokus. I tillegg skal anlegga på havbotnen utfor-

mast slik at ulempene er minimale. CO2, som er i gassen
frå brønnane, blir skilt ut og ført tilbake til reservoaret.
Hovudutfordringa vil vera å skaffa straum til LNG-an-
legget. Det krevst om lag like mykje elektrisk kraft som
dagens samla forbruk i Finnmark fylke. Her bør det vi-
sast stor kreativitet for å skaffa straum utan at sterkt for-
ureinande gasskraft er inne i biletet, og det må finnast
løysingar som kan redusera eller fjerna CO2 og andre
skadelege utslepp.

Fleirtalet i komiteen forventar at utbyggjar og opera-
tør vil anstrengja seg maksimalt for å unngå at produk-
sjonen av elektrisk kraft fører til utslepp av skadelege
klimagassar.

Eg vil peika på fire forhold som er aktuelle. Det posi-
tive er for det første at LNG-anlegget på land er omtalt
som det mest miljøvennlege – eller minst miljøskadele-
ge, slik det også er omtalt – LNG-anlegget i verda. For
det andre: Den største industrisatsinga i Nord-Noreg vil
gi mange positive ringverknader, for Hammerfest, for
Finnmark, for landsdelen og sjølvsagt for landet elles.
Noreg som olje- og gassnasjon vil få nye og krevjande
utfordringar. Å gjennomføra eit utbyggingsprosjekt i eit
barskt og samstundes vart og sårbart miljø vil gi erfarin-
gar og kunnskapar som vil vera til nytte både nasjonalt
og internasjonalt.

For det tredje: Helse, miljø og tryggleik har stått og
skal stå sentralt i Snøhvit-prosjektet. Dette prosjektet vil
bli følgt nøye, og det bør difor bli eit føregangsprosjekt
for alle område.

Som ein naturleg konsekvens av punkta 1, 2 og 3 som
eg har nemnt, burde det følgja eit punkt 4, om at nødven-
dig elektrisk energi bør framskaffast som rein, fornybar
energi. Subsidiært burde elektrisk energi produserast
med minimale skadelege utslepp. Her ligg hovudutfor-
dringane. Snøhvit-prosjektet har så mange positive ele-
ment at det ikkje bør skjemmast med skadelege CO2-ut-
slepp.

Torny Pedersen (A): Alle har hørt eventyret om
Snøhvit og de syv dverger. Nå skal hele verden få kjenn-
skap til Snøhvit, Albatross og Askeladd, og nå skal hele
verden stifte bekjentskap med Nord-Norge, den største
industrisatsingen til nå i Norge i et nytt århundre og den
største noensinne i Nord-Norge.

Etter 18 år med forberedelser skulle denne industrisat-
singen være godt forberedt. Jeg kan ikke forstå de som
mener at vi fortsatt skal drive med konsekvensutrednin-
ger i forhold til gassutvinningen. Slik jeg tolker det, er
det ikke et ønske om utredning, men et ønske om total
stopp. Dessverre kommer Senterpartiet under denne ka-
tegorien – det partiet som kaller seg distriktspartiet frem-
for noe. Ønsker Senterpartiet næringsutvikling i Dis-
trikts-Norge?

Snøhvit-utbyggingen er gode nyheter både for næ-
ringsliv og for alle som ønsker å bo i denne landsdelen.
Men det er også et nasjonalt industriløft, som denne gan-
gen har sitt hovedsete i nord. Dette vil gi landsdelen store
muligheter for kompetanseheving, muligheter for ny-
etablering innen tekniske tjenester og service. I Nord-
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Norge har vi stor industriell kompetanse, og vi kan det å
drive under marginale forhold. For landsdelen er kampen
om leveranse verdt 1 milliard kr. La oss for all del få del-
ta i dette!

Mens både statsminister og finansminister reiser rundt
i landet og prediker om en pessimistisk, subsidiert og syt-
ende landsdel, har Sparebanken Nord-Norge konkludert
med at alle piler peker oppover. Det skal vi bevise. Vi i
Nord-Norge lytter også til andre vettuge folk enn bare
sentralbanksjefer. Hvis denne landsdelen har det så ille,
hvorfor kuttet Regjeringen da på SND-midler, forskning,
kommunale næringsfond, drivstofftilskudd? Det var et
nådestøt til landsdelen. Men vi «står han av», som det he-
ter på nordnorsk.

Når det gjelder Snøhvit-utbyggingen og CO2-utslip-
pene, er disse meget store med tanke på at vi skal greie å
oppfylle våre forpliktelser i forhold til Kyoto-avtalen.
Derfor er det meget viktig at det utøves press mot utbyg-
gerne for å finne teknologiske løsninger på CO2-utslip-
pene. Ser man på de globale utslippene, er gassen med på
å redusere bruk av olje og kull, og i så måte en besparelse
for miljøet. Dette anlegget på havbunnen skaper ikke
miljøproblemer til havs, men med en eventuell framtidig
oljeutvinning bør føre var-prinsippet legges til grunn.
Barentshavet er og blir et sårbart fiskeriområde, men det
må og skal gå an å leve i lag for næringene også i havom-
rådene nord for 65ºN.

Bror Yngve Rahm (KrF): Vi går mot avslutning av
denne debatten, som nå har vart i mange timer. Jeg vil
bare, etter å ha fulgt debatten, ta for meg noen korte, opp-
summerende punkter knyttet til noen av innleggene.

Når det gjelder innlegget til Inger Enger, er jo dette en
ny vending fra Senterpartiet. I de saker hvor distriktspoli-
tikk og næringsutvikling i distriktene stilles opp mot mil-
jøhensyn, har det vært god senterpartitradisjon at man lar
miljøet fare, og så lar man næringsutvikling og distrikts-
politikk vinne. Det har vi sett på en del andre områder, i
interessante debatter i denne salen tidligere, og vi vil sik-
kert se det igjen. Så det blir spennende å se om det at
Senterpartiet nå hevder at de lar miljøet komme foran
nærings- og distriktspolitikk, vil gjøre seg gjeldende i
andre sammenhenger – noe som er en krevende utfor-
dring, også for Senterpartiet.

Så gjelder det spørsmålet om Bondeviks brev, som
flere har vært inne på i dag. Dette brevet fra Kjell Magne
Bondevik er ikke noe oppsiktsvekkende i det hele tatt.
Det har jo vært kjent at man måtte behandle energianlegg
etter energiloven, og det betyr at man ikke har hatt anled-
ning til å bygge over grunn før det foreligger konsesjon
og utslippstillatelse. Dette er ikke noe nytt og oppsikts-
vekkende. Det er en klargjøring fra statsministeren når
andre åpenbart ikke har vært oppmerksom på det, og det
er helt i tråd med den tidsramme som også Statoil selv
har lagt inn.

Så har det vært hevdet at vi gikk av i 2000 fordi vi
ikke ønsket å bygge forurensende gasskraftverk. La meg
si følgende: Vi har ikke endret standpunkt. Vi har ikke
foretatt noen u-sving, som Sylvia Brustad hevder. Der-

imot har vi fastholdt vårt standpunkt, men vi har gått inn
for å påvirke profilen på prosjektet for å få det mer miljø-
vennlig. Det har vi lyktes med. Det som lå i begrunnelsen
for Sentrumsregjeringens avgang, var at vi ikke ønsket å
svekke forurensingsloven som et virkemiddel for å opp-
nå en politisk målsetting som flertallet ønsket – en tilpas-
ning av lovverket etter hvilke politiske ønsker man hadde
den gang. Det var på en måte den offisielle begrunnelsen
for at regjeringen Bondevik I gikk av.

Så gjelder det Gassteknologiutvalget, som også Frem-
skrittspartiet var inne på, og de stilte seg undrende til at
statsråden ikke hadde tillit til ekspertisen som hadde ut-
talt seg om at dette ville ligge fram i tid. Så står den sam-
me fremskrittspartirepresentanten her og sier at de ikke
har tillit til den ekspertisen som stort sett over hele ver-
den sier at vi har et klimaproblem. Nei, det stoler de ikke
på. Med hvilken begrunnelse kan man være forundret
over at en statsråd ønsker å ha politiske ambisjoner ut-
over de rent faglige og de ekspertuttalelsene som kom-
mer? Det er jo også litt underlig, så det er altså ikke kon-
sistens i det som hevdes.

Så er det spørsmålet: Hvem er mest miljøvennlig?
Sylvia Brustad var inne på det. Jeg skal ikke på tampen
av debatten bidra til å definere det, men det var et interes-
sant innlegg fra Akselsen, som ironiserte over bl.a.
Kristelig Folkeparti i denne saken fordi vi på en måte
unnskyldte oss. Det vi gjorde, var at vi gikk inn i dette
fordi det var miljømessig utfordrende. Det var mange
miljømessige oppgaver å håndtere, mens Akselsen på sin
side uttalte at dette er greit, vi har ingen problemer med
dette. Dermed hilste han det så hjertelig velkommen som
han også gjorde.

Statsråd Einar Steensnæs: Jeg kan være kort. Jeg
synes dette har vært en god debatt. Den har vel ikke bydd
på noen direkte overraskelser. Noen oppklaringer håper
jeg at jeg har medvirket til å få på bordet.

Jeg vil bare ganske kort kommentere Sylvia Brustads
provokasjon. Jeg oppfattet faktisk det som positivt. Jeg
vil bare si at jeg aldri har anklaget Arbeiderpartiet for at
dette skulle være uttrykk for et slags «gubbevelde» i Ar-
beiderpartiet. Det kunne hun blitt provosert over. Det vil-
le jeg også, som nyslått gubbe, blitt provosert over (mun-
terhet i salen). Men man må ikke være forbauset når det
kommer fram synspunkter i denne debatten hvor det blir
gitt uttrykk for polemiske angrep mot Høyre fordi de har
blitt med på en mer aktiv miljøvennlig politikk styrt av
en dyktig, pågående miljøvernminister fra det samme
partiet.

Når det så gjelder det viktige kjølevannsprosjektet,
merker jeg meg at komiteen har hatt noe ulik vurdering
av dette. Jeg tror det må være riktig å si at Stortinget
samlet ønsker at de energiressursene som er knyttet til
kjølevannet, skal brukes på en slik måte at det kan være
med og øke verdiskapingen i landsdelen. Når et flertall
nå vil stemme for at en skal forplikte utbygger til å med-
finansiere slike prosjekter, har jeg bare et ønske om at
slike prosjekter får et sikkert kommersielt grunnlag, og at
slike prosjekter blir medfinansiert – for å bruke et slikt
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uttrykk – på en slik måte at det også er EØS-kompatibelt.
Det er viktig også for andre steder som kunne ha tilsva-
rende ambisjoner om å kunne utnytte en industrietable-
ring til mer enn det som er selve primærformålet. Jeg vil
i alle fall legge inn over Stortinget at en slik betingelse
knyttet opp til en operatør, som i dette tilfellet, kan skape
presedens for tilsvarende ønsker andre steder, og det vil
også selvfølgelig da måtte tas inn av de eventuelle søker-
ne når det gjelder kostnader og konsekvenser.

Bendiks H. Arnesen (A): Som det har vært sagt
mange ganger i dag, er dette en stor dag, ikke bare for
Hammerfest og Finnmark, men for hele landsdelen og
for landet for øvrig. Dette er et prosjekt som betyr svært
mye for å løfte den nordlige landsdel rent næringslivs-
messig, og det vil gi landsdelens næringsliv mulighet til
å bli sterkere i et nasjonalt og internasjonalt marked.

Nord-Norge trenger flere bein å stå på, og dette er en
god utvikling i den retning. Dette er ikke noe subsidie-
prosjekt. Snøhvit-prosjektet gir mulighet for leveranser
av norsk gass til nye markeder, og jeg er ikke i tvil om at
feltet vil være et viktig bidrag for å dekke et økende be-
hov for gass i Europa.

Miljømessige forhold har vært sterkt framme i debat-
ten, ikke minst av operatørene selv. Alle ønsker vi at det
stilles sterke miljøkrav til slik virksomhet, og alle vil vi
ta vare på naturen og miljøet. Forskning og kompetanse
har imidlertid gjort det mulig for Norge å bli en olje- og
gassnasjon, samtidig som vi har ivaretatt miljøet på en
meget god måte. Dette vil være tilfellet også i denne sa-
ken, og jeg føler meg trygg på at bl.a. fiskeriene kan leve
trygt side om side med Snøhvit og annen slik virksomhet.
For fiskeriene er det faktisk andre forhold som bekymrer
meg sterkere.

Det må ikke herske noen tvil om at Hammerfest er
Snøhvit-byen, men jeg er også opptatt av at de positive
ringvirkningene må komme flest mulig til gode i form av
bl.a. en styrking av fagmiljøene og kompetansemiljøene i
nord.

Jeg er ikke i tvil om at nordnorske leverandører kan
hevde seg sterkt dersom de får mulighet til det. Det må
også være naturlig at Statoil legger den delen av Snøhvit-
prosjektet som er knyttet til boring, geologi og lisensad-
ministrasjon, til Medkila-senteret i Harstad.

Jeg gleder meg over at Snøhvit-prosjektet endelig kan
komme i gang, og jeg håper at dette er bare begynnelsen
for denne næringen i den nordlige landsdelen. Nord-
Norge er en ressurssterk og framtidsrettet landsdel, og
befolkningen er viljesterk og positiv. Derfor trenger hele
landet en større aktivitet i nord.

Heidi Sørensen (SV): På tross av at Stortinget i dag
sannsynligvis vil fatte vedtak som vi som har et hjerte
som banker for natur- og miljøvern, ikke er glad for, er
det viktig på slutten av debatten å minne om at siste ord
om Snøhvit ikke er sagt.

Jeg vil si at det er noen positive trekk som har skjedd i
dag. Jeg er glad for at statsråden og representanter for re-
gjeringspartiene så klart sier at Snøhvit-anlegget skal un-

derlegges CO2-avgift. Det medfører ikke ubetydelige
kostnader.

Jeg er også glad for det brevet fra statsminister Bonde-
vik til SV i forrige uke, hvor det understrekes at utbyg-
gerne på Snøhvit skal ha samtykke før man starter an-
leggsarbeidet på selve LNG-fabrikken.

Så er jeg også glad for at vi kan skape et flertall i dag
for et prosjekt som gjør at vi kan utnytte spillvarme.

Alt dette må utbyggerne ta innover seg når det er de
som til syvende og sist skal vurdere om de er interessert i
å fatte en investeringsbeslutning på dette prosjektet.

Den største usikkerheten med Snøhvit er bare så vidt
berørt i dag, for den største usikkerheten utbyggerne står
overfor, er ESAs behandling av denne saken. Jeg må si at
av og til hender det nok at vi sender en tanke til ESA når
vi ber aftenbønn hver kveld. Det vil vi fortsette å gjøre i
denne saken.

Men oppsummert er det en ikke ubetydelig usikkerhet
Statoil må forholde seg til når de skal gå i gang på Snø-
hvit – eller ikke. Mitt håp er at de besinner seg i Statoil,
bruker føre var-tenkningen også økonomisk. Hvis de er i
nærheten av å ha rett i det de stod her på høringen og sa
om at dette var et grenseløst økonomisk lønnsomt pro-
sjekt, da kan det ikke være slik at gassavtalene deres er så
skjøre at hvis prosjektet blir utsatt bare ett eller et halvt
år, er det ikke lenger marked for den gassen som det skal
være så forferdelig lønnsomt å bruke.

Til SFTs vurdering av saken: I saken om de foruren-
sende gasskraftverkene skulle SFT vurdere om gasskraf-
ten ville fortrenge kullkraft i markedet. I Snøhvit er den
saken veldig enkel. Man vil ikke fortrenge kullkraft i
kraftmarkedet, for man vet hvem avtakeren er, ene og
alene LNG-fabrikken.

Sammenlikner man CO2-utslipp fra LNG med CO2-
utslipp fra gass fraktet i rør, er det sistnevnte miljømessig
å foretrekke. Så siste ord er ikke sagt, og vi ser fram til å
komme tilbake til denne saken også i Stortinget.

Odd Roger Enoksen (Sp): Det er mange som i de-
batten i dag har sagt at dette er en gledens dag i Nord-
Norge, det er en gledens dag for Finnmark. Jeg tror vi må
være ærlige og si at de visjonene som er trukket opp for
landsdelen i forbindelse med utbyggingen av Snøhvit,
ikke vil kunne bli realisert ved utbygging av Snøhvit ale-
ne. Dette er et første trinn i det som sannsynligvis kom-
mer til å bli en langt større utbygging. Og jeg vil si at
flertallet, med det jeg har hørt bl.a. fra saksordfører, ska-
per større forventninger i forhold til næringslivet enn det
som overhodet er mulig å innfri med Snøhvit-utbyggin-
gen alene.

I virkeligheten er dette første trinn i en større utbyg-
ging ikke bare av gass, men sannsynligvis også av olje,
uten at man har gjort samlede konsekvensvurderinger av
den type drift, som også saksordfører bekreftet. Man øns-
ker å vente med utbygging av olje til man har fått gjort
samlede konsekvensvurderinger i forhold til miljø og fis-
kerinæring.

For Senterpartiet er det to hensyn som har vært avgjø-
rende når vi ønsker å skyve utbyggingen av Snøhvit ut i
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tid. Det ene er CO2-problematikken, som selvsagt ikke er
uvesentlig for noen. Skreller vi vekk alt utenomsnakk,
innebærer vedtaket i dag at det statsminister Kjell Magne
Bondevik i to år har kalt sterkt forurensende gasskraft-
verk, nå vil komme til å bli bygd i Hammerfest. Det er på
dagen nokså nøyaktig to år siden Kjell Magne Bondevik
innførte begrepet sterkt forurensende gasskraftverk. Han
har i tiden etterpå brukt det begrepet hyppig.

Saksordfører har også i debatten i dag i replikk til
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen bekreftet at Regjeringen og
stortingsflertallet nå aksepterer at det bygges sterkt for-
urensende gasskraftverk. Man vil ikke legge noen res-
triksjoner på utbygger som vil stille betingelser om noe
annet.

Det andre forholdet som har vært avgjørende for Senter-
partiet, er nettopp hensynet til fiskerinæringen. Uansett
hvor mange arbeidsplasser som blir skapt knyttet til ut-
byggingen av Snøhvit, vil fiskerinæringen i den lands-
delen som jeg kommer fra, og for dette fylket som vi her
snakker om, komme til å være langt viktigere i all fram-
tid enn utbyggingen av Snøhvit vil være.

Saksordfører har også bekreftet i dag at man ser beho-
vet for å få gjort en helhetlig konsekvensvurdering i for-
hold til fiskerinæringen. Den konsekvensvurderingen er
ikke gjort. Så kan man selvsagt hevde at Snøhvit alene er
en gassutbygging som ikke vil få store konsekvensene
for fiskerinæringen. Etter min oppfatning er det for en-
kelt. Snøhvit må ses på som et ledd i en helhetlig utbyg-
ging av Barentshavet. Senterpartiet mener at vi ville ha
stått oss på å ta oss den tid som kreves for å få vurdert de
helhetlige konsekvensene, både i forhold til miljø og i
forhold til fiskerinæringen, før man startet på et prosjekt
som dette.

Leif Frode Onarheim (H): Jeg skulle ønske vi i den-
ne sal kunne ta hverandre litt på ordet. Jeg har sagt flere
ganger at dette er et gassprosjekt. Snøhvit er konsekvens-
vurdert som et gassprosjekt. Vi har sagt at skal man ha
ytterligere petroleumsvirksomhet i nordområdene, i
Barentshavet, skal det gjennomføres en fullstendig kon-
sekvensvurdering av hele området. Da synes vi det er litt
pussig at man stadig kommer tilbake til at dette bare er
første trinn. Det er altså ikke tatt noen beslutning om det,
tvert om. Man har sagt at man skal ta den konsekvensut-
redningen.

Så ble det også sagt fra Heidi Sørensen at det er et be-
tydelig ansvar. Ja, hvis man hørte etter under mitt første
innlegg, sa jeg at det var en del forhold som det måtte
være opp til utbygger eller rettighetshaver å vurdere. Det
foreligger ikke en utslippstillatelse fra SFT ennå. Det
skal være en energikonsesjon man skal søke om, og ESA
har til behandling en klage fra Bellona. De tingene må
rettighetshaver vurdere. Men det er ut fra en stortingspro-
posisjon at Stortinget skal ta sin beslutning, og så må ret-
tighetshaverne vurdere om dette er akseptabelt ut fra de-
res syn.

Så sier representanten Enoksen at Snøhvit alene ville
ikke gi noe særlig effekt i Hammerfest-området og i
Finnmark. Vel, det er en ganske spennende uttalelse. Ko-

miteen var på besøk i Hammerfest og fikk en ganske le-
vende beskrivelse av hvilken optimisme det var, hva man
så frem til, og hvilke prosjekter man allerede nå så på. Så
jeg må si at representanten Enoksen nok har annen infor-
masjon enn den vi fikk fra dem som satt tett på prosjektet
i Nord-Norge og i Hammerfest.

Dette med at fisken vil være viktig i all fremtid, er jeg
helt enig med Enoksen i. Jeg tror det er viktig at man her
ser om det, med den konsekvensvurderingen man skal
foreta, er mulig å ha disse to næringene side om side. Jeg
håper det er det. Jeg er optimistisk til at det skal bli slik,
og jeg er helt sikker på at får man det til, vil det bli en
helt ny giv, ikke bare i Nord-Norge, men for hele Norge.
Vi har her en mulighet til nye prosjekter som virkelig vil
skape stor aktivitet, store inntekter, og som vil gjøre at
vårt samfunn i mange, mange år fremover får gode skat-
teinntekter også fra denne næringen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.
(Votering, se side 1895)

Presidenten: Etter ønske fra familie-, kultur- og admi-
nistrasjonskomiteen vil presidenten foreslå at sak nr. 2 og
sak nr. 3 behandles under ett.

– Det anses vedtatt.

S a k  n r .  2

Debatt om kultur- og kirkeministerens redegjørelse
om Norsk rikskringkasting

(Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 28. februar
2002)

S a k  n r .  3

Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjons-
komiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Eirin
Faldet, Åslaug Haga og May Hansen om strukturendrin-
ger og rammebetingelser for Norsk rikskringkasting
(NRK) (Innst. S. nr. 93 (2001-2002), jf. Dokument nr.
8:28 (2001-2002))

Presidenten: Etter ønske fra familie-, kultur- og admi-
nistrasjonskomiteen vil presidenten foreslå at debatten
blir begrenset til 1 time og 15 minutter, og at taletiden blir
fordelt slik på gruppene:

Arbeiderpartiet 15 minutter, Høyre 15 minutter,
Fremskrittspartiet 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti
10 minutter, Kristelig Folkeparti 10 minutter, Senterpar-
tiet 5 minutter, Venstre 5 minutter og Kystpartiet 5 mi-
nutter.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning
til replikkordskifte på inntil 5 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.
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igjen til Stortinget med det om ganske kort tid. I tillegg
er det riktig at man også kommer med forslag og arbeid
knyttet til ny lov om fagutdannelse, men der pågår flere
ting på dette området og med ulik innvirkning.

Så til spørsmålet knyttet til Aetat. Vi jobber videre
med forholdene internt i Aetat, spesielt knyttet til attfø-
ringssituasjonen nå. Vi har bl.a. også signalisert at det
vil bli høyere bevilgninger til Aetat fremover, og at
Aetat kan regne med dette, for det har vært problemer i
den omstillingen som foregår i forbindelse med attfø-
ringspengene og omlegging i attføringsopplegget. Nå er
det jo slik at et hovedmål for Regjeringen med Aetat er
å få betraktelig større fokus på de svake gruppene i for-
hold til hva man tidligere har sett i noen år, hvor man
har vært veldig formidlingsorientert. Skal man ha de
svake gruppene i fokus og fokusere mer på kvalifise-
ringssiden i Aetat, betyr det at man må være individret-
tet, at man må gå inn på de enkelte personer og se hvil-
ket behov de har. Det dreier seg om ungdom, men det
dreier seg ikke minst om fremmedspråklige – det dreier
seg om hele settet av dem som har vanskelig for å kom-
me inn i arbeidsmarkedet. Det er helt i tråd med Regje-
ringens politikk.

Når det gjelder spørsmålet om lønnstilskudd, er jeg
glad for at vi er enige om at lønnstilskudd skal brukes på
den måten som også ble skissert i mitt innlegg. Vi må
ikke komme i en slik situasjon at for å ansette personer
som har det vanskelig – som på en måte anses som ikke å
være 100 pst. like produktive – skal en arbeidsgiver ha
betalt. Lønnstilskudd skal være en «myking» inn i ar-
beidsmarkedet for enkelte grupper, men det må ikke
være slik at man skal forvente å få betalt fra det offentli-
ge hvis det ikke er en voksen, normal person med høy
produktivitet som ansettes. Ikke alt kan kompenseres av
det offentlige – det er farlig etter min mening. Ut fra de
erfaringene vi hadde med en høy andel på arbeidsmar-
kedstiltak, vet vi at den typen tiltak på et tidspunkt pres-
ser ut ordinære jobber som skulle vært gjort. Det var et
av problemene vi hadde med den store massen på tiltak
på begynnelsen av 1990-tallet.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.
(Votering, se side 1897)

Etter at det var ringt til votering i fem minutter, uttalte
presidenten: Da er vi klare til å gå til votering.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram tre for-
slag. Det er
– forslag nr. 1, fra Rolf Terje Klungland på vegne av

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet
– forslagene nr. 2 og 3, fra Hallgeir H. Langeland på

vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet
Forslag nr. 3, fra Sosialistisk Venstreparti og Senter-

partiet tas opp til votering. Forslaget lyder:
«St.prp. nr. 35 (2001-2002) sendes tilbake til Re-

gjeringen med tanke på behandling etter at konse-

kvensutredning av helårlig petroleumsaktivitet i de
nordlige havområder fra Lofoten og nordover forelig-
ger.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet
ble med 77 mot 23 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.35.56)

Presidenten: Forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstre-
parti og Senterpartiet tas opp til votering. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å tilrettelegge for
en politisk behandling av saker knytta til havmiljø og
klimapolitikk, slik at de behandles i samsvar med Sam-
arbeidsregjeringens mål om en bærekraftig utvikling,
samt målet om å følge føre-var-prinsippet.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet
ble med 78 mot 22 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.36.32)

Komiteen hadde innstillet:

I
Stortinget samtykker i at Petoro AS, som er rettighets-

haver for statens deltakerandel (Statens direkte økono-
miske engasjement – SDØE), kan delta i utbygging og
drift og anlegg og drift av Snøhvit LNG i samsvar med
Olje- og energidepartementets anbefaling i St.prp. nr. 35
(2001-2002).

V o t e r i n g s t a v l e n e  viste at det var avgitt 74
stemmer for komiteens innstilling og 26 stemmer imot.

(Voteringsutskrift kl. 19.37.04)

Bendiks H. Arnesen (A) (fra salen): President, jeg skul-
le ha stemt for.

Presidenten: Kan presidenten forstå det slik at det ble
stemt imot?

Bendiks H. Arnesen (A) (fra salen): Jeg har stemt
imot, og skulle stemt for.

Presidenten: Da bifaltes innstillingen med 75 mot 25
stemmer.

Videre var innstillet:

II
Stortinget ber Regjeringen sørge for at Statoil og ret-

tighetshaverne utarbeider en tidsatt plan for å utprøve
CO2-reduserende teknologier, og at Regjeringen kom-
mer tilbake til Stortinget med en orientering om frem-
driften, kostnadsoverslag og hvordan et pilotanlegg kan
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finansieres – i forbindelse med fremleggelse av gassmel-
dingen.

Presidenten: Fremskrittspartiet har varslet at de øns-
ker å stemme imot.

V o t e r i n g :

Komiteens innstilling bifaltes med 84 mot 15 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 19.38.15)

Presidenten: Forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet – alle
unntatt representanten Konglevoll – og Fremskrittsparti-
et, tas opp til votering. Sosialistisk Venstreparti og
Senterpartiet har varslet at de vil støtte forslaget. Forsla-
get lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at driftsope-
ratør for anlegget på Melkøya legger til rette for, og
deltar med finansiering, slik at overføringsledninger
for kjølevann til industriområdet på Kvaløya kan reali-
seres.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Arbeiderpartiet – alle unntatt represen-
tanten Konglevoll – og Fremskrittspartiet bifaltes med 61
mot 38 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.38.58)

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten har Karin S. Woldseth
satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet. Forsla-
get lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendige
forslag for Stortinget slik at NRKs lisensavgift diffe-
rensieres ut fra mulighetene for mottaker til å motta
NRK1 og NRK2 over det ordinære sendenettet.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 81 mot 18
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.39.51)

Presidenten: Presidenten vil så foreslå at kultur- og
kirkeministerens redegjørelse om Norsk rikskringkasting
i Stortingets møte 28. februar 2002 vedlegges protokol-
len. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstillet:

Dokument nr. 8:28 (2001-2002) – forslag fra stor-
tingsrepresentantene Eirin Faldet, Åslaug Haga og May
Hansen om strukturendringer og rammebetingelser for
Norsk rikskringkasting (NRK) – vedlegges protokollen.

V o t e r i n g :

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Votering i sak nr. 4

Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Ulf
Erik Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt
fra Odelstingets møte 7. februar 2002:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at vederlag
for konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert
kringkasting i sin helhet skal tilfalle statskassen. Be-
vilgninger til norsk film- og fjernsynsproduksjon fore-
tas ut fra ordinære budsjettprioriteringer i forbindelse
med Stortingets behandling av statsbudsjett.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 83 mot 16
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.41.06)

Votering i sak nr. 5

Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Ulf
Erik Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt
fra Odelstingets møte 7. februar 2002:

«Stortinget ber Regjeringen før neste konsesjons-
runde legge frem sak for Stortinget ved regulering av
beløp for vederlag for konsesjon til riksdekkende
kringkasting.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 83 mot 15
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.41.38)

Votering i sak nr. 6

Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant
Magnar Lund Bergo på vegne av Sosialistisk Venstre-
parti oversendt fra Odelstingets møte 7. februar 2002:

«Stortinget ber Regjeringen øremerke det samlede
konsesjonsvederlaget til media- og kulturformål.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 85 mot
14 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.42.05)

Votering i sak nr. 7

Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Eli
Sollied Øveraas på vegne av Senterpartiet oversendt fra
Odelstingets møte 7. februar 2002:

«Stortinget ber Regjeringen øremerke det foreslåtte
engangsbeløpet og den inntektsavhengige delen av
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KO N S E S J O N S R U N D E R  O G  T I L D E L I N G E R

Gjennom tildelingspolitikken for nye utvinnings-
tillatelser og samtykke til overdragelser kan myn-
dighetene påvirke aktørbildet på norsk kontinen-
talsokkel. Det overordnede målet for politikken er
å bidra til et aktørbilde som fremmer best mulig
ressursforvaltning og som derigjennom legger
grunnlag for at det skapes størst mulige verdier
og statsinntekter. 

1.–4. konsesjonsrunde

De første blokkene på norsk kontinentalsokkel ble
utlyst i 1965. Utlysningen omfattet samtlige blok-
ker sør for 62°N, med unntak av de som ligger nær-
mest grensen mot svensk og dansk kontinental-
sokkel. Departementet mottok elleve søknader for
208 av til sammen 278 utlyste blokker. 22 utvin-
ningstillatelser bestående av 78 blokker ble tildelt,
og dette er den største tildelingen som er foretatt i
noen konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.
De geologiske forholdene på sokkelen var den
gang lite kjent og det var begrensede muligheter til
å velge ut spesielt lovende blokker.

I 2. konsesjonsrunde i 1969 ble det utlyst
begrensede områder i den hensikt å tildele visse
tilleggsblokker til allerede tildelte utvinningstilla-
telser. Friggfeltet, som ble påvist i 1972 på blokk
25/1, ble tildelt i denne konsesjonsrunden.

I 3. konsesjonsrunde ble 32 blokker utlyst.
Totalt 20 blokker ble tildelt i årene 1974, 1976 og
1977. Dette var den første konsesjonsrunden hvor
Statoil ble tildelt 50 prosent deltakerandel i alle til-
delte utvinningstillatelser. Statoil, Hydro og Saga
fikk sine første operatøroppgaver i denne konse-
sjonsrunden. 

I 4. konsesjonsrunde i 1978 ble 15 blokker
utlyst. I alt åtte blokker ble tildelt. I denne runden
ble blokk 31/2 (del av Troll) tildelt med Shell som
operatør.

5.–10. konsesjonsrunde

I 5. konsesjonsrunde i 1979 ble det for første
gang utlyst og tildelt blokker nord for 62°N
(Haltenbanken og Tromsøflaket). Runden ble
delt i tre avdelinger, og i alt tolv blokker fordelt
på tolv utvinningstillatelser ble tildelt mellom
1980 og 1982. 

I 6. konsesjonsrunde i 1981 ble det tildelt ni
blokker på tilbakeleverte områder i den sørlige
delen av Nordsjøen.

I 7. konsesjonsrunde samme år ble det tildelt
fem blokker på Trænabanken, et nytt område
utenfor Nordland fylke. Alle blokkene er tilbake-
levert.

I 8. konsesjonsrunde i 1984 ble det for første
gang utlyst blokker i alle områdene på kontinen-
talsokkelen (Nordsjøen, Norskehavet og Barents-
havet). Den mest interessante blokken i denne
runden var 34/7 (Snorre), som Saga ble tildelt
operatørskap for.

9. konsesjonsrunde året etter omfattet også
blokker i alle områdene på kontinentalsokkelen.
Det ble tildelt elleve utvinningstillatelser beståen-
de av til sammen 13 blokker.

10. konsesjonsrunde ble delt i to avdelinger.
Del A (1985) omfattet bare blokker i Nordsjøen. I
del B (1986) ble det utlyst og tildelt blokker i et
nytt område, Nordland II. Til sammen ble det til-
delt 17 blokker i 10. konsesjonsrunde.
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11.–17. konsesjonsrunde

11. konsesjonsrunde i 1987 ble også delt i to avde-
linger, A og B. Det ble til sammen tildelt 13 utvin-
ningstillatelser, hvorav fire av tillatelsene besto av
nøkkelblokker i Barentshavet. De 13 utvinningstil-
latelsene dekker 22 blokker eller deler av blokker.
Utvinningstillatelsene ble fordelt med henholdsvis
én i Nordsjøen, én på Møre Sør, fire på Halten-
banken og syv i Barentshavet. 

Også 12. konsesjonsrunde ble delt i to avde-
linger. I del A (1988) ble det tildelt 16 blokker eller
deler av blokker i Nordsjøen fordelt på elleve
utvinningstillatelser. Del B (1989) omfattet 13 blok-
ker i ni utvinningstillatelser, hvorav tre tillatelser
(seks blokker) i Barentshavet, én i Nordland II, tre
på Haltenbanken og to på Møre I (tre blokker).

13. konsesjonsrunde ble tildelt i 1991 og
omfattet 36 blokker i 22 utvinningstillatelser, for-
delt på tolv tillatelser i Nordsjøen, tre i Norskeha-
vet og syv i Barentshavet.

I 14. konsesjonsrunde i 1993 ble det tildelt 31
blokker fordelt på 17 utvinningstillatelser, hvorav
elleve utvinningstillatelser i Nordsjøen, fire i Nor-
skehavet og to i Barentshavet.

I 15. konsesjonsrunde i 1996 ble det tildelt 46
blokker fordelt på 18 utvinningstillatelser, hvorav
fire i Nordsjøen og 14 i Norskehavet. Denne run-
den er den første konsesjonsrunden som er gjen-
nomført innenfor rammene av konsesjonsdirekti-
vet (se omtale i kapittel 3). Det var også den første
runden hvor det ble tildelt utvinningstillatelser på
dypt vann i Norskehavet.

I 16. konsesjonsrunde i 2000 ble det tildelt 34
blokker eller deler av blokker fordelt på 14 utvin-
ningstillatelser, og i 17. konsesjonsrunde ble det i

2002 tildelt 18 blokker eller deler av blokker for-
delt på 6 utvinninsgtillatelser. Alle utvinningstilla-
telsene tildelt i disse konsesjonsrundene ligger i
Norskehavet. 

Barentshavsprosjektet

I mai 1997 ble det tildelt nye utvinningstillatelser i syv
områder i Barentshavet. For fire av områdene skjed-
de tildelingen i form av seismikkområder. Barents-
havsprosjektet ble igangsatt som en følge av de sær-
lige utfordringene en stod overfor i området, både
med hensyn til redusert interesse fra selskapenes
side, og med hensyn til fiskeri- og miljøinteressene.

Nordsjøtildelingene

Etter 15. konsesjonsrunde har det vært særskilte
tildelinger for Nordsjøen. I juni 1999 ble 14 utvin-
ningstillatelser tildelt i Nordsjøen i Nordsjøtilde-
lingen 1999. Elleve av disse var i nye områder. De
resterende tre var tilleggsarealer til eksisterende
funn eller felt. Disse var utvinningstillatelsene
050C, 055B og 249, hhv. tilleggsarealer til
34/10–23 Gamma (Gullfaks), Brage og 25/4–6 S
Vale. Til sammen utgjorde tildelingen 22 blokker
eller deler av blokker.

I april 2001 ble seks utvinningstillatelser til-
delt i Nordsjøtildelingen 2000. To av tildelingene
skjedde i form av seismikkområder. Utvinningstil-
latelsene omfatter syv blokker eller deler av blok-
ker og seismikkområdet åtte blokker.

Nordsjøtildelingen 2001 resulterte i at 10 utvin-
ningstillatelser ble tildelt februar 2002. Tildeling-
en omfattet 10 blokker eller deler av blokker.

KO N S E S J O N S R U N D E R  O G  T I L D E L I N G E R
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KO N S E S J O N S R U N D E R  O G  T I L D E L I N G E R

Tildelinger utenom konsesjonsrunder

I 1973 ble Statoil/Mobil-gruppen tildelt utvin-
ningstillatelse for blokkene 33/9 og 33/12 (Stat-
fjordfeltet). Mobil ble operatør for blokkene. Sta-
toil overtok som operatør 1. januar 1987.

Blokk 34/10 (Gullfaks) ble tildelt i 1978 med
kun norske eierandeler.

En del av Osebergfeltet er lokalisert i blokk
30/9. Denne delen av 30/9 ble i 1982 tildelt de tre
norske selskapene Statoil, Hydro og Saga, med
Hydro som operatør for utvinningstillatelsen. 

Trollfeltet som ble påvist i blokk 31/2, strekker
seg inn i blokkene 31/3, 31/5 og 31/6. Disse blok-
kene ble i 1982 tildelt som tilleggsareal med hen-
holdsvis Statoil, Hydro og Saga som operatører.

I 1985 ble utvinningstillatelse 112 tildelt som
tilleggsareal til rettighetshaverne på Øst-Frigg.
Tilbakelevert del av blokk 25/1 ble tildelt på nytt
med Hydro som operatør i 1986.

I 1991 ble utvinningstillatelse 185 tildelt som
tilleggsareal til Bragefeltet. 

Utvinningstillatelse 085B ble tildelt rettighets-
haverne på Trollfeltet i 1992.

I 1995 ble utvinningstillatelse 018B tildelt ret-
tighetshaverne på Ekofiskfeltet. Videre ble utvin-
ningstillatelse 050B tildelt rettighetshaverne på
Gullfaksfeltet og utvinningstillatelse 114B tildelt
rettighetshaverne på Ymefeltet dette året.

I 1998 ble det tildelt åtte utvinningstillatelser,
hvorav fem var fradelinger. Dette vil si at en del av
området for en utvinningstillatelse fradeles og at
det utstedes en egen utvinningstillatelse for det
fradelte området. Dette gjelder i 1998 for utvin-
ningstillatelsene 019C, 037B, 053B, 102B og 103B.

De andre utvinningstillatelsene som ble tildelt var
114C, 128B og 237 som tilleggsarealer til Yme-,
Norne- og Åsgardfeltene.

I 1999 ble det tildelt seks utvinningstillatelser
utenfor tildelingsrunder. En av disse, tillatelse
250, var et tilleggsareal til funnet 6305/8–1 Ormen
Lange. De tre andre var fradelinger. I dette tilfel-
let gjelder det tillatelsene 001B, 027B og 028B. 
I tillegg ble utvinningstillatelsene 050C og 055B
tildelt som tilleggsareal til hhv Gullfaks- og Bra-
gefeltet.

I år 2000 var det åtte fradelinger i eksisteren-
de utvinningstillatelser. Disse var utvinningstilla-
telse 006B (Valhallfeltet), 006C (gjenstående areal
i den tidligere utvinningstillatelse 006 etter at Val-
hallfeltet og Torfeltet ble fradelt), 027C (tillegg til
Ringhornefeltet), 028C (fradeling fra Balderfel-
tet), 037C (tilleggsareal til Murchisonfeltet), 134B
(tilleggsareal til Kristinfeltet), 169B1 og 169B2
(tilleggsareal til Granefeltet) og 171B (tilleggsare-
al til Oseberg Sørfeltet.)

I år 2001 var det fem fradelinger i eksisteren-
de utvinningstillatelser. Disse var utvinningstilla-
telse 029B (tilleggsareal til Glitnefeltet), 033B (til-
legg til Valhallfeltet), 048B (fradeling av Glitnefel-
tet), 052B (tillegg til Huldrafeltet) og 072B
(fradeling fra Sigynfeltet).

I 2002 ble det tildelt fire utvinningstillatelser som
tilleggsareal. Dette er tillatelsene 085C (tilleggssare-
al til Troll), 094B (tilleggsareal til Åsgard), 122B
(tilleggsareal knyttet til funnet 6507/2-2) og 212B
(tilleggsareal til Skarv og Alve). Samme år var det
fradeling i en av de eksisterende utvinningstillatel-
sene, 018C.
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Vedlegg 1 

Formidling, publisering m.v. 

1 Rådet 

I tillegg til forskergruppen ble det oppnevnt et råd 
bestående av 23 medlemmer som representerer 
ulike sektorer i samfunnet 

Rådets mandat 

«Rådets oppgave er å gi forskergruppen råd og 
veiledning på grunnlag av det materiale forsker
gruppen Legger fram for Rådet: Dette materialet 
omfatter forskergruppens program, framdrifts
rapporter, arbeidsnotater etc. Rådet står ikke 
ansvarlig for forskergruppens arbeid og resulta
ter. Rådet møtes minst to ganger årlig. Innkal
ling skjer på forskergruppens initiativ. Rådets 
leder er ordstyrer på rådsmøtene og har et ansvar 
for å forberede rådets drøftinger i samråd med 
forskergruppens leder. Referat fra rådsmøtene er 
et ansvar for forskergruppen. Rådet har ikke eget 
sekretariat. Rådet kan ved behov bistå forsker
gruppen når det gjelder å fonnidle forskningsre
sultater og å stimulere til en opplyst offentlig 
debatt underveis i utredningen.» 

Rådet har hatt følgende sammensetning: 

Maiken Ims 

Geir Kjell Andersland 
Anne-Lise Bakken 

Grethe Bjørlo 

Marie Rein Bore 

Arnhild Danielsen 

Jan Davidsen 

Marie Føreland 

Trine Skei Grande 

Kommunikasjons
direktør i Oljeindu
striens Landsforening 
0eder) 
Advokat (V) 

Skribent, 
Hamar 
Kommunepolitiker, 
Ålesund (A) 
Politisk redaktør, 
Stavanger Aften blad 
Regionalsjef, Buske
rud Fylkeskommune 
Leder, Norsk 
Kommuneforbund 
Skolesjef. 
Kristiansand 
Parlamentarisk leder, 
Venstre 

Jon Hellesnes Professor, Universi
tetet i Tromsø 

Ottar Henriksen Administrerende 
direktør, Raufoss ASA 

Jon P. Knudsen Tidligere politisk 
redaktør, Fædrelands
vennen 

Per Olaf Lundteigen Tidligere generalsek
retær, Senterpartiet 

Eilef A. Meland Høgskolelektor, 
Stavanger (SV) 

Geir Mo Generalsekretær, 
Fremskrittspartiet 

Ingvild Myhre Administrerende 
direktør, Telenor 
Mobil 

Aage Muller-Nilssen Tidligere 
generalsekretær. 
Kirkens Bymisjon 

Fakhra Salimi Leder, MlRA Ressurs
senter for innvandrer
kvinner 

Mona Skaret Tidligere forsknings
sjef, SINTEF 

Widar Skogan Bonde, Balsfjord 
(KrF) 

Silje Schei Tveitdal Tidligere leder av 
Natur og Ungdom 

Liv Østmo Dekan, Samisk 
Høgskole, Kautokeino 

Trond R. Reinertsen Konsernsjef, E. A. 
Smith, Trondheim 
(H) (fram til 
mars 2001) 

Maren Hersleth Holsen Tidligere leder av 
Ungdommens demo
kratiforum (fra mars 
2001) 

Rådet har hatt 11 møter i løpet av utrednings
perioden. Møtene har vært holdt i Oslo, Bergen, 
Trondheim og Tromsø. 
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Sentrale temaer som har vært behandlet på 
rådets møter er: 
- Lokaldemokrati, sentrum-periferi-spørsmål og 

eiendomsrett til naturressurser 
Medier og ny teknologi 
Symboler, makt og identitet 
Ny teknologi, produksjon og marked 
Internasjonalisering, olje og makt 
Etnisitet og nye kulturer 
Liberalisering og globalisering - trender og 
framtidsutsikter 

- Lokaldemokrati i endring: Hvor går makten? 
- Likestilling og kjønnsmakt 
- Maktens samvittighet 
- Velferdsstatens kjønnsdimensjoner 
- Medienes nye rolle i samfunnet 
- Et demokrati for konflikter? 

I tillegg har rådet ved gitt innspill til utredningens 
informasjons- og formidlingsarbeid. Rådet tok 
initiativ til konferansen «Demokratiet i endring; 
Gamle idealer, nye utfordringer», 23. april 2002, 
Oslo. 

2 Økonomi 

Utredningen har hatt et samlet budsjett for hele 
perioden på kr. 49.630.000. 49 millioner kroner ble 
bevilget av Stortinget, mens kr. 630.000 var inn
tekter fra andre kilder. 

Bevilgninger pr. år har vært som følger: 

1998: kr. 3.000.000 
1999: kr. 8.300.000 
2000: kr. 12.200.000 
2001: kr. 13.700.000 
2002: kr. 11.600.000 
2003: kr. 830.000 

3 Formidling 

3.1 Konferanser og seminarer 

Makt- og demokratiutredningen har i perioden 
1998-2003 avholdt en rekke konferanser og andre 
arrangementer. 

Startkonferansen for Makt- og demokratiutrednin
gen, Oslo, 29. september 1998 
Arrangør: Makt- og demokratiutredningen. 

Makt, normalitet, identitet, Bergen 15. -17. oktober 
1998 
Arrangør: Makt- og demokratiutredingen i samar
beid med NFR-prosjektet «Det Nye» ved Senter 
for europeiske kulturstudier, Universitetet i Ber
gen. 

Møte om eliteundersøkelsen, Bergen, 15. desember 
1998 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i 
samarbeid med Institutt for samfunnsforskning, 
LOS-senteret og universitetene i Bergen, Oslo og 
Uppsala. 

Møte om medborgerundersøke/sen, Bergen, desem
ber 1998 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i 
samarbeid med Norsk Samfunnsvitenskapelig 
Datatjeneste, Norsk Lærerakademi, Institutt for 
samfunnsforskning, LOS- senteret, universite
tene i Bergen, Trondheim, Uppsala og Oslo. 

«Usynlige grenser - kjønn og makt», Oslo, 11.-12. 
oktober 1999 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i 
samarbeid med programstyret for «Kjønn i end
ring» i Norges forskningsråd. 

«Eierskap og makt", Oslo, 30. november 1999 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i 
samarbeid med programstyret for ,,Næring, 
finans, marked» i Norges forskningsråd og 
Næringslivets Hovedorganisasjon. 

«Svekket kvinnemakt?», høst 1999 - vår 2000 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i 
samarbeid med LOS-senteret (Rokkansenteret), 
Universitetet i Bergen 

«Makt og velstand», Oslo 27.-28. januar 2000 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i 
samarbeid med ECON Senter for økonomisk ana
lyse. 

"Multikulturalisme», Oslo og Bergen, 20.-21. mars 
2000 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i 
samarbeid med «!MER-programmet,, i Norges 
forskningsråd, Canadas ambassade i Norge, Insti
tutt for samfunnsforskning, Kommunal- og regio
naldepartementet og Nordic Association for Cana
dian Studies (NACS). 
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«/nvestigating Social Capita[, Solstrand, Bergen, 
mai 2000 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen og 
LOS-senteret (Rokkansenteret), Universitetet i 
Bergen. 

«Ungdom og makt», Oslo, 25. oktober 2000 
Arrangører: Maki- og demokratiutredningen i 
samarbeid med Norsk institutt for oppvekst, vel
ferd og aldring (NOVA) og Landsrådet for Norges 
barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). 

«Estetikk og makt», Bergen, 8.-10. desember 2000 
Arrangører: Maki- og demokratiutredningen 
samarbeid med prosjektet «Kulturell uorden». 

«Maktens tekster», Oslo, 8. -9. juni 2001 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i 
samarbeid med prosjektet «Sakprosa 2000-2003» 
ved Universitetet i Oslo (støttet av Norsk faglitte
rær for fatter- og overseilerforening). 

Felles konferanse mellom den norske og den danske 
maktutredningen, Danmark, Vedbæk, 23.-24. 
august 2001 
Arrangører: forskergruppen i Makt- og demokra
tiutredningen og forskningsledelsen ved den dan
ske maktutredningen. 

«Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
(JKT)», Oslo, 19.-20. oktober 2001 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i 
samarbeid med SKIKT-programmet i Norges fors
kningsråd. 

«Demokratiet i endring: Gamle idealer, nye utfor
dringer», Oslo, 23. april 2002 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen. 

«Regionalmakt på Sørlandet», Kristiansand, 
august 2002 
Arrangør: Makt- og demokratiutredningen i sam
arbeid med avisen fædrelandsvennen og Sørlan
det i 100. 

«Risikosoner», Oslo, 29. -30. august 2002. 
Arrangør: Mak1- og demokratiutredningen i sam
arbeid med Norsk Kulturråd. 

«Nasjonale regimer for lønnsforhandlinger i end
ring: Nordiske tendenser i et komparativt perspek
tiv», Oslo, 5.-6. september 2002 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen 
samarbeid med forskningsstiftelsen Fafo. 

«Olje og makt», Oslo, 12. september 2002 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen 
samarbeid med Oljeindustriens Landsforening o 
«Petropol-programmet» i Norges forskningsråd. 

«/ndigenous politics: Aspects of Power and 
Democracy», Tromsø, 3.-5. oktober 2002 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i 
samarbeid med Senter for samiske studier ved 
Universitetet i Tromsø. 

«Kjønnsmakt i Norden», Oslo, 12.-13. juni 2003 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i 
samarbeid med Forening for kvinne- og kjønns
forskning (FOKK), Senter for kvinne- og kjønns
forskning ved Universitetet i Oslo, Nordisk insti
tutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK), KIL
DEN Informasjons- og dokumentasjonssenter for 
kvinne- og kjønnsforskning i Norge. 

Sluttkonferanse: Makt- og demokratiutredningen 
1998-2003, Oslo, 26. august 2003 
Arrangør: Makt- og demokratiutredningen. 

3.2 Kulturdialoger 
Ibsentablåer under Forskningsdagene, Oslo 23.-24. 
september 1999 
Arrangør: Makt- og demokratiutredningen, Uni
versitetet i Oslo og Norges forskningsråd 

/bsentablåer i Universitetsbiblioteket, Oslo, oktober 
1999 
Arrangør: Universitetets informasjonsavdeling 
(«Lunsj med kultur») og Apollon i samarbeid med 
Makt- og demokratiutredningen og Institutt for 
lærerutdanning og skoleutvikling 

Samtaler med sceniske tablåer: "Makten går til sce
nen», Oslo, 9. september 2000 
Arrangører: Makt- og demokratiutredningen 
samarbeid med Nationaltheatret. 

Ibsentab/åer i det nye Universitetsbiblioteket, Oslo 
11. november 2000 
Arrangør: Universitetet («Oslo by 1000 år, Kjenn 
ditt universitet») i samarbeid med Makt- og demo
kratiutredningen og Institutt for lærerutdanning 
og skoleutvikling 

Samtale: «Maktens pris», Tromsø, 1. april 2001 
Arrangør: Makt- og demokratiutredningen i sam
arbeid med Nordnorsk forfattersentrum. 
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UiO Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

OLJE OG MAKT 

Tittelside lnnhc,ld 

FORORD: OLJE OG MAKT 

Maiken /ms og Fredrik Engelstad 

Makt- og demokratiutredningen, Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norges forskningsråd arrangerte sammen konferansen 

Olje og makt i Oslo den 12. september 2002. 

Formålet med konferansen var å belyse olje- og gassvirksomhetens betydning i det norske samfunnet ut fra et makt- og 

demokratiperspektiv. Konferansen handlet om oljemakt på hjemmebane, verdiskaping i et langsiktig perspektiv, norsk gass på den 

europolitiske arena, oljemakt som samfunnsmakt og petroleumsvirksomheten som drivkraft for samfunnsutviklingen. Temaene ble 

belyst gjennom foredrag, innlegg og debatter der sentrale representanter fra industri, forskning og politiske miljøer deltok. 

Denne rapporten inneholder de fleste av foredragene som ble holdt på konferansen. Innleggene fra den avsluttende paneldebatten 

om veien videre for Norge som olje- og gassnasjon er samlet i et felles referat. 

Ikke alle foredragsholdere fant anledning til å bearbeide sine innlegg i skriftlig form. Dessverre måtte vi unnvære foredragene til 

Ove Gusevik, Erik Johnsen, Aslak Sira Myhre og Kjetil Tungland i denne konferanserapporten. De fortjener imidlertid stor takk for 

sine vektige innlegg på konferansen. 

Programkomite for konferansen var Ole Berrefjord (Berrefjord og Thomassen), Fredrik Engelstad (Makt- og demokratiutredningen), 

Gunnar Gjerde {Olje- og energidepartementet), Helge Hervik (TotalFinaElf), Maiken lms (Oljeindustriens Landsforening), Willy 

Olsen (Statoil), Marie Smith-Solbakken (Eurest), Rolf Wiborg (Oljedirektoratet) og Øyvind Østerud (Makt- og 

demokratiutredningen). 

OLJE OG MAKT - DET NORSKE TILFELLET 

Maiken /ms f:J 

Velkommen til konferansen, der dagens tema er olje og makt. Hensikten med denne konferansen er å belyse olje- og 

gassvirksomhetens betydning i det norske samfunnet ut fra et makt- og demokratiperspektiv. Arrangører er Oljeindustriens 

Landsforening (OLF), Makt- og demokratiutredningen, samt Norges forskningsråd ved Petropolprogrammet. 

Konferansen har samlet mer enn 270 representanter fra oljeindustrien og annet næringsliv, fra myndigheter og det politiske miljøet, 

universitets- og forskningsmiljøene, fra interesseorganisasjoner, så vel som andre interesserte og pressen. I salen sitter også en 

rekke foredragsholdere og innledere som skal snakke om forskjellige sider ved temaet makt og olje. 
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Den nye Makt- og demokratiutredningen - som vi ofte kaller den, i og med at det allerede har vært en maktutredning for noen tiår 

siden - ble opprettet gjennom et eget Stortingsvedtak. Det skjedde i 1997. Startskuddet gikk i mars året etter. Da oppnevnte 

Regjeringen Bondevik I en forskergruppe på fem personer som i fem år skulle stå for nye studier av maktforholdene i Norge ut fra 

et demokratiperspektiv. Samtidig ble Rådet for Makt- og demokratiutredningen oppnevnt, med representanter fra ulike deler av 

samfunnet. En av Rådets oppgaver er å bistå i å formidle forskningsresultater og stimulere til en offentlig debatt underveis i 

arbeidet. Denne konferansen er et ledd i Makt- og demokratiutredningens formidlingsoppdrag. 

Utviklingen i olje og gassindustrien, Norges største næringsvei, står selvfølgelig sentralt når det norske samfunnet skal studeres i et 

makt- og demokratiperspektiv, enten det er snakk om teknologi, globalisering, markedsmekanismer, miljøutfordringer, 

styringsorganer eller beslutningsveier. Resultatet av maktstudiene skal leveres i 2003. Det som kommer fram på dagens 

konferanse Olje og makt, blir også en del av det kunnskapstilfanget som forskerne tar med seg når de nå går i gang med å skrive 

sluttrapporten. 

Den andre arrangøren fra forskningssiden, Norges forskningsråd , koordinerer bevilgningene både til Makt- og 

demokratiutredningen og Petropolprogrammet. Petropolprammet omfatter forskning om internasjonalisering, omstilling og nye 

utfordringer for petroleumsvirksomheten og det norske samfunnet, områder som er helt sentrale i forhold til dagens tema. 

Da Makt- og demokratiutredningen banket på døren til OLF og spurte om det var interesse for å arrangere en konferanse om olje 

og makt, var svaret ja. OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for alle oljeselskapene og for leverandørbedrifter knyttet til 

utforskning og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Vi ser det som viktig og naturlig at det hele tiden er en løpende debatt 

og dialog om utviklingen i olje- og gassvirksomheten, og at mange deltar i denne debatten. Det dreier seg om Norges viktigste 

industriklynge og teknologibase. Det handler om arbeidsplasser og miljø, og om store tall for verdiskaping og statsinntekter. 

Det er tatt mange viktige beslutninger som gjør at oljeindustrien i Norge er kommet så langt som vi er. Samtidig står vi foran nye 

store utfordringer som krever nytenkning og endring for at denne industrien skal kunne fortsette som drivkraft for nærings- og 

velferdsutviklingen for generasjonene som kommer etter oss. 

Olje og makt er et stort tema og et vanskelig tema. Olje- og gassvirksomheten er omfattende, og maktforholdene er ikke alltid like 

lette å analysere. Makten kan være direkte eller indirekte, åpen eller skjult. Makt er ofte relasjonell og knyttet til personer, mens en 

annen type makt ligger i strukturer. Makten er sammensatt, de som har makt sier gjerne at de ikke har det, og maktbegrepet er på 

ingen måte enkelt og entydig. Det som iallfall er helt klart er at det er mange sider ved makt og olje som vi ikke får berørt i løpet av 

en enkelt konferansedag. Vi har måttet velge ut noen sentrale problemstillinger, og la andre ligge. 

Vi har invitert en rekke aktører fra industri, forskning, politikk og samfunnsliv til å være med på å belyse dagens tema. De vil snakke 

ut fra sitt ståsted, sitt perspektiv og sine erfaringer. Programmet går som planlagt, med to endringer. Regjeringen er representert i 

debattpanelet med arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman som går inn for olje- og energiminister Einar Steensnæs. I 

sesjonen om gass vil Erik Johnsen stå for innlegget fra Olje- og energidepartementet. 

Det er som regel alltid en oljekonferanse på gang i oljelandet Norge, og Makt- og demokratiutredningen har arrangert eller deltatt 

på en rekke konferanser om maktforhold. Dette er nok likevel den første konferansen som tar opp utviklingen av olje- og 

gassvirksomheten i et makt- og demokratiperspektiv. 

OLJEMILJøET, MILJøET OG DEN POLITISKE BESLUTNINGSTAKEREN 
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Marit Arnstad f:J 

Innledning 

Temaet "oljemiljøet, miljøet og den politiske beslutningstakeren" favner et meget omfattende og ganske komplisert forhold mellom 

næring, miljø og politikk. Jeg har ikke satt meg som mål å belyse alle sidene ved dette forholdet over noen få sider, men jeg vil 

forsøke å illustrere viktige maktforhold i denne "trekanten" ved hjelp av eksempler som vil være sterkt knyttet til miljøproblematikk. 

Jeg synes det både er viktig å se på hvordan ulike parter har fått realisert sine interesser, om virkeligheten svarer til de 

forutsetningene man har forsøkt å legge til grunn fra politikkens side og å anta noe om hvilke områder vi kan forvente konflikt eller 

konsensus om i årene framover. Men som sagt, det er ikke mulig å favne bredden av dette på noen sider. Det må dreie seg om 

eksempler. 

Tatt i betraktning at produksjon av olje og gass handler om utvinning av fossile brensel, som i sin natur utgjør et problem for miljøet, 

er det naturlig at problemstillingen olje og miljø er sentral. De første miljøseire i norsk oljevirksomhet handlet likevel ikke om miljø. 

De handlet om ressursutnyttelse og fisk. 

Dersom vi går tilbake til 1971 ble det allerede ved oppstarten av oljevirksomheten i Nordsjøen lagt til grunn at man ikke skulle 

brenne gass på sokkelen. Det innebar en viktig miljøseier i forhold til C02-utslipp. På den tiden ble spørsmålet imidlertid ikke 

diskutert som miljøspørsmål. Det ble sett på som en viktig regel for å sikre best mulig ressursutnyttelse på sokkelen. 

Konfliktlinjen gikk mellom Storting og oljeselskap. Industrikomiteen var åpenbart redd for at oljeselskapene av kortsiktig 

egeninteresse skulle brenne opp verdifulle gassreserver for å komme fortest mulig til oljen. Selv om det ble brent av en del norsk 

gass i såkalte "kortere prøveperioder", åpnet forbudet mot brenning av gass for en god ressursutnyttelse av kombinerte felt. 

Også i diskusjonen om oljeboring nord for 62. breddegrad var argumentasjonen bemerkelsesverdig sterkere preget av 

fiskerihensyn enn av miljøhensyn. Mange av dere husker sikkert jakkemerkene med "olje eller fisk". I den grad rene miljøhensyn ble 

trukket fram, var de gjerne knyttet til oljevernberedskap og faren for forurensning ved oljesøl langs kysten. 

Realøkonomiske hensyn vant fram i denne saken. Det var et stort behov for inntektene i norsk økonomi. Aksjonen mot oljeboring 

lyktes heller ikke å mobilisere miljøopinionen på samme måte som 1970-tallets motstand mot kontroversielle vannkraftprosjekt. 

Årsakene er sikkert mange, men et forhold som springer en i øynene er at oljeboring ble for diffust. Det er noe langt mer abstrakt 

enn et håndfast vannkraftprosjekt. Oljevirksomheten var et tema for de spesielt interesserte i politikken og fjernt fra folks hverdag. 

Oljeproduksjon var noe som bokstavelig talt foregikk i et samfunn atskilt fra Fastlands-Norge. 

I 1979 vedtok Stortinget med stort flertall at norske selskap fikk bore ved Halten-banken og i Barentshavet. I forbindelse med 

stortingsbehandlingen ble det for øvrig vist til at man skulle gå forsiktig fram dersom det ble gjort eventuelle funn. Spørsmålet om 

utbygging og utvinning ville bli lagt fram for Stortinget i hver enkelt sak. 

Selv om grensen for oljeboring ble flyttet nordover vokste det i kjølvannet av debatten om 62. breddegrad fram to viktige 

konfliktlinjer langs aksen olje, miljø og politikk. Den ene handlet om utvinningstempoet på sokkelen, den andre om 

beslutningsprosessens betydning. Begge skulle vise seg å være viktige for 1980- og 1990-årenes oljedebatt. Hver for seg sier de 

mye om forholdet mellom olje, miljø og politikk. 

Debatten om utvinningstempo 
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I 1980 produserte Norge ca. 60 millioner standardkubikkmeter oljeekvivalenter (SM3.oe). I år 2000 produserte vi om lag 240 mill. 

SM
3
.oe. Produksjonen vil fortsette å øke, tatt i betraktning den etterspørselen etter gass vi ser i de europeiske landene og vår 

mulighet til forlenget oljeproduksjon. Dette innebærer at for hvert år de politiske partiene og miljøbevegelsen har diskutert et 

moderat oljeutvinningstempo, har tempoet samtidig økt jevnt og trutt. Dette har skjedd uavhengig av målsettinger om reduserte 

C02 utslipp, uavhengig av miljødemonstrasjoner og uavhengig av politiske diskusjoner. Særlig høy var faktisk økningen på 

begynnelsen av 1990-årene, akkurat i den perioden det politiske miljøet hadde størst ambisjoner om å begrense C0
2 

utslippene. 

Den eneste lille knekken på denne oppadgående kurven var perioden mellom 1997 og 2000, hvilket jeg på ingen måte skal tilskrive 

miljøambisjonene til Sentrumsregjeringen Bondevik I. Her spilte nok verdensøkonomien og oljeprisen en viktigere rolle enn 

miljøløfter, må man erkjenne. 

På en måte har det politiske miljøet aldri helt fått grep på debatten om utvinningstempo. For alle partier er realøkonomi vanskelig 

forenbart med miljøideologi. Den stilling Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) innehar som passiv investor har også 

spilt en rolle. En annen årsak er at det ikke har vært mulig å finne operasjonelle måter å forfølge en politisk debatt om tempoet i 

utvinningen. En tredje årsak er at oljeselskapene rett og slett har vært for flinke. Fra å være tunge mastodonter som bare langsomt 

kunne snus, har de gjennom 1990-tallet blant annet evnet å få mer ut at de felt som er åpnet. Teknologiutviklingen har vært 

formidabel og den har vært vanskelig å kritisere fra miljøhold. For kan man egentlig kritisere at selskapene er blitt flinkere til å tyne 

mer olje ut av de reservoarene som allerede er blitt åpnet? Å få ut 40 prosent i stedet for 20 prosent av et reservoar før det forlates 

er god ressurshusholdning. Det kommer man ikke utenom. Dessuten har evnen til å redusere andre miljøulemper som for 

eksempel utslipp til sjøs gått hånd i hånd med teknologiutviklingen. 

Når det gjelder gass, har de politiske partiene hele tiden trodd at det var mulig å sette et mål for hvor mye gass man skulle utvinne 

og eksportere. 70 milliarder standardkubikkmeter (sm3) har vært gjentatt til det uendelige i Olje- og energidepartementets 

faktahåndbok. Men realiteten i årene framfor oss kan godt være at vi kommer opp i både 100 milliarder sm3 og mer. Hva betyr dette 

miljømessig, både for oss her hjemme og internasjonalt? Dersom man vil holde igjen, hvordan skal dette politisk gjøres i en tid da 

Storbritannia vil etterspørre langt mer gass, og Norge må kjempe hardere enn tidligere for å sikre seg de posisjoner man kan oppnå 

i et mer urolig europeisk gassmarked? 

Både for gass og olje gjelder at de utvinnbare reservene hele tiden blir justert oppover både i eksisterende felt og for nye områder. 

Overfloden har økt. De miljødilemma dette innebærer kan vanskelig angripes på samme måte overfor eksisterende felt som i 

forhold til åpning av nye felt, men denne viktige nyansen har verken det politiske miljøet eller miljøbevegelsen helt klart å forholde 

seg til. 

På den andre siden ; på tross av målbevisst arbeid for å påvirke opinionen omkring C02 problematikken vil oljeindustrien aldri 

komme unna egne utslipp. Før eller siden møter man enten krav fra Kyoto-protokollen eller en hjemlig gasskraftdebatt. Man skal 

ikke gå langt inn i slike debatter før de også handler om utvinning og tempo. Industrien kan lett komme til å bli spilt over på en 

defensiv banehalvdel. Bevisstheten blant miljøbevegelsen om kompliserte sammenhenger er blitt stor. De har så å si "lært gamet" 

Erfaringene fra Nordsjøen om hva som er mulig og ikke mulig, vil bli en viktig basis for miljømotstanden i Barentshavet. Men det 

skal jeg komme tilbake til. 

Beslutningsprosessens betydning 
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Jeg har påpekt at debatten om oljeboring nord for 62. breddegrad frambrakte en problemstilling om beslutningsprosess i forholdet 

miljø, næring og politikk. I forbindelse med åpningen for prøveboring, ble det hevdet fra daværende regjerings side at man ville 

komme tilbake til Stortinget med en egen sak for hver utbygging av eventuelle funn. Implisitt; Stortinget skulle kunne påvirke 

spørsmålet om utbygging etter at eventuelle funn ble gjort. Men kunne man det? Jeg vil hevde at det helt siden begynnelsen av 

1980-tallet har vært et gap mellom det Stortinget og miljøbevegelsen har trodd det var mulig å påvirke, og det man faktisk kunne 

påvirke 

For det første er en rekke faktiske styringsredskap i oljepolitikken avviklet de siste tyve årene. I tillegg kommer den illusjon som er 

frambrakt av at det ved hvert funn av olje eller gass legges fram en Plan for Utbygging og Drift (PUD) for Regjering og Storting. 

Behandling av PUD har forledet de politiske partiene til å tro at de faktisk har et valg. Ingenting har heller blitt gjort for å dempe 

denne illusjonen. Men virkeligheten er en annen. Selv om Storting og Regjering rent formelt må godkjenne utvikling av et felt, er de 

reelle mulighetene til å påvirke forløpet av en feltutvikling små. Handlefriheten er begrenset. La oss se på alternativene: 

Det er ikke mulig uten risiko for store økonomiske tap å bremse et felt i produksjon. Derfor vil et vedtak om å redusere tempo i 

produserende felt kreve hjemmel i lov. Uten dette vil Norge bli sett på som et usikkert og vilkårlig sted å plassere sine investeringer. 

Den eneste lovhjemmel petroleumsloven gir, knytter seg til regulering på grunn av ustabilt oljemarked, intet annet. Uten å forholde 

seg til denne spesifikke lovhjemmelen vil ingen regjering våge å redusere produksjonen fra eksisterende felt. 

Det er mulig å bremse investeringene i felt som er under utvikling. Men lett er det ikke. Da Sentrumsregjeringen Bondevik I valgte å 

utsette enkelte investeringer blant annet knyttet til Snorre B-feltet ble det, for å si det som det var, et himla bråk. Utsettelsene hadde 

ikke vært mulige ut fra miljømessige argumenter alene. De måtte sees i en større økonomisk sammenheng og i sammenheng med 

den altfor raske planlegging vi fikk i etterkant av Norsok (Norsk kontinentalsokkels konkurranseposisjon), hvor en del prosjekt ble 

bygd ut nesten rett fra tegnebrettet. Fortsatt vil enkelte sikkert diskutere om dette var rett. Det vil neppe overraske noen at jeg 

fastholder at det var det, men en større forskyvning av felt som allerede er i en investeringsfase tror jeg man vanskelig kan se for 

seg. Også i disse tilfellene vil det veie tungt at aktørene har investert titalls millioner i sitt arbeid med kartlegging og planlegging. 

Det er mulig å stoppe et felt hvor det ikke er investert, men hvor del er gitt tillatelse til leting. Men heller ikke her er det lett, ettersom 

det er gitt en letekonsesjon med forventning fra selskapene om mulighet til utvinning dersom det blir gjort funn. Blir det gjort funn er 

loddet i de aller fleste tilfeller kastet. 

Illusjonen om at man kan påvirke felt i utvikling lever i beste velgående gjennom behandlingen av PUD. Jeg opplevde flere ganger i 

min statsrådstid at partier mente man gjennom behandlingen av PUD kunne endre størrelse på en utbygging eller endre 

utbyggingsløsning. Det er kanskje ikke så rart at det tenkes slik når man gjennom 20 år er blitt gitt det inntrykket. 

For å skape samsvar mellom formalitet og virkelighet er jeg av den oppfatning at man bør endre på beslutningsprosessen. Kanskje 

bør PUD behandles ved starten av en letekonsesjon slik at man har et reelt valg. Hvis ikke må det overfor selskapene tas helt 

andre forbehold om utvikling enn det som hittil er gjort. Det er ingen løsning å legge behandlingen av dagens PUD til Regjering i 

stedet for Storting . Det forandrer ikke forholdet mellom avmakt og makt. 

Dersom behandlingen av PUD fortsetter som nå, vil miljøbevegelsen og politikkens mulighet til å påvirke miljøkravene som settes i 

høyden begrense seg til enkeltkrav i forhold til konsekvensutredninger, produsert vann og slike sider ved utvinningen, ikke til selve 

utbyggingen. Selv det å sette konkrete enkeltkrav vil være tungt. 

Avslutning 
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De reelle problemene som er knyttet til å påvirke dagens beslutningsprosess kan komme til å endre arenaen for miljødebatt knyttet 

til oljevirksomheten. Min spådom er at kampen framover ikke vil handle om utviklingen av felt, men om arealene for oljeutvinning. 

Det er her muligheten for påvirkning er størst. Kan man etablere petroleumsfrie soner eller skjerme Barentshavet for videre leting er 

dette det eneste som i realiteten kan påvirke tempoet i oljeutvinningen. Derfor vil miljøbevegelsen konsentrere sitt arbeid om dette. 

Og derfor vil det politiske miljøet bli utfordret nettopp på dette. Det er av interesse at Petoro i sin innledning på Oljekonferansen i 

Stavanger i 2002 vektla behovet for nye arealer for oljevirksomhet. Dette var en smule merkverdig fra en aktør som ikke selv kan 

søke konsesjoner, men sett i et større perspektiv knyttet til videre utvikling av norsk oljesektor er det naturlig. 

Ingen kan i dag spå utfallet av de dragkamper diskusjonen om areal vil medføre, men det skal bli interessant å følge med på en slik 

ny arena for diskusjon om olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel. 

Det er mange flere problemstillinger jeg kunne ha kommet inn på, men en helhetlig tilnærming til dette området er nærmest umulig 

innenfor mine rammer. Jeg kunne ha snakket om Brent Spar og den betydningen denne saken hadde for miljøbevissthet innen 

oljeindustrien. Og; bare for å ha det nevnt, slik at ingen tror det er glemt: Klimaavtalens krav og videre utvikling vil selvsagt legge 

rammer for forholdet mellom olje, miljø og politikk. Det temaet ville imidlertid fortjene en innledning helt for seg selv. 

Uansett vil forholdet mellom miljø, olje og politikk alltid være preget av rivninger mellom realisme og ideelle mål, materialisme og 

moral, verdiskaping og verdier. Derfor vil det også alltid engasjere, provosere og interessere! 

OLJEMAKT På HJEMMEBANE - MYTER OM OLJEPOLITIKKEN 

Kåre Willoch f:J 

Innledning 

Politikk består blant annet i å skape myter. Hvis vi ikke lykkes med å demontere disse mytene i rimelig tid, vil de bli stående som 

hindringer for å lære av historien, og bidra til gjentagelser av dens strøm av feilgrep. Men avkledningen av myter er en seig 

prosess, særlig i oljehistorien, hvor så mange politikere og bedriftsledere har en felles interesse av å opprettholde dem. Og de 

lederne i næringslivet som ikke selv har noen fortid å forsvare, bidrar likevel til å bevare konvensjonelle oppfatninger av fortiden, 

kanskje fordi det er god taktikk når det gjelder å vinne innpass i politiske miljøer. 

Når en bedriftsleder forstår at en gammel form er ubrukelig, sier han gjerne at den virket godt før, for ikke å skape avstand til dem 

som føler politisk lojalitet overfor dem som innførte feilen . Men, legger så bedriftslederen til, nå er situasjonen blitt annerledes, så 

nå må også politikken forandres. Men han vil ikke fornærme noen ved å si det som det er, nemlig at politikken burde ha vært 

annerledes fra begynnelsen av. Slik opprettholdes mytene om hvor vellykket norsk oljepolitikk alltid har vært, også i den tid da den 

var slik som man slett ikke kunne fortsette å ha den. Jeg går litt inn i denne historien, også med et inntrykk av at norske ledere - i 

både politikk og næringsliv - kan for lite historie. Store tap kunne ha vært unngått hvis de hadde visst mer om fortiden. 

Privilegier 
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Forord 

Reglement for økonomistyring i staten ble fastsatt ved 
kronprinsregentens resolusjon 
12. desember 2003. Finansdepartementet fastsatte samme dag 
Bestemmelser om økonomistyring i staten, for gjennomføring av 
dette reglementet (med hjemmel i reglementets § 3). Regelverket 
utgis her samlet i ett hefte, med felles innholdsfortegnelse og 
stikkordregister. 

Reglement for økonomistyring i staten ("reglementet") og 
Bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene") trer i 
kraft 1. januar 2004, med en generell overgangsordning på 1 år for å 
få på plass instrukser i henhold til reglementets § 3, 2. og 3. ledd. 

Det reviderte reglementet erstatter Økonomireglement for staten, 
fastsatt ved kongelig resolusjon 26. januar 1996. Bestemmelsene 
erstatter Funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten, fastsatt 
av Finansdepartementet 24. oktober 1996 med endringer av 23. 
august 2001. 

Finansavdelingen, desember 2003 

Stortinget vedtok 26. mai 2005 nytt bevilgningsreglement som trer i 
kraft 1. januar 2006. Som en følge av dette er henvisninger til 
bevilgningsreglementet oppdatert i reglementet og bestemmelsene. 
Revidert reglement for økonomistyling i staten ble fastsatt ved 
kongelig resolusjon 2. desember 2005. Finansdepartementet 
fastsatte 21. desember 2005 reviderte Bestemmelser om 
økonomistyring i staten, for gjennomføring av dette reglementet 
(med hjemmel i reglementets § 3). 

Reglement for økonomistyring i staten ("reglementet") og 
Bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene") trer i 
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kraft 1. januar 2006. 

Finansavdelingen, desember 2005. 

Ordlyden i bestemmelsene pkt. 4.4.7.4 Øvrig dokumentasjon og 
regnskapsmateriale er 14. november 2006 tilpasset Riksrevisjonens 
praksis for rapportering av resultater fra regnskapsrevisjonen til 
Stortinget. 

Finansavdelingen, november 2006. 

16. juni 2009 sluttet Stortinget seg til forslaget i St. meld. nr. 36 
(2008--2009) Det gode innkjøp om at statlige virksomheter skulle 
kunne motta elektroniske fakturaer Gf. Innst. S. nr. 348 (2008-2009)). 
Ordlyden i bestemmelsene 2.5.2.3, 4.3.1, 4.3.6, 4.4.7.3, 4.4.7.6, 5.3.5, 
5.3.5.1, 5.3.5.2 og 5.3.6 er endret som en følge av dette. Ordlyden i 
bestemmelsene 4.4.3 og 5.3.2 er justert i henhold til gjeldende 
lovverk. 

Finansdepartementet, juni 2010. 

Finansdepartementet orienterte Stortinget i Prop. 1 S (2012-2013) 
Gul bok om innføringen av ny standard kontoplan fra 2014 og om 
arbeidet med å etablere en standard for presentasjon av årsrapport 
og årsregnskap i staten. Forslag til presentasjon av årsrapport og 
årsregnskap ble sendt på bøting i desember 2012, med høringsfrist 
april 2013. Det var god oppslutning om forslaget, og nye krav til 
årsrapport og årsregnskap er tatt inn i Bestemmelsene om 
økonomistyring i staten fra 1. januar 2014. Endringene gjelder særlig 
kap 1-4 i Bestemmelsene om økonomistyring i staten. Det er videre 
gjort tilpasninger i bestemmelsene som følge av endringer i 
bokføringsloven med tilhørende forskrifter. I kap. 5, 6, 7 og 8 er det 
bare gjort mindre justeringer, der dette følger av endringene i 
kapittel 1-4. I tillegg er det gjort enkelte presiseringer og språklige 
forbedringer. 
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Bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene") trer i 
kraft 1. januar 2014. Nye krav til årsrapport og årsregnskap gjelder 
regnskapsåret 2014, med frist for virksomhetene 15. mars 2015. 

Finansdepartementet, september 2013 

Endringene fastsatt i 2015 gjelder særlig kapitlene 2, 3 og 4 i 
Bestemmelsene om økonomistyring i staten. Nye krav til vurdering 
av internrevisjon i statlige virksomheter er tatt inn i punkt 2.2. Krav 
om at virksomhetene skal føre regnskapet etter enten 
kontantprinsippet eller periodiseringsprinsippet iht. SRS er tatt inn i 
punkt 3.3.2. På bakgrunn av dette er det også gjort tilpasninger i 
punkt 3.4 Virksomhetens årsregnskap. I punkt 3.4 er det også gjort 
redigeringsmessige justeringer, blant annet ved at punktene 3.4.4-
3.4.6 nå gir en mer samlet framstilling av spesielle tilpasninger for 
henholdsvis forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, 
forvaltningsbedrifter og statlige fond. Det tidligere punkt 3.6 Statlige 
fond er nå lagt inn som underpunkt (3.6.4) til nytt punkt 3.6 
Forvaltning av :finansielle eiendeler og midler (tidligere punkt 3. 7). 
Spesielle tilpasninger for blant annet årsregnskap og rapportering 
for statlige fond er lagt til egne punkt (3.4.6 og 3.5.6). 

I bestemmelsene punkt 4.4 er det gjort tilpasninger som følge av 
endringer i bokføringsloven med tilhørende forskrifter, og som følge 
av innfø1ingen av nettoføringsordningen for merverdiavgift i 
statsforvaltningen. End1ingene omfatter særlig 
spesifikasjonskravene i punkt 4.4.3, men det er også gjo1t enkelte 
tilpasninger i terminologi og omtale. Punkt 4.4.9.3 om 
sikkerhetskopi og punkt 4.4.10.2 om oppbevaring av 
regnskapsmateriale er endret noe, med utgangspunkt i 
bokføringslovens regler. Kravet om 10 års generell 
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oppbevaringsplikt av regnskapsmateriale er opprettholdt, men det 
gis adgang til å unnlate å oppbevare papirtakturaer fra før 1.1.2011. 

I kap. 1, 5, 6, 7 og 8 er det bare gjort mindre justeringer. Det er 
generelt gjort enkelte presiseringer og språklige forbedringer. 

Bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene") trer i 
kraft 1. januar 2016. 

Finansdepattementet, november 2015 
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Reglement for økonomistyring i 
staten 
Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003 med 
endringer ved kongelig resolusjon 2. desember 2005. 

I Innledende bestemmelser 

§ 1 Formål 

Reglement for økonomistyring har som formål å sikre at: 

a) statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med 
Stortingets vedtak og forutsetninger 

b) fastsatte mål og resultatkrav oppnås 

c) statlige midler brukes effektivt 

d) statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte 

§ 2 Virkeområde 

Reglementet gjelder for: 

a) aktivitetene i statlige forvaltningsorganer 

b) styring og oppfølging av statlige forvaltningsorganer og andre 
som har fått delegert forvaltningsmyndighet 

c) forvaltningen av statlige tilskudds-, stønads- og 
garantiordninger 

d) styring og oppfølging av statens eierinteresser i 
statsaksjeselskaper, statsforetak, særlovselskaper og andre 
selvstendige rettssubjekter som staten eier fullt ut, samt 
selskaper der staten er deleier 

13 

823



Statlige forvaltningsorganer, herunder departementer, er heretter 
betegnet som "virksomheter", mens selvstendige rettssubjekter 
beskrevet i pkt. d betegnes som "selskap". Der særskilte 
bestemmelser gjelder for departementer, er betegnelsen 
"departement" benyttet. 

§ 3 Fastsettelse av utlyllende regler og adgang til å 
gjøre unntak 

Finansdepaitementet fastsetter bestemmelser om økonomistyring i 
staten for gjennomføring av dette reglementet. Reglement for 
økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i 
staten betegnes heretter som "reglementet'' og "bestemmelsene". 
Finansdepartementet kan fastsette unntak fra reglementet og 
bestemmelsene. 

Departementene skal fastsette instrukser innenfor rammen av 
reglementet både for departementet og underliggende 
virksomheter. Gjenpart av instruksene skal sendes Riksrevisjonen. 

Underliggende virksomheter skal fastsette instrukser for egne 
aktiviteter innenfor rammen av instruksen fra overordnet 
departement 

§ 4 Grunnleggende styringsprinsipper 

Alle virksomheter skal: 

a) fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible 
ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet 

b) sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, ressursbruken er 
effektiv og at virksomheten drives i samsvar med gjeldende 
lover og regler, herunder krav til god forvaltningsskikk, 
habilitet og etisk adferd 
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c) sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig 
beslutningsgrunnlag 

Departementene skal i tillegg fastsette overordnede mål og 
styringsparametere for underliggende virksomheter, jf. § 7. 

Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må tilpasses 
virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet. 

Il Budsjettforslag 

§ 5 Utarbeidelse av budsjettforslag til Stortinget 

Departementet og dets underliggende virksomheter skal utarbeide 
budsjettforslaget slik at det blant annet: 

a) gir grunnlag for prioritering mellom departementets 
ansvarsområder i samsvar med gjeldende politiske mål 

b) sikrer samordning på hvert nivå 

c) bidrar til at målene blir oppnådd på en effektiv måte 

Utarbeidelsen av budsjettproposisjonen skal bygge på prinsippene 
fastsatt i bevilgningsreglementet §§ 3-9, og utføres i samsvar med 
retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet i årlig rundskriv. 

Utarbeidelse av eventuelle proposisjoner om endring av vedtatt 
bevilgning skal bygge på de samme prinsipper og på eventuelle 
særskilte retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. 
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Ill Iverksettelse av Stortingets 
budsjettvedtak 

§ 6 Departementenes plikt til å gjennomføre 
stortingsvedtak 

Etter at statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget, skal hvert 
departement treffe nødvendige tiltak for å gjennomføre vedtakene, 
både bevilgningsvedtak og andre vedtak som er gjort i sammenheng 
med budsjettet, som eksempelvis bestillingsfullmakter, 
tilsagnsfullmakter og garantifullmakter. Det samme gjelder for 
etterlølgende stortingsvedtak om end1inger i det opprinnelig 
vedtatte budsjett. 

Dersom forutsetningene for et stortingsvedtak endres, og 
endringene medfører vesentlig tvil i departementet om at vedtaket 
kan eller bør gjennomføres, skal departementet forelegge 
spørsmålet om å endre vedtaket eller forutsetningene for Stortinget. 

§ 7 Tildeling av gitte bevilgninger til underliggende 
virksomheter 

Departementene skal stille bevilgningene til disposisjon for 
underliggende virksomheter ved tildelingsbrev. Deler av 
bevilgningen kan holdes tilbake som reserve for senere disponering 
gjennom året. 

Tildelingsbrevene skal blant annet inneholde overordnede mål, 
styringsparametere, tildelte beløp og krav til rapportering, samt 
hvilken myndighet vedkommende virksomhet har fått delegert i 
henhold til bevilgningsreglementet. 

Dersom underliggende virksomheter finner det hensiktsmessig å 
stille de tildelte midlene til disposisjon for driftsenheter innenfor 
virksomheten, skal dette skje skriftlig. 
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§ 8 Tilskudd og garantier 

Departementene skal for den enkelte tilskuddsordning, herunder 
stønadsordning til privatpersoner, beskrive mål, kriterier for 
måloppnåelse og tildelingskriterier samt fastsette bestemmelser om 
oppfølging og kontroll. Disse hovedelementene skal inngå i 
tildelingsbrev, oppdragsbrev til tilskuddsforvaltere utenom 
statsforvaltningen eller i særskilt regelverk for tilskuddsordningen. 

I tilskuddsbrev til den enkelte mottaker skal tilskuddsforvaltere angi 
formål og vilkår for tilskuddet og tilskuddsbeløp, herunder 
forbehold om oppfølging og kontroll i samsvar med 
bevilgningsreglementet§ 10 annet ledd. 

Departementene skal i tilknytning til garantifullmakt i medhold av 
bevilgningsreglementet § 6 første ledd, formulere mål og øvrige 
forhold som nevnt ovenfor for tilskudd. Det skal utarbeides regler 
om garantivilkår og andre forutsetninger som skal stilles for 
garantitilsagn. 

§ 9 Planlegging, gjennomføring og oppfølging 

Alle virksomheter skal innenfor sitt ansvarsområde sikre at fastsatte 
mål og resultatkrav oppnås på en effektiv måte. For å sikre dette skal 
virksomhetene: 

a) planlegge med både ettårig og flerårig perspektiv 

b) gjennomføre fastsatte planer 

c) rapportere om måloppnåelse og resultater internt og til 
overordnet myndighet 

§ 10 Oppfølging av statens eierinteresse m.m. 

Virksomheter som har overordnet ansvar for statsaksjeselskaper, 
statsforetak, særlovsselskaper eller andre selvstendige rettssubjekt 
som staten eier helt eller delvis, skal utarbeide skriftlige 
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retningslinjer om hvordan styrings- og kontrollmyndigheten skal 
utøves overtor hvert enkelt selskap eller grupper av selskaper. 
Gjenpart av retningslinjene skal sendes Riksrevisjonen. 

Staten skal, innenfor gjeldende lover og regler, forvalte sine 
eierinteresser i samsvar med overordnede prinsipper for god 
eierstyring med særlig vekt på: 

a) at den valgte selskapsform, selskapets vedtekter, finansiering 
og styresammensetning er hensiktsmessig i forhold til 
selskapets formål og eierskap 

b) at utøvelsen av eierskapet sikrer likebehandling av alle eiere og 
understøtter en klar fordeling av myndighet og ansvar mellom 
eiervirksomheten og styret 

c) at målene fastsatt for selskapet oppnås 

d) at styret fungerer tilfredsstillende 

Styring, oppfølging og kontroll samt tilhørende retningslinjer skal 
tilpasses statens eierandel, selskapets egenart og risiko og 
vesentlighet. 

§ 11 Rapport til Stortinget om oppnådde resultater 

Hvert depa1tement skal i sin budsjettproposisjon gi Stortinget 
rapp01t om resultatene av arbeidet innenfor sitt ansvarsområde, jf. 
bevilgningsreglementet § 9 annet ledd. 

IV Regnskap 

§ 12 Regnskapsføring 

Alle virksomheter har plikt til å føre regnskap. Regnskapsføringen 
omfatter bokføring og pliktig regnskapsrapportering. Regnskapet 
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skal gi grunnlag for kontroll med disponeringen av gitte 
bevilgninger og grunnlag for analyser av virksomhetens aktiviteter. 

§ 13 Bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet 

Finansdepartementet har ansvar for å utarbeide statsregnskapet 
med bevilgningsregnskap og kapitalregnskap i samsvar med 
bestemmelsene i bevilgningsreglementet§ 13. Melding om 
statsregnskapet skal sendes Stortinget så snart regnskapet er ferdig 
og senest 4 måneder etter regnskapsårets slutt. 

Hvert departement skal avgi forklaringer til bevilgningsregnskapet 
om ikke uvesentlige avvik mellom bevilgnings- og regnskapstall, jf. 
bevilgningsreglementet § 13 sjette ledd. Det skal også utarbeides 
forklaringer til kapitalregnskapet. Forklaringene til statsregnskapet 
skal sendes Riksrevisjonen med kopi til Finansdepartementet. 

V Kontroll 

§ 14 Intern kontroll 

Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har 
innebygd intern konb·oll for å sikre at: 

a) beløpsmessige rammer ikke overskrides og at forntsatte 
inntekter kommer inn 

b) måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til 
fastsatte mål og resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik 
forebygges, avdekkes og korrigeres i nødvendig utstrekning 

c) ressursbruken er effektiv 

d) regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig 
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e) virksomhetens verdier, herunder fast eiendom, materiell, 
utstyr, verdipapirer og andre økonomiske verdier, forvaltes på 
en forsvarlig måte 

f) økonomistyringen er organisert på en forsvarlig måte og 
utføres i samsvar med gjeldende lover og regler 

g) misligheter og økonomisk kriminalitet forebygges og avdekkes 

§ 15 Kontroll av underliggende virksomheter og andre 
som utøver forvaltningsmyndighet samt 
tilskuddsmottakere 

Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at 
underliggende virksomheter og enheter utenom statsforvaltningen 
som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på 
forsvarlig måte og i henhold til § 14. 

Tilskuddsforvaltere skal ivareta kontroll med at tilskuddsmottakere 
oppfyller de vilkår som er stilt for tilskuddet. 

Finansdepartementet kan fastsette bestemmelser for kontroll av 
utøvelse av forvaltningsmyndighet som er delegert til enheter 
utenom statsforvaltningen. 

§ 16 Evalueringer 

Alle virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer 
for å få infonnasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater 
innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde og 
aktiviteter. Evalueringene skal belyse hensiktsmessighet av 
eksempelvis eierskap, organiseling og virkemidler, herunder 
tilskuddsordninger. Frekvens og omfang av evalueringene skal 
bestemmes ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet. 
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VI Felles standarder og organisering av 
økonomioppgaver 

§ 1 7 Felles standarder og systemer 

Virksomhetene skal benytte felles standarder og systemer for 
statsbudsjettet, statsregnskapet og statens betalingssystemer etter 
bestemmelser fastsatt av Finansdepartementet. 

Virksomhetene skal sikre at økonomisystemer tilfredsstiller 
Finansdepartementets krav til samhandling med felles systemer i 
forvaltningen for øvrig. 

Alle virksomheter skal ha tilgang til et økonomisystem som gir 
hensiktsmessige styringsdata for vedkommende virksomhet og 
grunnlag for rapportering til overordnet departement og 
Finansdepartementet. 

§ 18 Organisering av økonomioppgaver 

Virksomhetene bestemmer hvordan organiseringen av 
økonomioppgavene legges opp, innenfor rammen av reglementet og 
bestemmelsene samt eventuelle instrukser fastsatt av overordnet 
departement. Virksomhetene kan overlate oppgaver til andre i eller 
utenfor staten etter bestemmelser fastsatt av Finansdepartementet. 
Riksrevisjonen skal holdes oriente1t dersom det planlegges 
vesentlige end1inger i utfølingen av økonomioppgaver. 

VII Andre bestemmelser 

§ 19 Statskassens kontantbeholdning 

Myndigheten til å disponere statskassens kontantbeholdning i 
henhold til bevilgningsreglementet§ 14, delegeres til 
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Finansdepartementet. 

§ 20 Forsikring av statens risiko 

Staten står som selvassurandør, dersom ikke annet er bestemt av 
Finansdepartementet. 

§ 21 Ikrafttredelse 

Dette reglement trer i kraft fra 1. januar 2004. 
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Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, 

anskaffelser og inntekter 

5.1 Innledning 

Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for 
behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt 
kontrollaktiviteter i den forbindelse. 

Formålet med bestemmelsene er å sikre at lønn, anskaffelser og 
inntekter blir håndtert i samsvar med gjeldende lover, regler og 
avtaler, og at inntekter og utgifter følges opp. Formålet er videre å 
sikre at virksomhetenes inntekter blir korrekt fastsatt og innbetalt, 
og at utestående krav blir fulgt opp. 

5.2 Lønn og lønnsopplysningspliktige ytelser 

5 .2.1 Generelt 

Virksomheten skal etablere systemer og rutiner som sikrer at lønn 
og andre lønnsopplysningspliktige ytelser blir korrekt registrert, 
beregnet, bokført, utbetalt og rapportert. Virksomheten skal bruke 
et elektronisk økonomisystem med funksjonalitet slik at 
virksomheten kan hente ut nødvendig informasjon fra systemet for 
budsjettkontroll, rapportering m.m., jf. pkt. 4.3. 

Fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert, og 
det skal være etablert metoder og tiltak for å forebygge, avdekke og 
korrigere feil og mangler i systemene og rutinene, jf. pkt. 2.4. 

Dersom økonomisystemet har funksjonalitet for å utføre kontrollene 
angitt i pkt. 5.2, kan kontrollene utføres maskinelt. 
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5.2.2 Transaksjonskontroll 

For lønn og andre lønnsopplysningspliktige ytelser skal 
transaksjonskontroll i henhold til pkt. 2.5.2 ivaretas ved at 

- budsjettdisponeringsmyndighet skal foreligge ved tilsettinger 
og pålegg eller godkjenninger av personellmessige 
disposisjoner som medfører lønnsopplysningspliktige ytelser 

- attestasjon skal foreligge ved lønnsberegningsbekreftelse 

I tillegg vil det være kontrollaktiviteter knyttet til produksjon av 
lønnsberegningsforslag. 

5.2.3 Budsjettdisponering 

5.2.3.1 Tilsetting, lønnsfastsettelse og lønnsendring 

Avtale om tilsetting skal inngås av en tilsatt som har 
budsjettdisponeringsmyndighet. 

Fastsettelse av lønn ved tilsetting samt lønnsendringer fastsatt lokalt 
med hjemmel i tariffavtale eller annen avtale, kan bare foretas 
dersom det foreligger budsjettmessig dekning. Lønnsendringer 
fastsatt i sentrale forhandlinger mellom staten og 
hovedsammenslutningene eller fiittstående forhandlingsberettigede 
organisasjoner og hvor det er avsatt midler til lokale forhandlinger, 
skal imidlertid gjennomføres. 

5.2.3.2 Lønnsopplysningspliktige ytelser 

Pålegg om og godkjenning av personalmessige disposisjoner som 
medfører lønnsopplysningspliktige ytelser, skal bekreftes av en 
tilsatt som har budsjettdisponeringsmyndighet. Vedkommende skal 
påse at det er budsjettmessig dekning for utgiftene og at det 
foreligger et behov. 
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5.2.4 Behandling av lønn og andre 
lønnsopplysningspliktige ytelser 

5.2.4.1 Registrering 

Virksomheten skal registrere data i systemet som er nødvendig for å 
kunne foreta korrekt utbetaling og rapportering av lønn og andre 
lønnsopplysningspliktige ytelser. Det skal foreligge dokumentasjon 
som viser opplysningenes berettigelse før registrering kan skje. Det 
skal foreligge et toveis kontrollspor mellom dokumentasjon, 
spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapporteting. Grunnlaget som 
benyttes ved registrering, kan enten være på papir eller i elektronisk 
form. 

5.2.4.2 Beregning, kontroll og attestasjon 

Det skal produseres et lønnsberegningsforslag (lønnsforslag) før 
endelig lønnsberegningsbekreftelse (lønnsbekreftelse) kan skje. 
Lønnsberegningsforslaget skal gi grunnlag for å avdekke eventuell 
feilregistrering eller feilbehandling. 

Følgende skal kontrolleres opp mot lønnsberegningsforslaget: 

- eventuelle feillister 
- endringer i sentrale faste data siden forrige lønnspe1iode 

(minimum satser, lønnstrinn og bankkontonummer) 
- antall lønnsmottakere som mottar utbetaling 
- totalbeløp til utbetaling 
- store nettobeløp til utbetaling 
- negative nettobeløp 
- forslag til konteringssammendrag (spesifikasjon av brutto 

utgifter pr. konto) 
- forslag til lønnsjournal (stikkprøvekontroll) 

Avdekkede feil og mangler skal korrigeres og nytt 
lønnsberegningsforslag skal produseres. Ved korrigering skal de 
samme rutinene følges som ved opprinnelig registreting. 
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På grunnlag av det kontrollerte lønnsberegningsforslaget, 
utarbeides en lønnsberegningsbekreftelse som skal attesteres før 
lønnsutbetaling. Dersom virksomheten benytter andre i eller utenfor 
staten til å ivareta kontroller knyttet til lønnsberegningsforslaget, jf. 
pkt. 4.5.2, må virksomheten sikre at den har tilstrekkelig grunnlag 
og dokumentasjon til å foreta en rimelighetskontroll ved 
attestasjonen av lønnsberegningsbekreftelsen. 

5.2.4.3 Bokføring og utbetaling 

Brutto lønn og andre lønnsopplysningspliktige ytelser, inklusive 
avsatte trekk, bokføres i regnskapet på grunnlag av bekreftet 
lønnsberegning. Virksomheten skal etter bokfø1ing kontrollere og 
korrigere eventuelle posteringer på feilkontoer. 

Lønnsberegningsbekreftelsen skal danne grunnlag for 
betalingsoppdrag til bank. Ved utbetaling av lønn og andre 
lønnsopplysningspliktige ytelser, følges rutinene og 
kontrollaktivitetene som er beskrevet i pkt. 3.7.3. 

5.2.4.4 Rapportering 

Virksomheten skal registrere og bokføre lønn og andre 
lønnsopplysningspliktige ytelser slik at gjeldende lov- og avtaleverk 
om rapporte1ing blir ivaretatt, hemnder rapportering til 
skatteoppkrever, Statens pensjonskasse og arbeids- og 
velferdsetaten, samt trukket medlemskontingent og andre trekk som 
virksomheten gjør. Rapporterte data skal kunne avstemmes mot 
tilsvarende registrerte og bokførte data i økonomisystemet. 

5.2.4.5 Avstemming 

Det skal foretas en periodisk spesifikasjon av bokførte 
lønnsopplysningspliktige ytelser pr. konto, som skal avstemmes mot 
tilsvarende beløp som skal rapporteres. Videre skal det utarbeides 
en periodisk balansespesifikasjon av lønnsrelaterte balanseposter og 
skyldige trekk og avgifter. 
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Periodens lønnsberegningsbekreftelse skal være avstemt mot 
periodens lønnsutbetaling. 

5.3 Anskaffelser 

5.3.1 Generelt 

Virksomheten skal etablere systemer og rutiner som sikrer at 
anskaffelser av varer og tjenester skjer på en effektiv og forsvarlig 
måte. 

Fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert, og 
det skal være etablert metoder og tiltak som har til hensikt å 
forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i systemene og 
rutinene, jf. pkt. 2.4. 

Transaksjonskontrollene i henhold til pkt. 2.5.2 ivaretas for 
anskaffelser normalt i forbindelse med bestilling og 
fakturabehandling. Dersom økonomisystemet har funksjonalitet for 
å utføre kontrollene angitt i pkt. 5.3, kan kontrollene utføres 
maskinelt. 

5.3.2 Annet regel- og avtaleverk på området 

Det vises særlig til lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige 
anskaffelser, med tilhørende forskrifter. 

På en del områder har staten inngått rammeavtaler om innkjøp. 
Virksomheten kan være forpliktet til å bruke slike avtaler. 

Det foreligger merverdiavgiftsplikt når virksomheten kjøper 
fjernleverbare tjenester fra utlandet (innførsel av tjenester). Plikten 
til å beregne og betale merverdiavgift påhviler virksomheten, jf. 
merverdiavgiftsloven§ 11-3. Dette betyr at virksomheten vil være 
pliktige til å beregne og betale merverdiavgift i slike tilfeller. 
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5.3.3 Budsjettdisponering og bestilling 

Bestilling av varer og tjenester skal bekreftes av tilsatt som har 
budsjettdisponeringsmyndighet. Før bestilling gjennomføres, skal 
den som har budsjettdisponeringsmyndighet 

a) påse at det er hjemmel for anskaffelsen i stortingsvedtak, 
tildelingsbrev eller andre vedtak og at disposisjonen ellers er 
i overensstemmelse med gjeldende lover og regler 

b) påse at det er budsjettmessig dekning for anskaffelsen 

c) påse at anskaffelsen er økonomisk forsvarlig 

Effektueting av bestillingen kan foretas av en annen tilsatt i 
virksomheten. 

Det skal dokumenteres hvem som har utøvet 
budsjettdisponeringsmyndighet for en transaksjon, jf. omtale i pkt. 
2.5.2.1. 

5.3.4 Varemottak 

Virksomheten skal ha rutiner for kontroll av at mottatte varer er i 
henhold til bestilling, pakkseddel eller annen relevant 
dokumentasjon, og for hvilke tiltak som skal settes i verk dersom det 
er avvik. Omfanget av kontrollrutinene skal være tilpasset 
anskaffelsens størrelse og kompleksitet. 

5 .3.5 Fakturabehandling 

Virksomheten skal ha rutiner og system for elektronisk 
fakturabehandling som sikrer oversikt over og enhetlig behandling 
av fakturaer og andre utbetalingsdokumenter. 

5.3.5.1 Fakturamottak 

Fakturaer skal ved mottak kontrolleres for om de vedrører 
virksomheten. 

Virksomheten skal kunne ta imot elektroniske fakturaer og andre 
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utbetalingsdokumenter på fastsatt standardformat. Dersom 
virksomheten mottar elektroniske fakturaer eller andre 
utbetalingsdokumenter på et annet format enn standardformatet, 
kan disse omgjøres til standardformatet. Omgjøringen må foretas på 
en slik måte at den sikrer at innholdet ikke endres. 

Dersom virksomheten mottar papirlakturaer, skal fakturaene 
omgjøres til elektronisk form. Andre utbetalingsdokumenter som 
mottas på papir, skal omgjøres til elektronisk form med mindre dette 
ikke er effektivt for virksomheten. Omgjøringen må foretas på en 
slik måte at den sikrer at innholdet ikke endres. 

5.3.5.2 Attestasjon 

Alle utgifter skal være attestert før utbetaling kan finne sted. Den 
tilsatte som attesterer, skal påse at følgende kontroller er utført: 

a) at fakturaen inneholder opplysninger som viser hva 
anskaffelsen gjelder, eventuelt med referanse til hvor slik 
dokumentasjon finnes, og opplysninger for riktig betaling, 
registrering og kontroll 

b) bestillingsdokumentasjonen, eventuelt avtale, med henblikk 
på pris, betalingsforpliktelse og andre relevante 
bestemmelser 

c) eventuell dokumentasjon for varemottak eller 
tjenesteleveranse mot fakturaen, for å sikre at bestilt vare 
eller tjeneste er mottatt i henhold til de spesifikasjoner som 
er bestilt. Ved kjøp av tjenester, skal det om mulig 
kontrolleres at tjenesten er bestilt og utført i henhold til 
avtale, og at resultatet er tilfredsstillende 

d) at beløpet er riktig kontert, eventuelt registrere korrekt 
konteringsinformasjon 

Dersom det er behov for å endre på innholdet i fakturaen, må det 
sendes en ny eller korrigert faktura. 
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5.3.6 Bokføring og utbetaling 

Den enkelte faktura skal bokføres med følgende informasjon: 

- kontering 
- identifikasjon av leverandør 
- identifikasjon av krav (fakturadato, fakturanummer) 
- kundeidentifikasjon (KID) der det er oppgitt 
- forfallsdato 
- beløp 
- leverandørens bankkontonummer 

Virksomhetens systemer og rutiner skal sikre at bokføring skjer på 
rett leverandør, til rett tid og med korrekt beløp og at utbetaling 
skjer til rett tid. Ved bokføringen skal det kontrolleres at 
dokumentasjonen er kontert og attestert og at disposisjonen er 
foretatt av en tilsatt med budsjettdisponeringsmyndighet. 

Rutinene og kontrollaktivitetene for utbetaling er beskrevet i pkt. 
3.7.3. 

5.3. 7 Registrering av eiendeler 

Driftsmidler som enkeltvis har en anskaffelsesverdi over 30 000 
kroner, skal registreres. Virksomheten skal vurdere behovet for å 
registrere også andre eiendeler og fastsette rutiner for 
registreringen. 

5.3.8 Store anskaffelser 

Enkelte anskaffelser er store både ved de samlede utgiftene og den 
tiden det tar fra bestilling til ferdig leveranse (prosjekter), slik at det 
kreves egne rutiner og metoder for å sikre kontroll med fremdrift, 
kvalitet og utgifter. 

Ved store anskaffelser der kostnadene påløper over tid, skal det 
utarbeides et eget regnskap (prosjektregnskap). Det skal jevnlig 
utarbeides oppstillinger som viser fotventede resterende utgifter til 
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ferdigstillelse mot budsjett og bevilgning. 

Ved store anskaffelser eller omfattende spesialproduksjoner med 
lang tilvirkningstid, skal det være en fortløpende kvalitetssikring av 
delleveransene eller enkeltelementene for å sikre at det endelige 
produktet har tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetssikringen må 
tilpasses risikoen forbundet med leveransen eller 
spesialproduksjonen. 

Det skal foretas en ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslag og 
styringsopplegg for alle statlige prosjekter med en anslått samlet 
investeringskostnad på over 750 mill. kroner, før prosjektene 
fremmes for Stortinget. Finansdepartementet har inngått 
rammeavtale med leverandører av slike tjenester som er obligatorisk 
å benytte. Det er ansvarlig fagdepartement og Finansdepartementet 
som i fellesskap foretar avrop på rammeavtalen. 

5.4 Inntekter 

5.4.1 Generelt 

Virksomheten skal etablere systemer og rutiner som sikrer at 
inntektskrav blir juridisk bindende og at krav blir fastsatt, utstedt og 
innbetalt med riktige beløp. Videre skal systemene og rutinene sikre 
at innbetalingene kan skje innen betalingsfiisten og at utestående 
krav følges opp på en forsvarlig måte. Dersom økonomisystemet har 
funksjonalitet for å utføre kontrollene angitt i pkt. 5.4, kan 
kontrollene utføres maskinelt. 

Fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert, og 
det skal være etablert metoder og tiltak for å forebygge, avdekke og 
korrigere feil og mangler i systemene og rutinene, jf. pkt. 2.4. 

Virksomheter som har avgiftspliktig omsetning, skal innrette sin 
bokføring på en slik måte at kravene til innbetaling og rapportering 
av avgiften blir ivaretatt. 
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5.4.2 Behandling av krav der betaling skal skje i 
etterhånd 

5 .4.2.1 Fastsettelse av krav 

Kravgrunnlaget for inntekter kan etableres på ulike måter. Kravet 
kan være basert på leveranse etter avtale, egendeklarasjon, ved 
avgift- og gebyrpliktig hendelse eller på annen måte. 

For krav der betaling skal skje i etterhånd, skal virksomheten ha 
etablert systemer og rutiner som sikrer at kravene blir fastsatt med 
kon-ekt beløp og slik at kravet er juridisk bindende. 

5 .4 .2.2 Utstedelse av faktura 

Ved utstedelse av faktura skal det kontrolleres at fakturajournal eller 
tilsvarende er i samsvar med fastsatte krav. Kontrollen skal sikre 
samsvar mellom faktura og kravgrunnlag. Stikkprøvekontroller kan 
gjennomføres som alternativ til kontroll av enkeltkrav, basert på en 
vurdering av risiko og vesentlighet. Manuelt utførte kontroller skal 
signeres for utført kontroll. 

Fakturaer skal innholdsmessig tilfredsstille kravene i gjeldende 
lover og regler. 

Ved utstedelse av faktura skal virksomheten vurdere om denne skal 
produseres med en entydig identifikasjon av kunde og/eller krav, en 
såkaltKID. 

5.4.2.3 Bokføring av krav 

Fakturerte eller egendeklarerte beløp bokføres på bakgrunn av 
signert fakturajournal eller tilsvarende. Det skal kontrolleres at 
bokførte beløp er i samsvar med fakturajournal. 

For andre krav, som tilfeldige inntekter og refusjoner, skal 
virksomheten vurdere om det er hensiktsmessig å bruke reskontro 
for oppfølging. 
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5.4.2.4 Innbetaling 

Innbetaling til bank er grunnlaget for utligning av reskontroførte 
krav. Virksomhetens systemer og rutiner skal sikre at det foretas 
korrekt oppdatering og bokføring med identiske beløp i reskontro 
og hovedbok, og at det er tilfredsstillende kontrollspor i og mellom 
systemene for etterkontroll. 

Det skal etableres rutiner for tilbakebetaling av beløp som ved en feil 
blir innbetalt til virksomheten og for eventuelle beløp som skal 
tilbakebetales på annet grunnlag. 

5.4.2.5 Oppfølging av krav som ikke betales som 
forutsatt 

Virksomheten skal ha rutiner for oppfølging av krav som ikke 
betales ved fotfall. Slike rutiner kan inneholde følgende 
hovedaktiviteter: 

- purring på kravene 
- sikring av krav gjennom utlegg 
- realisering av pant 

Innkrevingen må fortsette så lenge det er mulighet for at kravet kan 
dekkes, helt eller delvis. Det skal blant annet vurderes om det finnes 
egnede fo1muesgoder som det kan tas utlegg i, mulighet for 
utleggstrekk i lønn eller motregning i debitors krav mot staten. 
Videre skal det vurderes om debitors bo bør begjæres konkurs. 

5 .4.3 Stille innkrevingen i bero 

Dersom det etter en grundig vurde1ing blir klatt at det for tiden ikke 
er mulig å inndrive kravet, kan innkrevingen stilles i bero. Det 
samme gjelder dersom kostnadene ved fortsatt innkreving 
overstiger forventet innbetaling. Innkrevingen skal gjenopptas 
dersom det senere blir grunnlag for det. 
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Dersom det er lite sannsynlig at et krav vil bli gjort opp, dvs. at det 
foreligger et forventet tap, skal kravet føres ut av reskontro og 
regnskapet. Det skal dokumenteres hva som har vært gjort for å få 
kravet inn:fiidd. Kravet vil fortsatt bestå overfor debitor og kan gjøres 
gjeldende igjen på et senere tidspunkt dersom mulighetene for å 
kunne oppnå dekning endrer seg. Så lenge et krav fortsatt kan 
gjøres gjeldende overfor debitor, skal virksomheten ha oversikt over 
kravet, selv om det er føtt ut av reskontro og kostnadsført i 
regnskapet. Virksomheten kan benytte reskontrofunksjonalitet til å 
holde slik oversikt. 

Hvis kravet på et senere tidspunkt blir gjort opp, skal det innbetalte 
beløpet inntektsføres i virksomhets.regnskapet. 

I tilfeller der innkrevingen er stilt i bero, skal de fremtidige 
innkrevingsmulighetene nøye vurderes før utløpet av 
foreldelsesfristen for kravet, jf. lov av 18. mai 1979 nr. 18 om 
foreldelse av fordringer. Dersom det fortsatt er muligheter for 
dekning av kravet i fremtiden, skal foreldelsesfristen avbrytes. I 
motsatt fall kan virksomheten la kravet bli foreldet. Virksomheten 
skal gi retningslinjer om hvem som kan beslutte å unnlate å avbryte 
en foreldelsesfrist og vilkårene for dette, hernnder eventuelle 
beløpsgrenser for fullmakten. 

For oppfølging av krav som har oppstått gjennom skatter, avgifter, 
bidrag, utlån og lignende, kan det være gitt egne regler i særlov, 
forskrift, avgiftsvedtak mv. 

5.4.4 Ettergivelse av krav 

Når et krav er ettergitt, er det ikke lenger rettslig bindende overfor 
debitor. Ettergivelse av statlige krav krever som utgangspunkt 
hjemmel i stortingsvedtak. Dersom det ikke er gitt en generell 
hjemmel i lov eller plenarvedtak, skal spørsmålet om ettergivelse 
forelegges Stortinget som egen sak. I mindre saker kan også 
Kongen og Finansdepartementet samtykke i at krav ettergis. Alle 
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saker om ettergivelse, der det ikke foreligger hjemmel til dette i lov 
eller plenarvedtak, skal forelegges Finansdepartementet. 

5.4.5 Regnskapsmessig behandling av opphørte krav 

Et krav kan opphøre slik at det ikke lenger er rettslig adgang til å 
gjøre det gjeldende. Dette gjelder for eksempel krav som er foreldet, 
ettergitt eller hvor ansvarssubjektet er falt bort. Slike krav skal føres 
ut av reskontro og regnskapet, dersom dette ikke allerede er gjort. 

5.4.6 Kontantsalg og kontante innbetalinger av krav 

Virksomheten kan opprette kasse for kontantsalg eller betaling av 
utstedte krav ved kontorstedet. Ved opprettelse av kasse, skal det 
etableres rutiner for registrering og bokføring av betalingene, sikker 
oppbevaring og transport av kontanter og sjekker, samt oppgjør av 
kassen. 

Registrering av betalingene skal skje på et kasseapparat, terminal 
eller tilsvarende system. Betaler skal gis kvittering. Dersom 
virksomheten mottar betalinger sporadisk, kan dokumentasjonen 
skje ved forhåndsnummererte bilag. Registrerte betalinger skal som 
hovedregel bokføres i virksomhetens økonomisystem daglig, jf. 
omtale i pkt. 4.4.2. Ved betaling av utstedte krav, skal beløpene 
registreres og bokføres slik at det er fullstendighet mellom krav og 
betaling. 

Kontanter og sjekker skal som hovedregel settes inn på 
virksomhetens arbeidskonto daglig. Dersom de kontante 
betalingene er av et begrenset omfang og det er muligheter for 
forsvarlig oppbevaring, kan kontantene og sjekkene settes inn på 
arbeidskontoen sjeldnere enn daglig. 

Kassen skal som hovedregel gjøres opp daglig. Dersom omfang eller 
andre hensyn tilsier det, kan kassen gjøres opp sjeldnere. Oppgjøret 
av kassen skal minst vise sum inntekter, avstemt mot mottatte 
kontanter, sjekker og betalinger via betalingsterminal. 
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Dokumentasjon av registrerte opplysninger i kassen sammenholdt 
med kasseoppgjøret, skal signeres og dateres. Eventuelle 
kassedifferanser skal forklares. 

5.4. 7 Erverv, forvaltning og oppbevaring av verdipapirer 

Virksomheten skal registrere verdipapirer. Virksomheten skal 
utarbeide egne rutiner for erverv, forvaltning og oppbevaring av 
verdipapirer, herunder kontroll med at oppgaver mottatt fra 
Verdipapirsentralen er i overensstemmelse med de transaksjoner 
som er utføtt og for øvrig at virksomheten har sikret hjemmel for 
verdipapirene. 

Verdipapirer skal forvaltes i tråd med Stortingets vedtak og 
forutsetninger. 

Fysiske verdipapirer skal oppbevares i det enkelte departement. 
Departementet kan delegere oppgaven til underliggende 
virksomhet. 

Forsendelse av fysiske verdipapirer med post skal foretas 
rekommandert. Annen forsendelse skal foretas på en forsvarlig måte 
og mot kvitte1ing fra mottaker. 

5.4.8 Mottak av verdipost 

Virksomheten skal ha rutiner som sikrer en forsvarlig behandling av 
verdipost. Rutinene skal sikre at all verdipost straks registreres i en 
verdiprotokoll og at mottatte beløp snarest settes inn på 
arbeidskonto i bank og bokføres. 
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saker knyttet til Olje- og energidepartementets 
sektoransvar for petroleumsvirksomheten. Når 
vedtak skal fattes samtidig av flere myndigheter i 
tilknytning til de nøkkelbeslutninger som fattes i 
alle faser av virksomheten, og disse vedtakene 
berører hverandre, skal vedtakene koordineres av 
Olje-og energidepartementet. For vedtak fra andre 
myndigheter som ikke kan anses å ha betydning 
for de totale vurderinger i denne forbindelse, og 
som derfor gis på ulike tidspunkter, skal myndig
hetene holdes gjensidig orientertgjennom Olje- og 
energidepartementets koordinering. 

Olje- og energidepartementet vil ta initiativ til 
en bedret koordinering av beslutningsprosesser 
knyttet til petroleumsvirksomheten for å sikre høy
ere effektivitet og forutsigbarhet. 

3.5.4 Høye kostnader reduserer 
aktivitetsnivået 

Kostnadsnivået påvirker direkte lønnsomheten til 
prosjekter i alle deler av virksomheten. I faser pre
get av god lønnsomhet vil konsekvensene av et 
høyt kostnadsnivå være lite synlige. Prosjekter vil i 
en slik fase bli gjennomført, om enn på en mindre 
lønnsom måte enn i en situasjon med et lavere 
kostnadsnivå. 

Når store deler av kontinentalsokkelen blir mer 
moden, og mindre prosjekter og mer marginale til
tak blir stadig viktigere å få gjennomført, blir kon
sekvensene av et uhensiktsmessig kostnadsnivå 
mer synlige. I en slik fase vil det særnorske kost
nadsnivået bidra til at: 
- færre prospekter blir lønnsomme å bore 
- enkelte funn ikke blir bygd ut 
- færre prosjekter for økt utvinning på felt i drift 

blir lønnsomme 
- felt stenges ned for tidlig 

En reduksjon i kostnadsnivået vil derfor øke verdi
skapingen i næringen, både fordi mer ressurser 
blir lønnsomme, men kanskje viktigere ved at kost
nadene for alle prosjekter blir redusert. 

I letefasen vil høye letekostnader særlig ramme 
leting etter små funn. Dette skyldes at letekostna
dene veier tungt i den totale lønnsomhetsvurderin
gen knyttet til beslutningen om leting etter mindre 
funn. 

Lønnsomheten til prosjekter på kontinentalsok
kelen e r imidlertid ikke systematisk avhengig av 
ressursmengden. Selv store lete- og utbyggings
prosjekter - med potensielt stor oppside - kan for
bli urealisert med det kostnadsnivået som i dag er 

etablert. Store ressurser, og derigjennom potensi
elt store verdier, står dermed på spill. 

Mindre leting 

Forventede funn i Nordsjøen framover er i stor 
grad forholdsvis små. Etter Oljedirektoratets vur
dering kan nærmere 100 funn på under 5 mill. Sm3 

gjøres, gitt at de er lønnsomme ålete etter. Ressur
sene i disse utgjør cirka 15 pst. av de uoppdagede 
ressursene i Nordsjøen. Med den gjennomsnittlige 
funnsannsynlighet vi nå har på norsk kontinental
sokkel, krever dette boring av anslagsvis 300 
undersøkelsesbrønner. 

En reduksjon i kostnadsnivået på norsk konti
nentalsokkel vil gjøre flere prospekter lønnsomme. 
Det er store forskjeller i lønnsomheten til ulike 
boremål. Generelt sett vil minste lønnsomme pro
spektstørrelse ved en gitt funnsannsynlighet redu
seres betydelig hvis borekostnadene eksempelvis 
halveres. Det er ikke urealistisk at det etablerte 
kostnadsnivået gjør at flere hundre prospekter i 
Nordsjøen ikke er lønnsomme å bore. Tilsvarende 
effekter vil en finne i Norskehavet og Barentsha
vet. Dette gjør at en vesentlig del av de uoppdagede 
ressursene ikke er lønnsomme med dagens tekno
logi og kostnadsnivå. 

I virkeligheten vil funnsannsynligheten og 
kostnadene ved utbygging og produksjon variere 
betydelig mellom prospekter. Dette betyr at 
enkelte mindre prospekter vil være lønnsomme, 
samtidig som det høye kostnadsnivået også vil 
påvirke lønnsomheten ved boring av store, risiko
fylte strukturer. Dette gjør at ressurseffekten av 
det høye borekostnadsnivået kan være svært stor. 

Færre utbygginger 

Boring er en sentral kostnadskomponent ved 
utbygging av olje- og gassforekomster. I de nær
meste årene vil boring utgjøre om lag en tredjedel 
av investeringskostnadene på kontinentalsokke
len, og over tid forventes denne andelen å øke 
ytterligere. Særlig for forekomster med komplekse 
reservoarer vil borekostnadene være en sentral 
kostnadskomponent. 

I tillegg har Oljedirektoratets kartlegging vist 
at utbyggingskostnadene utover boring er vesent
lig høyere i Norge enn i Storbritannia. I Mexicogol
fen er kostnadene igjen betydelig lavere enn på bri
tisk kontinentalsokkel. 

Det er til sammen om lag 50 funn som Oljedi
rektoratet har klassifisert i gruppen «utvinning 
sannsynlig, men uavklart>,. Samlet ressursmengde 
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i disse er 400 mill. Sm3 o.e. Dette tilsvarer halvan
net års produksjon på dagens nivå. 

Venting på ledig kapasitet i infrastruktur er en 
hovedårsak til at de funn som er gjort ikke allerede 
er realisert. Usikkert ressursanslag, lite volum, 
dårlig reservoarproduktivitet og høye brønnkost
nader er andre faktorer som trekkes fram som 
grunner til at disse ikke realiseres i dag. Dette 
fører til svak lønnsomhet og gjør at funnene tren
ger videre modning. Reduserte kostnader knyttet 
til boring, utbygging og drift vil bedre lønnsomhe
ten for disse. 

Borekostnadene er her et nøkkelelement. 
Dette kan belyses gjennom verdiøkningen for et av 
gassfunnene i Norskehavet ved en reduksjon i 
borekostnadene. For et mulig utbyggingsscenario 
øker verdien av funnet med om lag 500 mill. kroner 
for hver 10 pst reduksjon i borekostnadene. En 
betydelig reduksjon i borekostnadene vil således 
være viktig for å gjøre flere av de funn som i dag 
vurderes for utbygging lønnsomme. 

Raskere nedstenging av produserende felt 

Kostnadsnivået påvirker felt i drift på flere måter. 
Det høye kostnadsnivået reduserer lønnsomheten 
ved tiltak for økt utvinning fra feltene. Dette gjelder 
både for nye, større prosjekter, for vedlikehold og 
for den løpende aktiviteten. Da flere av tiltakene for 
økt utvinning krever omfattende boreaktivitet, vil 
de ekstra borekostnadene være en svært viktig 
komponent i dette. 

Konsekvensen blir at nedstengningstidspunk
tet framskyndes i forhold til en situasjon uten dette 
høye kostnadsnivået. Forskjellen i et felts levetid 
kan være svært stor hvis store prosjekter knyttet til 
økt utvinning ikke gjennomføres. At levetiden til 
Ekofisk ble forlenget med 30 år etter at produksjo
nen av feltet ble omlagt, viser at omfanget av slike 
tiltak kan være stort. 

I dagens ressursestimat er det lagt til grunn en 
gjennomsnittlig utvinningsgrad på 50 pst. for olje
felt og 75 pst. for gassfelt. Forskjellen mellom res
sursmengden i besluttede og planlagte prosjekter 
og målsettingen om utvinningsgrad er på 400 mill. 
Sm3 o.e. - eller halvannen gang planlagt produk
sjon i inneværende år. Ytterligere 500 mill. Sm3 o.e. 
inngår i prosjekter som ennå ikke er besluttet 
utbygget Dette viser imidlertid ikke det fulle 
potensialet for felt i drift. 

Gjennom en systematisk satsing både på utvik
ling og bruk av mer effektive produksjonsmåter og 
på å redusere kostnadsnivået, vil det være mulig å 
oppnå en høyere utvinningsgrad enn det som er 

lagt til grunn i dag. Hvert prosentpoeng i økt gjen
nomsnittlig utvinningsgrad utgjør i underkant av 
100 mill. Sm3 o.e. i ressurser. Markedsverdien av 
hvert prosentpoeng er godt over 100 mrd. kroner 
med dagens prisnivå. 

Problematikken knyttet til felt i senfase er nær
mere omtalt i meldingens kap. 3.3. 

Regjeringen vil: 

• Støtte industriens bestrebelser for å få ned 
kostnadene på kontinentalsokkelen. 

• Foreta en gjennomgang av regelverket for 
petroleumsvirksomheten for å sikre at det er til
passet en mer moden kontinentalsokkel. 

3.6 Ytre miljø - petroleumsproduksjon 
kombinert med ivaretakelse av 
høye miljøkrav 

Norges rolle som en stor energiprodusent skal 
forenes med å være et foregangsland på miljøområ
det Dette målet har preget myndighetenes poli
tikk overfor petroleumsvirksomheten i alle de 
årene det har vært produsert olje og gass på norsk 
kontinentalsokkel. Det sterke miljøfokuset inne
bærer at man i dag kan vise til en generell positiv 
trend når det gjelder ivaretakelse av miljøhensyn i 
norsk petroleumsvirksomhet. Fokuset på miljø har 
også utløst en rekke miljøtiltak og kreative miljø
løsninger i virksomheten. 

Den generelt positive miljøtrenden i norsk 
petroleumsvirksomhet illustreres blant annet gjen
nom arbeidet mot null miljøskadelige utslipp til sjø 
innen 2005 og økt fokus på energieffektivitet. 

Målsettingen om null miljøskadelige utslipp til 
sjø innen 2005 ble etablert i St.meld. nr. 58 (1996-
97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling, 
og målet ble endelig definert i St.meld. nr. 25 
(2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og 
rikets miljøtilstand. Etter etableringen av målsettin
gen har petroleumsindustrien implementert en 
lang rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø. 
Dersom selskapene også implementerer alle tiltak 
som er planlagt, vil utslippene reduseres ytterli
gere med rundt 80 pst. En reduksjon av C02-utslip
pene per produsert enhet på 2 pst. fra 2001 til 2002 
som følge av blant annet en mer energieffektiv drift 
er et annet eksempel på en positiv utvikling på mil
jøområdet i petroleumsvirksomheten. 

Det er ikke uten grunn at norske selskaper 
kommer svært godt ut i internasjonale kartleggin
ger av olje og gasselskapers miljøstandard, og kre-
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Boks 3.4 Gode miljøløsninger på 
Kvitebjørnfeltet 

Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen er bygd ut med 
gode miljøløsninger både for luftutslipp og for 
utslipp til sjø. Som en følge av dette vil gass 
og kondensat bli produsert uten fysiske 
utslipp til sjø, og med svært lave utslipp til 
luft 

Som første felt på norsk kontinentalsokkel 
får Kvitebjørn en egen brønn for deponering 
av oljeholdig borekaks, væskeavfall fra brønn
opprensking, produsert vann og drenasje
vann. Brønnen skal bores til Utsira-formasjo
nen. Takket være deponibrønnen er plattfor
men bygd uten renseutstyr for produsert 
vann og borekaks. Dette innebærer en drifts
messig utfordring fordi det krever at injek
sjonsutstyret hele tiden fungerer. Kan ikke 
vannet injiseres, må produksjonen stenges 
ned. 

Utslippene av C02 per produsert enhet blir 
lavere enn på noen annen produksjonsinnret
ning på norsk kontinentalsokkel. Dette skyl
des at Kvitebjørn er et reservoar med høyt 
trykk og temperatur. Ved å utnytte dette kan 
energiforbruket på plattformen reduseres 
betydelig. For eksempel regner man med at 
90 pst. av gassen som produseres kan sendes 
til land gjennom rørledning ved hjelp av sin 
egen energi. Dette er mulig ved at gasstrøm
men trykkavlastes så lite som mulig når den 
kommer opp på plattformen, før den går i 
transportledningen. I tillegg skal en av to die
seldrevne generatorer bygges om til en lav
NOx-generator når boreoperasjonene på platt
formen er avsluttet. Dette vil bidra til å redu
sere utslippene av nitrogenoksider betydelig. 

Statoil er operatør for Kvitebjørn-feltet som 
er planlagt å komme i produksjon høsten 
2004. 

ative teknologiske miljøløsninger kjennetegner på 
mange måter virksomheten på norsk kontinental
sokkel. En velkjent teknologisk løsning med bety
delige positive miljøkonsekvenser er lagring av 
C02 som skilles ut av gassen som produseres på 
Sleipner for å sikre at gassen holder salgsspesifika
sjon. C02 pumpes ned og lagres i sandsteinsforma
sjonen Utsira. Denne lagringen innebærer at Nor
ges utslipp av C02 hvert år er 1 million tonn lavere 
enn de ellers ville vært. Ekofisk-området er på sin 

side et eksempel på at generell teknologiutvikling i 
petroleumssektoren har en positiv miljøeffekt. To 
nye plattformer i Ekofisk 2-utbyggingen gjorde at 
det var mulig å skifte ut gamle turbiner på Ekofisk
senteret med moderne turbiner med høyere virk
ningsgrad. I tillegg er det installert varmegjenvin
ning fra eksosgass fra turbiner. Disse løsningene 
har bidratt til at utslippene av C02 i området har 
blitt redusert med hele 1,2 mill. tonn per år siden 
1997. Et ytterligere eksempel på en kreativ miljø
løsning på norsk kontinentalsokkel er injisering av 
gjødselstoffet kalsiumnitrat i reservoaret på Gull
faks-feltet. Dette gjøres for å hindre utvikling av 
H2S gass og rust og erstatter et årlig forbruk på 
240 000 liter kjemikalier inkludert miljøfarlige kje
mikalier. Med bakgrunn i de positive resultatene 
fra Gullfaks, er gjødselprosessen også tatt i bruk på 
Veslefrikk-feltet i Nordsjøen. 

3.6.1 En mer kostnadseffektiv miljøpolitikk-
fleksibel gjennomføring av miljøkrav 

Regjeringens mål om at norsk petroleumsvirksom
het skal utvikle seg langs den langsiktige utvi
klingsbanen stiller krav til ytterligere kostnadsef
fektivitet på alle områder. Kostnadseffektivitet har 
gjennom mange år vært et viktig hensyn i norsk 
miljøpolitikk, og det er viktig at det innenfor nasjo
nalt og internasjonalt rammeverk fortsatt legges til 
rette for en virkemiddelbruk som gir størst mulig 
grad av kostnadseffektivitet ved gjennomføring av 
miljøkrav. Samtidig skal det høye ambisjonsnivået 
for miljøløsninger ligge fast. 

For deler av Norges internasjonale forpliktelser 
er ikke virkemiddelbruken endelig avklart. I det 
videre arbeidet med utforming av virkemidler for å 
oppfylle disse, vil det være viktig å tilstrebe sty
ringseffektivitet, kostnadseffektivitet og fleksibili
tet 

Vi har allerede gode erfaringer med en fleksi
bel gjennom.føring av miljøkrav i petroleumsvirk
somheten. Dette har redusert kostnadene ved 
gjennomføring av miljøkrav, uten at ambisjonsni
vået i forhold til miljømål har blitt redusert Et 
eksempel er pålegget operatørene på norsk konti
nentalsokkel har fått om å installere gjenvinnings
utstyr for nm VOC. Pålegget åpner for at kravet om 
innfasing kan oppfylles i samarbeid med andre las
tepunkter offshore. Statoils overslag viser at fleksi
biliteten i reguleringen av nm VOC-utslippene har 
gitt besparelser på om lag 500 til 600 mill. kroner i 
nåverdi. Det brede kvotesystemet for klimagasser 
fra 2008 er et annet eksempel på et fleksibelt virke
middel som vil sørge for at utslippene av klimagas
ser reduseres kostnadseffektivt. 
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Det er kostnadsvariasjonene mellom felt ved 
gjennomføring av miljøtiltak sammen med ulike 
teknologiske muligheter som gjør at en fleksibel 
virkemiddelbruk medfører gevinster i form av 
reduserte kostnader. For eksempel viser en utred
ning gjort av Oljedirektoratet i samarbeid med 
flere operatørselskap at tiltakskostnadene ved å 
etterinstallere lav-NOx·brennere på norske innret
ninger offshore varierer mellom 23 kroner og 970 
kroner per kilo reduserte NOx·utslipp. 

Utslipp til luft er et område hvor det ligger til 
rette for en videreutvikling av den fleksible tilnær
mingen, men industrien bør også vurdere om det 
er mer hensiktsmessig å ta i bruk den fleksibilite
ten som allerede ligger inne i arbeidet mot null mil
jøskadelige utslipp ti] sjø. Substitusjon av tilsatte 
miljøfarlige kjemikalier er en generell målsetting 
for alle felt. Øvrige tiltak skal også vurderes for 
hvert enkelt felt, men selskap som opererer flere 
felt gis anledning til å foreta en prioritering av de 
mest kostnadseffektive tiltakene på tvers av feltene 
og velge de tiltakene som gir høyest kostnadseffek
tivitet. Så langt har denne muligheten i liten grad 
blitt brukt. 

En større mulighet for å se gjennomføring av 
miljøkrav på tvers av felt kan i særlig grad være 
aktuelt for felt i senfase. Det må understrekes at 
det kun er aktuelt å åpne for en større grad av flek
sibel implementering av miljøtiltak i den grad en 
oppnår tilsvarende positiv miljøeffekt ved en alter
nativ implementering. Den totale miljøgevinsten 
skal ikke reduseres, og den aktive innsatsen for å 
møte miljøutfordringene i petroleumsindustrien 
må opprettholdes for å sikre at miljøet ikke tilføres 
unødvendige belastninger i form av forurensing. 

Basert på de gode erfaringene en allerede har 
med en fleksibel gjennomføring av miljøkrav, vil 
Regjeringen invitere industrien til et samarbeid om 
en videreutvikling av en slik tilnærming. Målet er 
en enda større grad av kostnadseffektivitet ved iva
retakelse av miljøhensyn i petroleumsvirksomhe
ten. Industrien inviteres derfor til å presentere kon
krete løsninger for hvordan relativt dyre miljøkrav 
på et felt kan gjennomføres med samme miljøeffekt 
på et annet felt, men til lavere kostnader. Myndig
hetene vil på sin side vurdere de forslag industrien 
kommer med fra sak til sak. 

3.6.2 Bruk av CO2 til økt utvinning 

Injeksjon av CO2 for å øke utvinningsgraden av olje 
er en mulighet som hittil ikke har blitt benyttet off
shore. Metoden er brukt i mer enn tretti år i oljefelt 
på land, først og fremst i USA Erfaringer fra USA, 
samt studier som er gjort på utvalgte felt offshore 

på norsk, britisk og dansk kontinentalsokkel, viser 
at CO2 injeksjon teknisk sett kan gi en betydelig 
økt utvinning for feltene. Metoden konkurrerer 
delvis med bl.a. annet vann og naturgass som injek
sjonsmiddel, men har i tillegg egenskaper som kan 
øke produksjonen ut over det som er mulig med 
bruk av disse. Det er viktig å påpeke at bruk av CO2 
til økt utvinning ikke utelukker reinjeksjon av pro
dusert vann. Bruk av CO2 til økt utvinning kan i til
legg bety mye i klimasammenheng, ettersom det 
kan bidra til å redusere utslipp av CO2• 

En studie Oljedirektoratet gjennomførte i 2003, 
viser at bruk av CO2 til økt utvinning på norsk kon
tinentalsokkel kan bidra til 240-320 mill. Sm3 økt 
oljeproduksjon. For å utvinne hele dette tekniske 
potensialet vil det være behov for tilførsel av 20 til 
30 mill. tonn CO2 årlig i 25 år. Til sammenlikning 
var Norges totale utslipp av CO2 i 2002 om lag 40 
mill. tonn. 

Injeksjon av CO2 vurderes i dag av industrien 
på enkelte felt på norsk kontinentalsokkel, men det 
er knyttet betydelige kostnadsmessige og tekniske 
utfordringer til en eventuell bruk av CO2 for økt 
oljeutvinning offshore i Norge. Utfordringene er 
hovedsakelig knyttet til utskillelse av CO2 fra 
potensielle kilder. Beregningene så langt tyder på 
at det kan være fornuftig å ta i bruk CO2 til økt olje
utvinning på norsk kontinentalsokkel, gitt at man 
finner lønnsomme og teknologisk gjennomførbare 
løsninger. I tillegg er det viktig å påpeke at det er 
en rekke feltspesifikke forhold som vil spille inn i 
en vurdering av muligheten for bruk av CO2 på 
norsk kontinentalsokkel. 

Regjeringen vektlegger internasjonalt samar
beid i utviklingen av teknologier knyttet til utskil
ling, lagring og bruk av CO2, og Norge samarbei
der om disse temaene gjennom ulike internasjo
nale fora. Blant annet er Norge_ sammen med en 
rekke andre land og EU med i et forum kalt Carbon 
Sequestration Leadership Forum (CSLF). CSLF er 
initiert av USA, og har som formål å videreutvikle 
mulighetene for CO2-håndtering fra fossile energi
kilder, herunder teknologier knyttet til utskilling, 
lagring og bruk av CO2. 

I St.meld. nr. 9 (2002-2003) Om innenlands 
bruk av naturgass mv., ble det fastslått at en vil 
utrede tilrettelegging for bruk av CO2 til økt oljeut
vinning. Dette skal baseres på Oljedirektoratets 
kartlegging av potensialet En mulig tilrettelegging 
for bruk av CO2 for økt oljeutvinning må ta 
utgangspunkt i de teknologiske og økonomiske 
utfordringene, verdiskapingspotensialet, de miljø
messige gevinstene og potensielle gevinster for 
norsk leverandørindustri. Olje- og energiministe
ren vil ta initiativ til et samarbeidsprosjekt med 
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Boks 3.5 Weyburn feltet i Canada - et EOR 
og miljøprosjekt 

I 2000 startet oljefeltet Weybum i Canada 
injeksjon av CO2 for å øke oljeutvinningen fra 
feltet. Hver dag leverer Great Plains Synfuels 
i Nord - Dakota i USA 5000 tonn CO2 til Wey
burn-feltet via en rørledning. Pan Canadian 
som er operatør av feltet, forventer at ca 20 
mill. tonn CO2 vil -bli lagret i reservoaret over 
en 25-årsperiode. Forventet økt oljeutvinning 
som en følge av CO2-injeksjon er 19-20 mill 
Sm3

, eller om lag 9 pst. av opprinnelig tilste
deværende olje. 

industrien for å arbeide videre med problemstillin
ger knyttet til bruk av CO2 for økt oljeutvinning på 
norsk kontinentalsokkel. 

På lengre sikt kan en se for seg en utvikling der 
bruk av CO2 fra ulike kilder (eksempelvis fra kull
kraftverk) i landene rundt Nordsjø-bassenget bru
kes til å øke utvinningen fra felt både på Norges og 
andre lands sokler. Et slikt scenario er interessant, 
men svært utfordrende å få gjennomført. I tillegg til 
betydelige investeringer bl.a. i anlegg for utskil
lelse av CO2 og infrastruktur for frakt av CO2, vil 
det også kreve stor grad av samordning og avkla
ring av rammebetingelser mellom de ulike lands 
myndigheter. Som et første skritt vil norske myn
digheter invitere myndighetene i Storbritannia, 
Danmark og Nederland til en dialog om interessen 
og muligheten for et samarbeid for tilrettelegging 
for gjennomføring av slike prosjekter. 

Regjeringen vil: 

• Invitere industrien til et samarbeid om en mer 
kostnadseffektiv og fleksibel implementering 
av miljøkrav i petroleumssektoren innenfor 
nasjonalt og internasjonalt rammeverk. 

• Arbeide for tilrettelegging for bruk av CO2 for 
økt oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel, 
bl.a. gjennom å ta initiativ til et samarbeidspro
sjekt mellom myndigheter og industri, og å 
invitere myndighetene i Storbritannia, Dan
mark og Nederland til en dialog om disse spørs
målene. 

3.7 Mer effektiv bruk av infrastruktur 
kan øke verdiskapingen 

Utvikling av prosesserings- og transportinfrastruk
tur på norsk kontinentalsokkel er normalt kjenne
tegnet ved store etableringskostnader og relativt 
lave driftskostnader. Gjennom effektiv utbygging 
og drift vil det dermed normalt framkomme stor
driftsfordeler. I slike situasjoner vil det ofte ikke 
være hensiktsmessig å etablere konkurrerende 
infrastruktur side om side. Det kan derfor være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt at det investeres i 
produksjons- og transportkapasitet utover utbyg
gers planlagte behov for å bedre mulighetene for 
framtidige brukere og leteaktivitet etter tilleggs
ressurser. Videre er det ut fra samfunnets side 
ønskelig at tilgang til ledig kapasitet ikke prises 
urimelig høyt i forhold til underliggende risiko og 
alternativanvendelse, slik at infrastrukturen utnyt
tes så effektivt som mulig. Dette vil være avgjø
rende for nye aktørers evne til å skape lønnsomhet 
i leting og utvikling av funn. 

For å sikre en effektiv bruk av rørledninger og 
andre transportanlegg for gass er avkastningen i 
disse regulert av myndighetene. Adgangen til rør
ledningene bestemmes på bakgrunn av objektive 
kriterier og fra 2003 er tariffene fastsatt i forskrift. 

På norsk kontinentalsokkel har oljerør til land i 
stor grad blitt utbygd som feltdedikerte rør. For 
øvrig vil transport av olje i rørledning til land kon
kurrere mot bøyelasting til havs. Tariffer i og 
adgang til oljerør har derfor ikke vært regulert i 
samme grad som gassrørledninger. Departemen
tet godkjenner avtaler om bruk av oljerør, og tar i 
den forbindelse stilling til tariffnivå, adgangsprin
sipper mv. Utviklingen på norsk kontinentalsokkel 
med avtakende produksjon fra flere felt har med
ført at tidligere feltdedikerte oljerørledninger nå 
transporterer en større andel tredjepartsolje. Som 
et resultat av dette vil myndighetene opprettholde 
fokus på tariffnivå og adgangsprinsipper i oljerør
ledninger i tiden fremover. 

Kostnadseffektiv drift og riktig prising av tje
nester ved bruk av eksisterende innretninger off
shore er viktig for å oppnå en mer effektiv påvis
ning av nye ressurser og bedre utnyttelse av 
påviste ressurser. Disse forholdene vil være avgjø
rende for at det skal være lønnsomt å knytte opp 
nye funn til eksisterende felt for behandling og 
transport. Så langt har myndighetene stilt krav til 
at industrien, gjennom Oljeindustriens Landsfore
ning (OLF), har retningslinjer for tredjepartsbruk 
av eksisterende innretninger offshore. I tillegg skal 
alle avtaler om slike tjenester godkjennes av depar
tementet. 
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Vedlegg 1 

Om utredning av helårig petroleumsvirksomhet i området 
Lofoten - Barentshavet (ULB} 

1 Innledning 

Med bakgrunn i Sem-erklæringen har Regjeringen 
gjennomført en utredning av helårig petroleums
virksomhet i området Lofoten - Barentshavet 
_(ULB). Arbeidet har pågått i cirka to år og bygger 
på eksisterende kunnskap om petroleumsvirksom
het, fysisk/biologisk miljø og annen næringsvirk
somhet/ samfunnsforhold i det aktuelle geogra
fiske området Basert på et utredningsprogram og 
høring av dette er i alt 27 temautredninger utført av 
uavhengige firmaer og forskningsinstitusjoner. I 
tillegg er det gjennomført :flere bakgrunnsstudier 
basert på eksisterende kunnskap som inngår som 
et felles grunnlag for utredningene i arbeidet med 
en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. En 
sammendragsrapport for ULE-arbeidet ble lagt 
frem 1. juli og var sammen med temautredningene 
på høring til oktober 2003. 

15. desember 2003 besluttet regjeringen at det 
ikke skal åpnes for videre petroleumsvirksomhet i 
Nordland VI. En nærmere vurdering av dette 
spørsmålet vil bli foretatt når den helhetlige forvalt
ningsplanen for Barentshavet foreligger. Regjerin
gen bestemte imidlertid å videreføre petroleums
virksomhet i de allerede åpnede områder i 
Barentshavet Syd, med visse unntak. Unntakene er 
de kystnære områdene i Troms og Finnmark og de 
særlig verdifulle områdene: polarfronten, iskanten, 
Bjørnøya og Tromsøflaket 

Det ble signalisert at en mer omfattende rede
gjørelse av ULE-arbeidet ville gis i Oljemeldingen 
våren 2004. 

En prosjektgruppe bestående av Det Norske 
Veritas, Havforskningsinstituttet, 0 ljedirektoratet 
og Statens forurensningstilsyn (SFf) har hatt som 
mandat å gi en sammenfatning av ULE-arbeidet, 
som et vedlegg til Oljemeldingen. 

I det følgende gis en sammenfatning av ULB
arbeidet, herunder en gjennomgang av prosessen 
og sentrale resultater fra arbeidet. Dette inklude
rer en klargjøring av faglige resultater fra arbeidet 
som reflekterer mulige konsekvenser av helårig 

petroleumsvirksomhet for naturmiljø og nærings
interesser; under normal drift og relatert til eventu
elle utilsiktede hendelser. 

2 Sammenfatning av ULB-arbeidet 

2.1 Innledning 

2.1.1 Bakgrunn og målsetting 

I regjeringens politiske plattform, Sem-erklærin
gen, identifiserte samarbeidsregjeringen behovet 
for en utredning av konsekvensene av helårig 
petroleumsvirksomhet i området fra Lofoten og 
nordover. Bakgrunnen for dette er blant annet 
disse havområdenes viktige økologiske og fiskeri
messige betydning samt petroleumsindustriens 
ønske om utvidet virksomhet i området. 

I Sem-erklæringen ble også behovet for en mer 
helhetlig og økosystembasert forvaltning av hav
områdene beskrevet En utredning av konsekven
ser av petroleumsvirksomhet i området Lofoten -
Barentshavet, ULB, skal sammen med utrednin
gene om effekter innen de andre sektorene (skips
trafikk, fiskeri og ytre påvirkninger) utgjøre det 
viktigste grunnlaget for etablering av helhetlige 
forvaltningsplaner for havområdene. ULE-arbeidet 
har i tillegg som målsetting å bidra som et beslut
ningsgrunnlag i Regjeringens vurdering av helårig 
petroleumsvirksomhet i dette området. 

Gjennom St.meld. nr. 12 (2001-2002) har 
Regjeringen redegjort for etablering av helhetlige 
forvaltningsplaner for norske havområder som 
skal sikre klare rammebetingelser for bruk og vern 
av kyst- og havområdene. Dette arbeidet starter 
med etablering av en helhetlig forvaltningsplan for 
Barentshavet: 

«Regjeringen mener at det bør utvikles bedre 
verktøy slik at det blir mulig å foreta en grundig 
avveining av de forskjellige interessene som 
knytter seg til Barentshavet. Dette kan best 
oppnås ved å utarbeide en helhetlig forvalt-
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ningsplan basert på konsekvensutredninger for 
de enkelte sektorene. For petroleumsvirksom
heten vil dette omfatte en konsekvensutred
ning av helårig petroleumsvirksomhet for 
området fra Lofoten og nordover [ omtalt som 
ULB]. Parallelt vil det igangsettes arbeid med 
konsekvensvurderinger av bl.a. skipstrafikk, 
fiske og oppdrettsvirksomhet. Disse utrednin
gene vil identifisere og vurdere problemene 
knyttet til den samlede menneskelige påvirk
ningen på havområdet. Hver sektor skal 
beskrive egen aktivitet og forventet utvikling, 
samt kartlegge konsekvensene på økosyste
mene og for andre samfunnsinteresser. I den 
forbindelse vil det være viktig å kartlegge kunn
skapsbehov, sårbare områder mv. 

Forvaltningsplanen skal omfatte hele 
Barentshavet. Konsekvensanalysen for petrole
umsvirksomheten skal også omfatte en gjen
nomgang av eksisterende kunnskap om hele 
Barentshavet. Det er imidlertid ikke Regjerin
gens intensjon med dette å starte en prosess for 
å åpne Barentshavet Nord for petroleumsvirk
somhet.» 

2.2 Utredningsprosess 

2.2.1 Organisering og involvering 

Utredningsprosessen har vært ledet av Olje- og 
energidepartementet (OED). For å samordne kon
takten mellom OED, Fiskeridepartementet (FID) 
og Miljøverndepartementet (MD) på embetsnivå 
ble en styringsgruppe for ULB opprettet tidlig i 
2002 under ledelse av OED. OED opprettet også et 
sekretariat for utredningen som skulle foreta den 
faglige koordineringen av grunnlagsutredningene 
som er utarbeidet under ULB. Det Norske Veritas 
(DNV) ble engasjert til å forestå denne oppgaven. 

Det ble lagt opp til at ULB-prosessen skulle 
være åpen. I tillegg til høringen av programmet og 
sammendragsrapporten (inkludert grunnlagsut
redningene) har OED, med deltakelse fra FID og 
MD, i forbindelse med begge høringene avholdt 
særskilte høringsmøter med berørte interesse
grupper og lokale myndigheter. I tillegg ble det i 
april 2003 avholdt et åpent fagseminar i Tromsø 
hvor alle forfatterne av de ulike grunnlagsstudiene 
presenterte sine foreløpige konklusjoner. 

2.2.2 Utredningsprogram 

Styringsgruppen utarbeidet et utkast til utred
ningsprogram som ble sendt på høring i juni 2002. 
Programmet inneholdt en beskrivelse av bakgrun
nen for arbeidet samt en oversikt over foreslåtte 
utredningstemaer. 

Programmet var ute på høring fra 4. juni 2002 til 
30. august 2002. I alt ble det mottatt kommentarer 
fra 38 parter. Basert på innspillene fra høringsin
stansene ble det endelige programmet for utred
ningen ferdigstilt i januar 2003. 

2.2.3 Fagutredninger 

Det er utarbeidet 7 rapporter som beskriver nåtil
standen i utredningsområdet. Disse er felles for 
alle utredningene under den helhetlige forvalt
ningsplanen for Barentshavet, og er også benyttet 
i ULB-arbeidet. For ULB er det også utarbeidet en 
scenariobeskrivelse i tillegg til en rekke fagutred
ninger. Disse fagutredningene ble utført av ulike 
forsknings- og konsulentselskaper i perioden sep
tember 2002 - juni 2003, og omfatter følgende 
tema: 
- Utslipp til luft 

Regulære utslipp til sjø ved driftsavvik og kon
sekvenser på miljø 
Konsekvenser ved ilandføring og reinjeksjon av 
borekaks 
Mulighet for reinjeksjon 
Oljedriftsmodellering 
Konsekvenser av oljesøl for sjøfugl, sjøpatte
dyr, strand m.m. 
Konsekvenser av oljesøl i vannsøyle (fiskeegg, 
larver) 
Oljevern 
Sannsynlighet for store oljeutslipp 
Konsekvenser for fiskeri 
Konsekvenser for havbruk 
Samfunnsmessige konsekvenser 
Økonomisk analyse 
Miljøteknologi 
Nedstengning og avvikling 
Avfallsanalyse 
Konsekvenser fra skipstrafikk 
Oljesøl - virkninger på turistnæringen 
Ballastvann 
Sesirnikkbeskrivelse 
Konsekvenser av seismisk aktivitet 

- Konsekvenser for samiske interesser 
- Luftfart 

2.2.4 Utredning og høring 

Grunnlagsutredningene for ULB ble sammenstilt i 
en faglig sammendragsrapport Både sammen
dragsrapporten og grunnlagsutredningene ble lagt 
frem for høring 1. juli 2003 med høringsfrist okto
ber 2003. Det kom inn 66 høringsuttalelser i 
høringsrunden. 
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2.2.S Regjeringens beslutning etter fremlegge/sen 
avULB 

15. desember 2003 besluttet regjeringen at det 
ikke skal åpnes for videre petroleumsvirksomhet i 
Nordland VI. Områdets spesielle karakter som 
gyteområde for viktige fiskeslag og områdets 
betydning som fangstområde ble tillagt betydelig 
vekt Regjeringen mener det til nå ikke er demon
strert at hensynet til fiskeriene og miljøet kan iva
retas på en tilfredsstillende måte ved oppstart av 
petroleumsvirksomhet i området. En nærmere 
vurdering av dette spørsmålet vil bli foretatt når 
den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet 
foreligger. Regjeringen bestemte imidlertid å vide
reføre petroleumsvirksomhet i de allerede åpnede 
områder i Barentshavet Syd, med visse unntak. 
Unntakene er de kystnære områdene i Troms og 
Finnmark og de særlig verdifulle områdene: polar
fronten, iskanten, Bjørnøya og Tromsøflaket. 

2.3 Sentrale forutsetninger 

2.3.1 Utredningsgrunnlag 

Hensikten med ULE-arbeidet har ikke vært å åpne 
nye områder. En prosess for åpning vil følge petro
leumslovens bestemmelser og vil avgjøres i Stor
tinget (se kapittel 2.4.2). ULB-prosessen har for
melt sett ikke vært underlagt et lovverk, og arbei
det er omtalt som «utredning av konsekvenser» for 
å skille prosessen fra en formell strategisk konse
kvensutredning med tilhørende krav. 

ULB er basert på eksisterende kunnskap. Dette 
betyr at nye feltstudier ikke er igangsatt som en del 
av utredningsarbeidet, men at resultater fra tidli
gere studier og annen relevant informasjon som 
foreligger på det tidspunkt utredningen gjennom
føres er lagt til grunn. Utredingene systematiserer 
kunnskapen og presenterer helhetlige betraktnin
ger om konsekvenser for de respektive sektorer. 
For petroleumsvirksomhet i området gir dette et 
nytt perspektiv, ved at alle faser av petroleumsvirk
somheten er inkludert, i motsetning til tidligere 
arbeider etter petroleumsloven (AKUP-utrednin
gene) som bare har belyst letefasen. 

Det har videre vært en viktig forutsetning at 
eventuelle kunnskapsmangler identifiseres og vur
deres. Grunnlagsrapportene har derfor grundige 
gjennomganger av kunnskapsgrunnlaget og even
tuelle kunnskapsmangler innen de respektive 
tema. De viktigste av disse er også presentert og 
vurdert samlet her, sammen med vurderinger av 
hvilken betydning det har for usikkerheten i bereg
ningene av konsekvensene og de konkluajoner 
som trekkes. 

2.3.2 Forholdet til de andre sektorutredningene 
under forvaltningsplanen 

Selv om ULB er utarbeidet noe i forkant av sektor
utredningene for fiskeriene, skipsfart (inkl. trans
port av russisk petroleum) og ytre påvirkning 
0angtransportert forurensning, klimaendringer, 
petroleumsvirksomhet utenfor Barentshavet med 
mer) er de så langt som mulig basert på et felles 
grunnlag. Denne oppdelingen betyr at konsekven
sene av samlet påvirkning av Barentshavet for alle 
aktiviteter vil bli vurdert på bakgrunn av ovenstå
ende utredninger. 

2.3.3 Aktivitets-scenarier 

Som grunnlag for vurdering av konsekvenser er 
det etablert fiktive felt som inngår i tre ulike nivåer 
av aktivitetsomfang. Kriterieoppbyggingen følger 
en felles mal som ble etablert for sektorutrednin
gene under den helhetlige forvaltningsplanen for 
Barentshavet. For etablering av scenarier for hel
årig petroleumsvirksomhet er det lagt til grunn at 
scenariene skal: 
- Være representative for hele det geografiske 

utredningsområdet 
- Inkludere lokaliteter som vurderes som poten

sielle konfliktområder med fiskeri- og miljøin
teresser. 

- Hvor mulig, dekke petroleumsfunn eller områ
der med forventning om funn. 

- Dekke både letefase og driftsfase. 
- Representere utbyggingsløsninger for både 

olje og gass. 
- Representere ulike teknologiske utbyggings-

løsninger. 

Basert på dette er det etablert 3 aktivitetsscenarier 
med 3-9 felt for utbygging og drift i perioden 2005-
2020. «Basis aktivitetsnivå» inkluderer påviste res
surser. «Middels aktivitetsnivå» inkluderer i tillegg 
felt med antatt høy funnsannsynlighet. «Høyt akti
vitetsnivå» inkluderer i tillegg felt i områder som i 
dag vurderes å ha lav funnsannsynlighet samt felt i 
ikke-åpnede områder. Hvor mange felt som even
tuelt finnes og kan tenkes utbygd innen perioden 
antas å ligge mellom laveste og høyeste aktivitets
nivå (scenario). Det er lagt til grunn teknologiske 
utbyggingsløsninger med ilandføring og LNG
anlegg for gass (som Snøhvit), og flytende produk
sjons- og lagerskip (FPSO) eller ilandføring for 
eventuell oljeproduksjon. 

Plassering av de fiktive feltene er angitt i figur 
1.1 
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Figur 1.1 Geografisk plassering av fiktive felt som inngår i ULB-scenariene 

Kilde: Ub·edning av konsekvenser av helårlig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet (ULB) 

2.3.4 Miljøforutsetninger inkludert ingen utslipp 
til sjø ved normal drift 

For helårig petroleumsvirksomhet i området har 
Regjeringen satt som en forutsetning at det ikke 
skal være utslipp til sjø av produsert vann, borek
aks eller boreslam ved normal drift. Med normal 
drift menes all planlagt virksomhet, inkludert lete
virksomhet; «alt unntatt utilsiktede utslipp». 
Denne forutsetningen kommer som et tillegg til 
den generelle nullutslippsmål.setningen for hele 
kontinentalsokkelen; null utslipp til sjø av mulig 
miljøfarlige stoffer Garnfør St.meld. nr. 58 (199~ 
1997) og presiseringer i St.meld. nr. 12 (2001-
2002)). Den generelle nullutslippsmålsetningen er 

definert i St.meld. nr. 25 (2002-2003) og gjengitt 
nedenfor (boks 1.1). 

For utslipp utenom borekaks/borevæske og 
utslipp av produsert vann, og i tilfeller hvor det 
forekommer utslipp av borekaks og produsert 
vann, vil de generelle nullutslippsmålsetningene 
gjelde. 
- For virksomhet i Lofoten-Barentshavet er det i 

tillegg stilt ytterlige krav som er spesifisert ned
enfor: For virksomheten skal det legges til 
grunn injeksjon, evt annen teknologi, som hin
drer utslipp av produsert vann. 

- Maksimum 5 pst av det produserte vannet kan 
ved driftsavvik slippes ut under forutsetning av 
at det renses før det slippes ut. Eksakte rense-
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Boks 1.1 Nullutslippsmål for petroleums
virksomhetens utslipp til sjø 

Miljøfarlige stoffer: 
- Ingen utslipp, eller minimering av utslipp, 

av naturlig forekommende miljøgifter 
omfattet av resultatmål 1 for helse- og mil
jøfarlige kjemikalier, 

- Ingen utslipp av tilsatte kjemikalier innen 
SFTs svarte kategori (i utgangspunktet 
forbudt å bruke og slippe ut) og SFTs røde 
kategori (høyt prioritert for utfasing ved 
substitusjon) 

Andre kjemiske stoffer: 
Ingen utslipp eller minimering av utslipp 

som kan føre til miljøskade av: 
- Olje (komponenter som ikke er miljøfar

lige) 
- Stoffer innen SFTs gule og grønne kate-

gori 
- Borekaks 

Andre stoffer som kan føre til miljøskade. Jf. 
forskrift om utføring av aktiviteter i petrole
umsvirksomheten (aktivitetsforskriften) av 
3. september 2001. 

krav vil stilles av konsesjonsmyndighetene for 
konkret virksomhet. 

- Borekaks og boreslam reinjiseres eller tas til 
land for deponering. 

- Borekaks og boreslam fra boring av topphullet 
vil normalt kunne slippes ut. Forutsetningen er 
at utslippet ikke inneholder komponenter med 
uakseptable miljøegenskaper, dvs. miljøfarlige 
stoffer eller andre stoffer som kan skade mil
jøet. Dette gjelder kun i områder hvor potensi
alet for skade på sårbare miljøkomponenter 
vurderes som lavt. Som grunnlag for slike vur
deringer skal det foreligge grundige kartleg
ginger av sårbare miljøkomponenter (gytefelt, 
korallrev og annen sårbar bunnfauna). Slike 
utslipp vil være gjenstand for søknad og tilla
telse fra konsesjonsmyndighetene. 

- Petroleumsvirksomhet i området skal ikke føre 
til skade på sårbar flora og fauna. Det er således 
et krav at områder som kan påvirkes skal kart
legges før aktivitet igangsettes. 

- Det skal ikke være utslipp til sjø fra brønntes
ting. 

- Det er et krav at effekten av beredskapen mot 
akutt forurensning skal være minst like god 
som på andre deler av kontinentalsokkelen. 

Forutsetningen om at det ikke skal være utslipp til 
sjø av borekaks og produsert vann (fysisk nullut
slipp) representerer en vesentlig skjerping i for
hold til de kravene som gjelder ellers på kontinen
talsokkelen. Det innebærer at dersom en rettig
hetshaver ikke kan demonstrere at virksomheten 
vil møte forutsetningen om at det ikke skal være 
utslipp til sjø, vil det ikke være aktuelt med helårig 
petroleumsvirksomhet på det aktuelle feltet innen
for området Lofoten - Barentshavet 

2.3.5 Minimum hindring av fiskeriaktivitet 

Det vil være et krav at petroleumsaktivitet utøves 
slik at den er til minst mulig hinder for fiskeriakti
vitet. Viktige forutsetninger er således å ha over
trålbare havbunnsinnretninger, inkludert rørled
ninger, samt å minimere bruken av overflateinnret
ninger. 

Virksomhet vil også årstidstilpasses foråredu
sere konsekvenspotensialet i forhold til fiskeriutø
velse og eventuell påvirkning av fiskeressurser, 
herunder for eksempel ved gjennomføring av seis
miske undersøkelser. 

2.4 Geografisk område 

2.4. 1 Lofoten og Barentshavet Syd 

Området som er vurdert for helårig petroleums
virksomhet i ULE-arbeidet strekker seg fra havom
rådene sørvest for Lofoten i sør til Bjørnøya i nord. 
Konsekvenser fra virksomhet i området er imidler
tid vurdert utover dette geografiske området. 

2.4.2 Petroleumsmessig status 

Før det kan gis tillatelse til leteboring og produk
sjon må området der det skal bores være åpnet for 
letevirksomhet (petroleumsloven § 3-1). Det skal i 
denne forbindelse utarbeides konsekvensutred
ning med vurdering av blant annet miljømessige, 
økonomiske og sosiale virkninger som virksomhe
ten kan ha for andre næringer og tilstøtende dis
trikter. Åpning av nye områder besluttes av Stortin
get. ULB-arbeidet har ingen status som utredning 
for åpning av nye områder. I ULB-arbeidet er det 
imidlertid vurdert konsekvenser også av fiktiv virk
somhet i uåpnede områder. Dette er inkludert 
blant annet for å gi en full geografisk dekning av 
utredningsområdet som innspill til arbeidet med 
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den helhetlige forvaltningsplanen for Barentsha
vet. 

Tildeling av utvinningstillatelser (i åpnede 
områder) skjer normalt gjennom konsesjonsrun
der, som kunngjøres av Regjeringen. I det aktuelle 
området er det tildelt en rekke utvinningstillatel
ser, og 62 lete- og avgrensningsbrønner er boret. 

Før rettighetshaverne kan begynne utbygging 
av en forekomst, skal planen fremlegges for og 
godkjennes av Regjeringen. Dersom de økono
miske investeringer overstiger 10 mrd kroner skal 
saken godkjennes av Stortinget. I det aktuelle 
området er kun planen for utbygging og drift av 
Snøhvit LNG godkjent. 
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Figur 1 .2 Oversikt over åpnede og ikke-åpnede områder for petroleumsvirksomhet 

Kilde: Oljedirektoratet 
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Apning for petroleumsvirksomhet i omrddet 

20 områder utenfor Troms og Vest-Finnmark ble 
utlyst etter Stortingets behandling av St.meld. 
nr. 57 i mai 1979. De første sju utvinningstillatel
sene i Barentshavet ble tildelt i 5. konsesjons
runde, gjennom tre faser i 1980, 1981 og 1982. Den 
første brønnen ble påbegynt i juni 1980, og Snøhvit 
ble funnet i 1981. For alle brønnene som ble boret 
i dette området forut for den formelle åpningen ble 
det stilt spesieUe krav til virksomheten. Blant annet 
var det krav om egen miljøovervåking knyttet til 
den enkelte leteboring. Den formelle åpningen av 
Barentshavet Syd for letevirksomhet skjedde imid
lertid i 1989 ved St.meld. nr. 40 (1988-1989). Deler 
av Nordland VI ble formelt åpnet for letevirksom
het gjennom St.meld. nr. 26 (1993-1994) og de før
ste tildelinger ble gitt i 15. konsesjonsrunde. 

Det er totalt tildelt 39 utvinningstillatelser i 
Barentshavet og 2 i Nordland VI (Lofoten). Disse 
ble tildelt som følger: 
- 5. konsesjonsrunde (1980-82), 7 utvinningstil

latelser på Tromsøflaket (froms I) 
- 8. konsesjonsrunde (1984), 5 utvinningstillatel

ser på Tromsøflaket (froms I og Ill) 
- 9. konsesjonsrunde (1985), 4 utvinningstillatel

ser på Tromsøflaket (f roms I) 
- 11. konsesjonsrunde (1987), 7 utvinningstilla

telser spredt over et stort geografisk område i 
Barentshavet 

- 12. konsesjonsrunde (1989), 3 utvinningstilla
telser i Barentshavet 

- 13. konsesjonsrunde (1991), 7 utvinningstilla
telser i Bjørnøya Vest, Nordkappbassenget og 
Finnmark Øst. 

- 14. konsesjonsrunde (1993) , 2 utvinningstilla
telser i Troms Il og Nordkappbassenget 

- 15. konsesjonsrunde (1996), 2 utvinningstilla
telser i Nordland VI 

- Barentshavprosjektet i 1997, 3 utvinningstilla
telser i Bjørnøya Sør, Lopparyggen og Finn
mark Vest (Goliat), samt betydelige seismikk
områder 

Geografisk angivelse av områder som er åpnet er 
gitt i figur 1.2. På Svalbard, inkludert sjøområdet ut 
til territorialgrensa (nylig utvidet til 12 nm), gjelder 
Svalbardmiljøloven. I hht. denne loven er det for
budt med leting etter petroleum og mineralutvin
ning i verneområdene. 

2.4.3 Miljø- og ressursmessig status 

Det marine miljøet i området Lofoten - Barentsha
vet er rikt og variert. Området preges av innstrøm-

ming av varmt næringsrikt atlantisk vann som gjør 
norskekysten og store deler av havområdene isfrie 
hele året og gir grunnlag for en betydelig biologisk 
produksjon. Der det atlantiske vannet møter kal
dere polare vannmasser skapes en oseanografisk 
front (polarfronten). Frontsystemer finnes også 
langs Eggakanten og iskanten. Iskanten overlap
per i vinterhalvåret med polarfronten. Slike front
systemer gir opphav til en rik produksjon av plank
tonalger som beites av dyreplankton som igjen er 
føde for fisk, sjøfugl og pattedyr. Barentshavet er et 
grunnhav med et gjennomsnittsdyp på 230 meter 
og et flateinnhold på omlag 1,4 millioner km2 noe 
som bare utgjør ca 7 % av de arktiske havområ
dene. Barentshavet er imidlertid et av de mest pro
duktive områdene i nord og her har en vesentlig 
del av Nordøst-Atlanterens levende høstbare 
marine ressurser deler av eller hele sin livssyklus. 
Dette reflekteres i at Barentshavet de siste førti år 
har gitt et årlig utbytte av fisk på mellom 1 og 3,5 
millioner tonn. Det foregår fiske på en rekke for
skjellige arter hvorav fisket etter torsk, sild, lodde 
og reke er av de viktigste. Høstingen av bestan
dene forvaltes gjennom den norsk- russiske fiske
rikommisjonen hvor også tredjeland gis visse kvo
ter. FeUes for de viktigste fiskebestandene i 
Barentshavet er at de har sine gyteområder langs 
norskekysten og i de sårbare første stadiene frak
tes de konsentrert i tid og rom med strømsyste
mene nordover til oppvekstområdene i Barentsha
vet Som eksempel kan nevnes torskens (skreiens) 
gytevandring til Lofoten - Vesterålen som danner 
grunnlaget for det tradisjonelle og viktige Lofotfis
ket. Fra gyteområdene driver torskeegg og -larver 
nordover langs kysten til oppvekstområdene i 
Barentshavet. De kritiske stadiene hos fisk er spe
sielt egg- og larvestadiene hvor store deler av en 
årsklasse driver konsentrert og passivt med vann
massene nordover. Den rike produksjonen langs 
kysten og i Barentshavet gir også grunnlag for at vi 
her har en av verdens høyeste tettheter av sjøfugl. 
Nordlige deler av Barentshavet er i tillegg et viktig 
leveområde for flere sjøpattedyr- og sjøfuglarter 
som ikke forekommer i områder uten is. Flere av 
disse har nasjonal og internasjonal verneverdi. 

Kaldtvannskorallrev, svampsamfunn og flere 
andre bunndyrsamfunn kjennetegnes av stor arts
diversitet Kunnskap om betydningen av disse i 
økosystemet er mangelfull, og det er ikke gjen
nomført systematiske kartlegginger av slike sam
funn i området. I de senere år er det imidlertid 
avdekket flere forekomster, inkludert store korall
rev som Røstrevet (figur 1.3), og dette gir en for
ventning om betydelige forekomster av slike sam
funn i deler av det geografiske området. 
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Figur 1.3 Foreslåtte marine verneområder i Lofoten - Barentshavet 

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning 

2.4.4 Spesielt verdifulle områder (SVO) og marine 
verneområder 

Som en del av grunnlaget for arbeidet med den hel
hetlige forvaltningsplanen for Barentshavet har 
Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt 
gjennomført en miljøfaglig verdivurdering av 
området. Verdi er vurdert ut fra en rekke kriterier. 
Viktighet for det biologiske mangfoldet og den bio
logiske produksjonen er de mest sentrale faktorer 
i forhold til å sikre funksjonen til økosystemene i 
området. Hovedprioriteringene er derfor basert på 
del 

Fra Røst til Svalbard er det avdekket 18 områ
der som er særlig viktige. Av disse, peker fire 
områder seg ut som de viktigste for biologisk pro
duksjon og biologisk mangfold. Eventuelle nega
tive påvirkninger på disse områdene vil kunne ha 
en betydelig og langvarig negativ effekt på hele 
området Lofoten - Barentshavet. Disse fire områ
dene er: 
- Lofoten - Røstbanken - Vesterålen 
- Tromsøflaket 
- Polarfronten 
- Iskanten 

De to siste er ikke faste geografiske områder, men 
varierer gjennom året og fra år til år. Geografisk 
beliggenhet av SVO'ene er vist i figur 1.4. SVO
områdene er tillagt spesiell vekt i ULE-arbeidet, og 
er inkludert i de relevante delutredningene. 

Det er også foreslått flere marine verneområ
der i områdetfra Vestfjorden til grensen mot Russ
land. En del av disse er til dels overlappende med 
SVO'ene, se figur 1.3. Verneområdene, dersom de 
godkjennes, utelukker i utgangspunktet ikke 
annen virksomhet. Det kan imidlertid stilles krav 
til hvordan virksomhet utøves i områdene. Proses
sen med eventuell tilrådning av de foreslåtte verne
områdene ligger noe frem i tid. 

2.4.5 Fiskerimessig status og muligheten for 
sameksistens 

Barentshavet er et produktivt havområde med 
store fiskebestander. De viktigste fiskeressursene 
i området er norsk-arktisk torsk, norsk vårgytende 
sild og lodde, hvorav de to første har viktige gyte
områder i Lofoten-området, mens lodde (i Norge) 
gyter i østre deler av Barentshavet På disse og 
andre ressurser foregår et utstrakt fiske av norske 
og utenlandske fartøyer i det aktuelle området. I 
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følge Fiskeridirektoratet viser for eksempel forelø
pige tall for 2000 og 2002 at førstehåndsverdien på 
fangst levert av norske fartøyer fra havområdene 
nord for 64 ° N var hhv 9,8 og 11,l mrd. kr. 

Fiskeriene langs kysten av Finnmark, Troms 
og Nordland er i stadig utvikling. Bedre utstyr gjør 
at det er mulig å fiske på nye områder med ulike 
redskaper. På grunn av at fangstinnsats og drifts
form vil avhenge av fiskens vandringsmønster, til
gjengelighet, økonomiske driftsbetingelser, regu
leringer, markedsmuligheter osv, vil forholdene i 
fiskeriene endres fra år til år over tid. likevel fin
nes det en del typiske sesongfiskerier: 
- Skreifisket i Lofoten og tilstøtende områder i 

tiden januar - april. 
- Skrei- og torskefisket utenfor Vest-Finnmark/ 

Troms/Vesterålen i tiden november - mars/ 
april. 

- Vårtorskefisket på Finnmarkskysten i tiden 
mars-juni. 

- Hyselinefisket på Finnmarkskysten sommer og 
høst. 

- Seigarnfisket Vest-Finnmark - Lofoten i tiden 
september - januar. 

- Seinotfisket for Vest-Finnmark og Troms vår, 
sommer og høsl 

- Blåkveitefisket i juni - juli langs Eggakanten. 
- Vinterloddefisket i Barentshavet og på kysten 

av Finnmark og Troms i tiden januar - april. 
- Fisket etter rognkjeks vår - sommer. 
- Sildefisket etter norsk vårgytende sild i Lofoten 

- Vestfjorden - Ofotfjorden september -
februar. 

- Fisket etter kongekrabbe på kysten av Øst-
Finnmark i tiden oktober- desember. 

De fiskerimessige forholdene er tillagt betydelig 
vekt i ULB-arbeidet. I tillegg ble det etablert en 
arbeidsgruppe mellom fiskeri- og oljemyndigheter 
og fiskeri- og oljenæring som vurderte nærmere 
muligheter for sameksistens mellom de to nærin
gene. Gruppen rapporterte at det er et godt grunn
lag for å utøve både fiskeriaktivitet og petroleums
aktivitet i det aller meste av det store havområdet 
Lofoten - Barentshavet som gruppen har vurdert. 
De fleste steder er det gjeldende regelverket og 
praksis tilstrekkelig for å sikre sameksistens mel
lom de to næringer og gruppen ser ikke behov for 
ytterligere reguleringer av petroleumsaktiviteten. 
Gruppen har imidlertid identifisert tre områder av 
særlig viktighet hvor en ser behov for operasjo
nelle begrensninger av petroleumsvirksomheten: 
- Området langs kontinentalskråningen (froms 

I, Troms III og Bjørnøya Vest). Her foreslås års
tidsbegrensninger i forhold til seismisk aktivi-

tet og leteboring og ingen særskilte begrens
ninger i forhold til produksjon. 

- De østlige deler av Nordland VI, VII og Troms 
Il (grunnere enn 400 m vanndyp). Her foreslås 
omfattende begrensninger på seismisk aktivi
tet og leteboring. En har her ikke kunnet samle 
seg om en konklusjon om at petroleumsvirk
somhet vil være forenelig med å ivareta hensy
net til fiskeressurser og fiskeriaktiviteter på en 
god måte. 

- Et kystbelte langs Troms III, Finnmark Vest og 
Finnmark Øst. I området synes det ikke aktuelt 
med leteboring og produksjon i overskuelig 
fremtid, og betingelser for aktivitet er således 
ikke vurdert. 

Disse områdene er illustrert som prikkete arealer i 
figur 1.4. 

3 Kunnskapsgrunnlaget 

Det er prinsipielt tre grunner til at det oppstår usik
kerhet i beregningene av konsekvenser av fremti
dig petroleumsvirksomhet: 
- Manglende kunnskaper om nåsituasjonen 
- Manglende kunnskaper om konsekvensene av 

petroleumsaktivitet på livet i havet og sam
funnsutviklingen 

- Endrede forutsetninger i prognoseperioden 
frem til 2020 

Nedenfor er det foretatt en gjennomgang av hvor
dan disse forholdene er belyst i ULB. 

Det må understrekes at konsekvensvurderin
gene i ULB-arbeidet generelt er basert konserva
tive, og at usikkerhet således i stor grad er ivaretatt 
i vurderingene. 

3.1 Miljøforhold og naturressurser 

3. 1. 1 Naturforhold 

Den kunnskap som finnes om naturressurser og 
miljøforhold utgjør grunnlaget for dagens forvalt
ning av området. Kunnskapen bygger på mangeå
rige undersøkelser i regi av blant annet universite
tene, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt 
og Norsk Institutt for Naturforskning, og favner en 
rekke tema, arter og populasjoner. Det må likevel 
understrekes at kunnskapen på enkelte områder 
er mangelfu11. Dette gjelder for eksempel kartleg
ging av miljøressursene på sjøbunnen. 

Som en del av grunnlaget for arbeidet med den 
helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet har 
Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt i 
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samarbeid utarbeidet en statusrapport for miljøfor
hold og naturressurser i området. Som en viderefø
ring av dette arbeidet er det utarbeidet et supple
ment omkring kunnskapsbehovet. Dette supple
mentet inkluderer problemstillinger som i liten 
grad tidligere er forsøkt løst eller forsket på, samt 
oppdatering av problemstillinger som er studert, 
men der en har for gamle data, utilstrekkelig geo
grafisk dekning eller hvor endring i metodikk gjør 
at eksisterende data ikke har tilfredsstillende kvali
tet. Følgende forhold er gitt høyest prioritering for 
oppfølging knyttet til den helhetlige forvaltnings
planen og/ eller sektorutredningene: 
- Å bedre kunnskap om økologiske interaksjoner 

Å bedre kunnskapen om geografisk forekomst 
og fordeling av sjøfugl og sjøpattedyr i ulike års
tider 

- Kartlegging av bunnsamfunn 
- Bedring av fiskeristatistikk 

Dette betyr at vurderingene av konsekvenser er 
beheftet med større usikkerhet på disse områdene 
enn på områder hvor det er bedre kunnskap. 
Eksempelvis er det svært vanskelig å si hvordan 
marine pattedyr og sjøfugl vil bli berørt av oljesøl 
så lenge det ikke finnes gode data om hvor de opp
holder seg utenom hekkelokalitetene. Enkelte 
fuglearter har en bekymringsfull status slik at det 
er viktig å få et langt bedre grunnlag for å vurdere 
årsaken til dette og for å kunne vurdere hvordan 
nye aktiviteter vil virke inn. Mangelfull kartlegging 
av havbunnen gjør det også vanskelig å forutsi 
hvordan eksempelvis korallrev og skjellbanker vil 
bli påvirket. For normal drift gjelder forutsetnin
gen om null utslipp til sjø. Konsekvensvurderinger 
for akutte utslipp er generelt basert på verst tenke
lige forhold (forekomst, årstid osv.). Dette medfø
rer at verst tenkelige konsekvenser er vurdert, og 
eventuelt redusert usikkerhet i anslagene vil nor
malt angi mindre konsekvenser. 

For å sikre en god forvaltning av havmiljøet er 
det således viktig at kunnskapsgrunnlaget styrkes 
på enkelte områder. Dette vil derfor være en viktig 
oppgave knyttet til arbeidet med oppfølging av sek
torutredningene og den helhetlige forvaltningspla
nen. 

I ULE-arbeidet er det erkjent et behov for bedre 
kunnskap omkring sjøfuglbestander og fore
komst/fordeling. En prosess for kartlegging og 
styrking av kunnskapsgrunnlaget vil bli igangsatt 
basert på SEAPOP-konseptet (Seabird Population 
Management and Petroleum Operations) som er 
utarbeidet av Norsk Institutt for Naturforskning 
(NINA). Kartlegging av bunnfauna er foreslått som 
et tema som skal vurderes geografisk i forhold til 

planer om konkret virksomhet. Andre sentrale 
økologiske/biologiske problemstillinger med behov 
for økt kunnskap er i ULB sammendragsrapporten 
foreslått som en integrert del av arbeidet med for
valtningsplanen for Barentshavet. 

3. 1.2 Meteorologi 

Kunnskap om meteorologiske forhold er viktig, 
særlig knyttet opp mot design av innretninger og 
operasjon av disse, samt knyttet til spredning/for
vitring av olje og tilhørende effektivitet av oljevern
beredskapen. Det foretas regelmessige målinger 
av meteorologiske parametere i området. Som 
grunnlag for beregningene av oljedrift er det lagt til 
grunn 30 års vindstatistikk fra Meteorologisk Insti
tutt, og 3600 simuleringer er utført. Dette vurderes 
således å gi et robust statistisk bilde av forventede 
forhold når det gjelder vind og oljedrift for tiltak 
mot et eventuelt utilsiktet oljeutslipp. 

I etterkant av utredningen er det kommet frem 
faglige innvendinger mot omfanget og behandlin
gen av meteorologiske data i ULB. Det er særlig 
pekt på at vær og klima på mange måter er stren
gere i Barentshavet enn i Nordsjøen, og at varsling 
av været er betydelig vanskeligere. Dette skyldes 
blant annet at datadekningen er vesentlig dårligere 
på grunn av manglende observasjonsposter til havs 
og manglende radarer for vær- og isobservasjoner. 

De viktigste forholdene som skiller Barentsha
vet fra Nordsjøen, er temperatur og ising, bølger, 
tåke, snø og plutselige værforandringer. I tillegg 
har man langt flere lokale værfenomener i Barents
havet enn i Nordsjøen, med bl.a. mindre romlig 
utstrekning på mange polare lavtrykk. Mangelfullt 
datagrunnlag og mindre pålitelig værvarsling vil 
kreve mer omfattende sikkerhets- og beredskaps
tiltak for å oppfylle HMS-regelverket og dermed 
oppnå samme sikkerhetsnivå som lenger sør. 

3.2 Teknologikunnskap 

Oljedirektoratet har gjennomført en vurdering av 
teknologistatus i forhold til de krav /forutsetninger 
som stilles til helårig petroleumsvirksomhet i 
området Lofoten - Barentshavet. 

Det er generelt konkludert at det finnes eller er 
under uttesting teknologi som vil imøtekomme 
samtlige forutsetninger. Hver enkelt petroleumsut
bygging er unik. Dette medfører at de tekniske løs
ninger som brukes ikke kan være generelle løsnin
ger, men må tilpasses de aktuelle behovene for å 
møte forutsetningene. For å få gode løsninger for 
konkrete felt kan det være behov for teknologiut
vikling. 
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3.3 Kunnskap om konsekvenser 

I ULBs fagutredninger er det foretatt vurderinger 
av kunnskapen om konsekvenspotensial fra ulike 
faser/ aktiviteter av helårig petroleumsvirksomhet. 

Generelt er det dokumentert god kunnskap om 
potensial for konsekvenser for de ulike aktiviteter 
og for ulike miljøkomponenter. Det er imidlertid 
ikke gjort studier av alle relevante arter, selv om 
kunnskap om konsekvenser for en art ofte mulig
gjør vurderinger også for andre beslektede arter. 
Dette er i tråd med retningslinjene for studiene 
under forvaltningsplanen, hvor felles konse
kvensvariable er valgt ut og utredet på temanivå. 
Arktiske økosystemer har likevel en del særtrekk 
som gjør at det kreves spesiell forskning på spred
ning, nedbrytning og effekter i disse systemene. 

Kunnskapen om økosystemeffekter, dvs. hvor
dan skade på en økosystemkomponent (for eksem
pel en fiskepopulasjon) vil påvirke andre øko-
systemkomponenter (for eksempel sjøfugl eller 
sjøpattedyr), er mindre kjent. Økosysteminterak
sjoner er også påpekt av Havforskningsinstituttet 
og Norsk Polarinstitutt som et tema for generell 
oppfølging gjennom forvaltningsplanen for Barents
havet. 

3.3.1 Miljøkonsekvenser av normal drift 

Gjennom 35 år med petroleumsvirksomhet på 
norsk kontinentalsokkel er det opparbeidet bety
delig kunnskap om konsekvenser på miljø, natur
resurser og i forhold til andre næringer. I tillegg 
finnes det betydelig med kunnskap fra andre land 
og havområder. Miljøovervåkingen har i hovedsak 
fokusert på mulige effekter på bunnfauna/hav
bunn, og i de senere år også i større grad mot vann
søylen. En har således betydelig kunnskap om 
effekter av utslipp fra borevirksomhet og i forhold 
til akutte virkninger. Det er imidlertid fremdeles 
manglende kunnskap om mulige langtidsvirknin
ger av utslipp til sjø, bl.a. av produsert vann. Dette 
er et prioritert forskningstema, hvor mulige kunn
skapsmangler forsøkes dekket, for eksempel gjen
nom forskningsprogrammet om langtidseffekter 
av petroleumsvirksomhetens utslipp til sjø 
(PROOF). Selv om en i området Lofoten-Barents
havet forutsetter at det ikke skal være utslipp av 
produsert vann og borevæske til sjø under normal 
drift er det likevel viktig at forskningen på dette 
området videreføres for på sikt å bedre det totale 
kunnskapsnivået. Dette inkluderer også økt kunn
skap om konsekvenser av akutt forurensning. 

I Lofoten og Barentshavet syd har det vært 
boret hhv 1 og 61 brønner siden 1980. Disse borin-

gene har bidratt med kunnskap om både operasjo
nelle utfordringer, miljømessige utfordringer og 
mulige miljøkonsekvenser spesifikt i området. 

3.3.2 Miljøkonsekvenser av utilsiktede oljeutslipp 

Kunnskap om miljøkonsekvenser av oljeutslipp er 
i stor grad knyttet til internasjonale erfaringer etter 
større skipsuhell. Norge har vært forskånet fra 
slike store tankskipshavarier, men spørsmålet om 
et oljeutslipps virkning på livet i havet er blitt viet 
stor oppmerksomhet både forskningsmessig og 
politisk også i Norge. Blant annet har slike spørs
mål tidligere blitt behandlet i flere stortingsmeldin
ger og offentlige utredninger. Som et grunnlag for 
konsekvensutredningen som ledet opp til åpning 
av Barentshavet Syd for letevirksomhet i 1980 
(St.meld. nr. 57 (1978-1979)) gjennomførte Hav
forskningsinstituttet en rekke eksperimentelle 
undersøkelser på fiskeegg og-larver av forskjellige 
viktige fiskeslag. Undersøkelsene som gikk ut på å 
studere den vannløslige fraksjonen av råoljens 
virkning viste at det var vesentlige artsforskjeller 
med hensyn på ømfintlighet, hvor sei- og torskelar
ver hadde laveste terskel for skade, mens sild tålte 
størst konsentrasjon av den vannløslige fraksjo
nen. 

Grunnlaget for å vurdere konsekvenser av en 
forurensning er oftest basert på eksperimenter 
som registrerer effekter på enkeltindivider av for
skjellige konsentrasjoner av den aktuelle forurens
ning. Konsekvenser vurderes imidlertid normalt 
på bestands-/populasjonsnivå, hvor sammenfall 
mellom kritiske stadier av en art og den foruren
sede vannmasse nyttes til å beregne en mulig 
reduksjon i den aktuelle årsklasse. Skadepotensia
let vil på denne måten framstå som det verst tenke
lige. Det er metodisk anerkjent å relatere konse
kvensmålet til restitusjonstid; når forventes bestan
den restituert etter en påvirkning fra et oljeutslipp. 
Kunnskapen om ulike arters/miljøkomponenters 
restitusjonstid bygger på en rekke undersøkelser 
fra ulike miljø, men kan naturlig nok forbedres. 
Dette gjelder også for arktiske miljøkomponenter. 
Kunnskapen vurderes likevel som langt på vei til
strekkelig for å kunne forstå konsekvenspotensial 
generelt ved akutte oljeutslipp innen det aktuelle 
området. 

Konsekvenspotensialet er vurdert med 
utgangspunkt i de største og mest langvarige 
utslipp, i områder og på tidspunkter som er verst 
tenkelig i forhold til de mest sårbare ressurser og 
uten hensyn til effekten av beredskapstiltak (stor 
konservatisme). 
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3.4 Endrede forutsetninger 
i prognoseperioden 

Det er stor usikkerhet om hva som vil skje av ny 
virksomhet i området fram til 2020. Dette er for
søkt ivaretatt i ULB ved å definere scenarier som 
spenner opp et bredt spekter av framtidige utvi
klingstrekk for petroleumssektoren, jf avsnitt 2.3. 
Utvikling i andre sektorer skal ivaretas av de paral
lelle sektorutredningene. 

ULB har framskrevet sysselsetting og befolk
ningsutvikling i Nord-Norge til 2020 uten vesentlig 
annen ny aktivitet Dette foreligger dermed som et 
grunnlag for å si noe om konsekvensene for sam
funnet frem til 2020. Tilsvarende analyser er ikke 
gjort for miljøforhold i Barentshavet utover omta
len i avsnitt 2.4.3. Miljøkonsekvensene er derfor 
beregnet for nåsituasjonen, ikke for 2020. Det er 
gjennom høringsprosessen stilt spørsmål til hvor
dan eventuelle fremtidige klimaendringer vil 
påvirke sannsynligheten for oljeutslipp. Det er van
skelig å gjøre kvantitative vurderinger av dette. 
Basert på forskningsresultater fra ACIA-arbeidet 
(Arctic Climate Impact Assessment) kan det antas 
at det i fremtiden kan bli en redusert hyppighet av 
ekstreme vindforhold, men at intensiteten øker. 
Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til dette 
og hvordan det eventuelt vil innvirke på risikobil
det og ellers på miljøforhold i havområdene. Det er 
imidlertid ikke forventet at større klimatiske end
ringer vil skje på kort sikt, og innen utredningspe
rioden (2005 - 2020) . 

3.5 Risiko 

Risiko er en funksjon av sannsynlighet for hendel
ser og tilhørende konsekvenser. Risiko er en teore
tisk størrelse basert på scenarier som reflekterer 
den enkelte virksomhetens egenart og lokasjon. I 
ULB-arbeidet er risikovurderingene svært konser
vative, blant annet fordi: 
- Konsekvenspotensialet er vurdert med 

utgangspunkt i de største og mest langvarige 
utslipp, i områder og på tidspunkter som er 
verst tenkelig i forhold til de mest sårbare res
surser. 

- Konsekvensene tar ikke hensyn til effekten av 
beredskapstiltak. 

- Sannsynlighetstall er basert på internasjonale 
statistikker og reflekterer således ikke de 
strenge sikkerhetskrav som gjelder på norsk 
kontinentalsokkel. 

- Sannsynlighetstall er generelle og tar ikke hen
syn til utslippsmengde og -varighet 

Disse forholdene bidrar med usikkerhet i risiko
vurderingene, men med den konservative tilnær
mingen som er benyttet angir resultatene «verst 
tenkelige» forhold, og eventuelle forbedrete data 
vil ikke angi høyere risiko. 

3.5.1 Sannsynlighet for store utilsiktede oljeutslipp 

På norsk kontinentalsokkel har det vært drevet 
petroleumsvirksomhet i nesten 40 år. Det er 
utbygd 57 felt med om lag 400 tilhørende innretnin
ger, og det er lagt om lag 11.000 km med rørlednin
ger. Til sammen er det på norsk kontinentalsokkel 
produsert 2,1 mrd. tonn olje (inkl. NGL/ kond.) og 
730 mrd. m3 gass. I løpet av denne perioden har det 
bare vært ett uhell (Bravo i 1977) som har resultert 
i et stort utslipp av olje (> 1000m3). I tillegg har det 
vært hendelser på Statfjord og Draugen med utslipp 
i størrelsesorden ~1000 m3• Sett i forhold til 
internasjonal uhellstatistikk og den omfattende 
aktiviteten på norsk kontinentalsokkel er dette et 
meget lavt nivå. Fravær av hendelser med store 
oljeutslipp skyldes et meget godt sikkerhetsregel
verk og etterlevelse av dette. Omfanget og type sik
kerhets- og beredskapstiltak tilpasses utfordrin
gene i den enkelte virksomheten og på det enkelte 
sted. Norske erfaringer er altså at større uhellsut
slipp av olje fra offshore virksomhet er svært lite 
sannsynlig. 

Den statistikken som er lagt til grunn, reflekte
rer i hovedtrekk internasjonale nivåer og vurderes 
som meget konservativ og lite dekkende i forhold 
til operasjoner i Norge. 

3.5.2 Forholdet mellom risiko og beredskap 

I henhold til forurensningsloven skal beredskapen 
stå i rimelig forhold til sannsynligheten for at akutt 
forurensning oppstår og de konsekvenser den kan 
medføre. Dette vil i praksis si at resultatene fra en 
miljørisikoanalyse skal inngå i beredskapsanaly
sen for en aktivitet. 

Hensikten med risikoanalyser generelt er ikke 
primært å beregne risiko, men å få bedre innsikt i 
hvordan ulykker kan forebygges og hvordan de 
kan begrenses. HMS-forskriftene pålegger norske 
operatører å gjennomføre og bruke miljørisikoana
lyser som grunnlag for etablering av beredskap 
mot akutt forurensning. 

En miljørisikoanalyse vil kunne anslå et miljør
isikonivå og identifisere prioriterte miljøsårbare 
ressurser. Dette datagrunnlaget brukes i neste 
omgang for å definere dimensjonerende fare- og 
ulykkessituasjoner og hvilke ulike bekjempelses-
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strategier som er mulige og effektive i disse situa
sjonene. 

4 Miljøkonsekvenser 

4.1 Normal drift 

4.1. 1 Seismiske undersøkelser 

Seismiske undersøkelser kan gi effekter på blant 
annet fisk og marine pattedyr. Det er generelt godt 
dokumentert at potensialet for dødelige skader er 
meget begrenset, for de mest sensitive individer 
(fiskelarver) begrenset til noen få meter fra kilden. 
Tilsvarende er potensialet for andre fysiske skader 
vurdert som lavt 

Seismiske undersøkelser kan imidlertid ha en 
viss skremmeeffekt på fisk, noe som igjen kan 
medføre redusert fangst i nærliggende områder. 
Det er noe uenighet om omfanget av skremme
effekt, herunder område som påvirkes og varighet. 

Seismiske undersøkelser kan også medføre 
stressresponser og adferdsendringer hos marine 
pattedyr. For utredet virksomhet i det aktuelle 
området er imidlertid konfliktpotensialet vurdert 
som begrenset 

Ulike forebyggende tiltak er vurdert, og tidsbe
grensning av seismiske undersøkelser er innført i 
deler av området. 

4.1.2 Leteboring 

Det er satt som forutsetning ingen utslipp av bore
slam og borekaks til sjø fra leteboring. Normalt vil 
det derfor ikke være målbare effekter på havmiljø 
fra slik virksomhet Teknologisk kan dette løses 
ved ilandføring og behandling, eventuelt ved rein
jeksjon i særskilte tilfeller. Ilandføring medfører 
større operasjonelle og sikkerhetsmessige utfor
dringer i forhold til kakshåndtering og transport. 
Miljøkonsekvenser av løsningene skissert ovenfor 
vil være små. 

I områder uten særskilt sårbar bunnfauna eller 
viktige gytefelt kan det tillates utslipp av borekaks 
fra topphullseksjonen(e). Dette forutsetter at et 
mulig influensområde vurderes/undersøkes for 
sårbar bunnfauna. Et slikt utslipp forventes kun å 
gi kortvarige og lokale effekter i form av fysisk til
slamming av havbunnen. Konsekvensene vil være 
små. 

Kraft til boringen genereres normalt ved diesel
generatorer, og medfører utslipp av avgasser som 
CO2 og NOx, De totale utslippene per leteboring er 
imidlertid begrensede i forhold til produksjonsfa
sen. 

4.1.3 Brønntesting 

Det vil normalt ikke være utslipp til sjø fra brønn
testing. Oljedirektoratet har vist at det finnes tek
nologi i dag som kan møte denne forutsetningen, 
samt at alternative teknologier er under utvikling. 
Det forventes derfor ikke konsekvenser på havmil
jøet som følge av brønntesting i området. 

4.1.4 Utbygging 

Miljømessige problemstillinger ved selve utbyg
gingen (anleggsvirksomhet med mer) er normalt 
knyttet til fysiske inngrep og fartøyvirksomhet. 
Anleggsvirksomhet er normalt av kort varighet, og 
konsekvenser av fysiske inngrep er generelt 
lokale. 

4.1.5 Produksjonsfase 

Utslipp til sjø 
Forutsetningen for produksjon er at det ikke ska] 
være utslipp av produsert vann til sjø. Under nor
mal drift vil det derfor kun være utslipp av sanitær 
avløp, vaskevann og kjølevann. Slike utslipp forven
tes ikke å gi negative miljøkonsekvenser i åpne far
vann. 

Utslipp ved eventuelle driftsavvik er diskutert 
separat nedenfor. 

Ved bruk av produksjonsanlegg på land vil en 
søke å finne løsninger der en ikke tar store meng
der produsert vann til land (f.eks. undervannssepa
rasjon). På grunn av bedre plass og ingen vektbe
grensning kan eventuelt produsert vann som tas til 
land renses bedre, f.eks. i biologiske anlegg. Even
tuell etterinstallasjon av ny miljøteknologi viJ også 
være enklere på et landanlegg. Det vil normalt 
være en lite hensiktsmessig miljøløsning å trans
portere produsert vann ut til feltet igjen for injek
sjon. Likevel kan det være relevant å vurdere injek
sjon for landanlegg i tilfeller hvor utslipp nær land 
kan skade arter og økosystemer eller på annen 
måte være til ulempe. Generelt vil best tilgjenge
lige teknikker (BAT) kreves lagt til grunn, og kon
sesjonsmyndighetene vil vurdere miljøkrav i for
hold til den konkrete virksomheten og lokale resi
pientforhold. Dette vil bidra til å sikre gode totale 
miljøløsninger. 

Utslipp til luft 

Petroleumsvirksomhet er energikrevende. Ener
gien genereres normalt ved forbrenning av gass 
og/eller diesel. Forbrenningsprosessen gir avgas
ser (eksos) som slippes ut til luft. I tillegg vil petro-
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leumsvirksomhet gi noe utslipp til luft fra takling 
og eventuelt bøyelasting. I ULB-arbeidet er det 
gjort beregninger av utslipp til luft for scenariene, 
hvor en inkluderer utslipp fra boring, produksjon, 
prosessering og transport Det er videre vurdert 
mulige miljøkonsekvenser fra utslippene. Ingen av 
de belyste scenariene er funnet å kunne medføre 
overskridelse av tålegrenser for vegetasjon, men 
mer detaljerte vurderinger må gjøres i nærområ
der til eventuelle landanlegg for å fange opp even
tuelle lokale forhold. Heller ikke nitrogensavste
ninger over hav er funnet å ville gi noen merkbar 
effekt på algeproduksjonen. Det er således konklu
dert at utslipp til luft generelt ikke vil medføre sær
skilte miljøkonsekvenser i området. Utfordringen 
er således knyttet til utslippsvolum i forhold til Nor
ges internasjonale forpliktelser. 

Utslipp til luft for de ulike aktivitetsscenariene 
er beregnet og sammenlignet med Norges totale 
utslipp til luft. I nasjonal sammenheng kan NOx -
utslippene fra petroleumsvirksomhet, unntatt 
eksport av olje og gass med skip, i området med
føre en økning på 0,4 - 0,8 % for ulike aktivitetsnivå, 
mens tilsvarende økning i C02-utslipp er beregnet 
til 3 - 5 % (opp i 8 % for et enkelt år). 

Avfallsbehandling 

Det er etablert gode rutiner for sortering og hånd
tering av avfall fra offshore petroleumsvirksomhet, 
og alt avfall vil håndteres og deponeres i henhold til 
regelverket. Avfallsmengden som genereres vil 
være beskjeden sett i forhold til den totale avfalls
mengden som genereres i landsdelen. Konsekven
sene av en beskjeden økning i avfallsmengde vur
deres som små. Dette gjelder også for deponering 
av borekaks på land, hvor kapasiteten er stor. 

4. 1.6 Skipstransport 

På grunn av stor avstand til markedene vil det være 
naturlig å benytte skip for transport av olje/ gass fra 
området. Antall skipsanløp for de ulike aktivitets
scenariene er beregnet til fra 100 til 700 per år. 

De største operasjonelle miljøutfordringene 
knyttet til skipstransport er relatert til utslipp til luft 
og håndtering av ballastvann. 

Utslipp til luft 

Skip genererer energi i hovedsak fra forbrenning 
av marin diesel og bunkers. Basert på standard 
antagelser om skipsmotorer er det beregnet 
utslipp til luft fra skipstrafikken under aktivitets
scenariene. Skipstrafikken vil gi et betydelig 

bidrag til utslipp fra den totale petroleumsvirksom
heten av NOx-utslipp (500 - 3000 tonn per år), og 
relativt sett et noe mindre bidrag av C02-utslipp 
(220.000 - 450.000 tonn per år). 

Skip i internasjonal fart inngår ikke i de nasjo
nale forpliktelsene for utslippsreduksjoner. 

Håndtering av ballastvann 

Utslipp av ballastvann kan medføre innføring av 
nye levende organismer i et område. Her kan de, 
dersom de greier å etablere seg, forrykke den øko
logiske balansen og medføre alvorlige konsekven
ser av både økologisk og økonomisk karakter. 

ULB-arbeidet viser at konsekvensene av innfø
ring av nye arter som etablerer seg i området kan 
være meget alvorlige. Sannsynligheten for at dette 
skal skje er imidlertid lav. Det er likevel påkrevd at 
en i fremtiden innfører tiltak som reduserer risi
koen for innførsel av fremmede organismer med 
ballastvann. Det er både i Norge og internasjonalt i 
gang regelverksarbeid som skal bidra til slik risi
koreduksjon. Parallelt pågår også et betydelig 
arbeid med teknologiutvikling for å møte de kom
mende kravene. 

Spørsmålet om håndtering av ballastvann fra 
skip er vurdert i et totalt perspektiv i Utredning av 
skipstrafikk som et grunnlag for forvaltningspla
nen for Barentshavet. 

4. 1.7 Feltavvik/ing 

Norge er forpliktet gjennom OSP AR-konvensjonen 
(beslutning 98/3) til å fjerne alle offshore innret
ninger i henhold til nærmere angitte retningslinjer. 
I praksis vil derfor samtlige feltinnretninger som 
eventuelt utplasseres i området fjernes etter endt 
bruk. For rørledninger vil det være en sak-til-sak 
vurdering av disponeringsløsning, hvor særlig for
holdet til :fiskeriene vil vektlegges i beslutningen. 

4.2 Driftsavvik 

I ULE-arbeidet er det utredet konsekvenser knyt
tet til driftsavvik. Herunder utslipp av borevæske/ 
borekaks ved brudd på stigerør eller ved tap av 
konteinere, samt for utslipp av produsert vann 
knyttet til produksjonsstart (2 måneder) eller ved 3 
dagers nedetid på reinjeksjonsanlegget (maksi
mum 5 % utslipp jamfør kapittel 2.3.4). 

4.2. 1 Boring 

Modelleringer som er utført viser at et uhellsut
slipp av borekaks/borevæske kun vil berøre et 
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begrenset område. Volumet som slippes ut vil være 
meget begrenset og konsekvensene vil generelt 
væresmå. 

4.2.2 Produksjon 

Det er foretatt vurderinger av utslipp av produsert 
vann i henholdsvis 3 døgn og 2 måneder. Det er 
videre forutsatt at vannet vil renses før det slippes 
ut. Det er vurdert som lite sannsynlig at disse 
begrensede utslippene vil ha konsekvenser på hav
miljø. Dette selv med utslipp i områder med høy 
tetthet av fiskelarver. 

4.3 Utilsiktet oljeutslipp 

Store utilsiktede oljeutslipp oppleves på mange 
måter som den største trusselen fra oljevirksomhet 
i forhold til naturressurser og en del næringsvirk
somhet. Det er imidlertid viktig å belyse denne 
trusselen i form av risikobetraktninger, hvor en tar 
hensyn til sannsynlighet, mulige konsekvenser og 
effekt av tiltak. 

For å belyse miljøtrusselen mest mulig realis
tisk må risikomodellen en bruker for å vurdere 
økologisk risiko være realistisk og basert på opp
datert kunnskap om miljøeffektene av et oljeut
slipp, både akutteffektene og langtidseffektene. 
Det er særlig viktig å kjenne effektene av oljeut
slipp i områder med sammenliknbare klimatiske 
og økologiske forhold. Etter presentasjonen av 
ULB er det publisert en studie av effektene etter 
Exxon Valdez-ulykken i 1989. Denne studien er 
særlig relevant ved vurdering av oljens effekter på 
kystnære økosystemer. Undersøkelsen konklude
rer med at langtidseffektene av ulykken er atskillig 
mer omfattende enn ticiligere antatt, både på arts
og økosystemnivå. Dette skyldes til dels metodik
ken som ble brukt for å rengjøre strandområdene. 
Det konkluderes videre med at eksisterende prak
sis for vurdering av effekter av utilsiktede utslipp 
er utilstrekkelig og bør endres, og det foreslås nye 
prinsipper for effektvurdering av olje-økotoksiko
logi (Science, 302: 2082-2086). Dette kan ha betyd
ning også for vurderingene av hvilke effekter 
akutte utslipp av olje kan ha på kystnære økosyste
mer i Barentshavet Det demonstrerer også beho
vet for på et tidlig tidspunkt å lage forbedrete ret
ningslinjer for opprenskning av eventuelle oljesøl 
langs kysten, og for oppfølgende kartlegging av 
miljøeffektene. 

4.3. 7 Sannsynlighet 

Det er hovedsakelig fire typer av ulykkeshendelser 
som kan føre til store akutte oljeutslipp i petrole
umsvirksomheten på havet. Dette er: 
- Rørledningsbrudd 
- Utblåsninger 
- Utslipp fra produksjons- og lagerskip, FPSO 

(Floating production storage and of:floading, 
produksjonsskip} 

- Tankskiphavari 

I tillegg kommer mindre utslipp ved produksjonsu
hell og fra assosiert skipstrafikk. 

For hendelser som utblåsninger og rørled
ningslekkasjer er det likevel beregnet spesifikke 
sannsynligheter for tre aktivitetsnivåer i ULB for 
perioden 2005 - 2020: 
- Aktivitetsnivå 1: 3 leteboringer pr. år, 1 oljefelt i 

drift i deler av perioden 
- Aktivitetsnivå 2: 3 leteboringer pr. år, inntil 3 

oljefelt i drift samtidig 
- Aktivitetsnivå 3: 3 leteboringer pr. år, inntil 4 

oljefelt i drift samtidig 

Det er gjort beregninger av fire hendelser som alle 
er svært forskjellige med hensyn til mulighet for å 
detektere samt stoppe oljeutslipp. De aktuelle hen
delser som er.beregnet er; langvarige rørlednings
lekkasjer med lave lekkasjerater og som normalt 
ikke gir olje på havoverflaten, kortvarige rørled
ningslekkasjer med høye lekkasjerater, utblåsnin
ger, utslipp fra FPSO samt utslipp fra skipstrafikk. 
Oppdaterte resultater for skipstrafikk er utarbeidet 
i etterkant av publiseringen av sammendragsrap
porten for ULB. Resultatene av beregningene for 
hendelser som kan gi oljesøl på havoverflaten er 
presentert i tabell 1.1. Tallene angir statistisk for
ventningsverdi for en hendelse; et høyt tall har en 
lav forventet hyppighet mens et lite tall vil ha en 
relativt høyere forventet hyppighet 

Resultatene i tabell 1.1 angir en statistisk for
ventningsverdi for utslipp over 1000 tonn. Dette 
viser at en med en aktivitet tilsvarende aktivitets
nivå 1 statistisk kan forvente et stort oljeutslipp en 
gang på 270 år. Tilsvarende for en aktivitet som for 
aktivitetsnivå 3 er et stort utslipp på 45 år. Oversik
ten viser også at skipstrafikken assosiert med 
petroleumsvirksomheten kan utgjøre en relativt 
stor del av den totale sannsynligheten for utilsiktet 
oljeforurensning. Til sammenligning er statistisk 
forventningsverdi for store utslipp fra annen skips
trafikk i området, inkludert forventet oljetransport 
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Tabell 1.1 Statistiske forventningsverdier for uhellshendelser over 1000 tonn med oljesøl på 
havoverflaten i Lofoten-Barentshavet ut fra internasjonal statistikk. År mellom statistisk forventet 
hendelse. 

Hendelse 

Rørledningslekkasjer som gir oljeflak på havover
flaten 
Utblåsninger 
Utslipp fra FPSO 
Skipstrafikk assosiert med norsk petroleumsvirk
somhet i området 
Akkumulert forventningsverdi 

Kilde: Det Norske Veritas og Scandpower 

fra Russland, 1 hendelse ca. hvert 20. år. Generelt 
representerer imidlertid utslipp fra skip mindre 
mengder olje, oftest i form av bunkersolje (driv
stoff). 

Det er videre viktig å understreke at konse
kvensvurderingene i hovedsak relateres til de stør
ste utslippene, dvs. oljeutblåsninger med utslipp i 
størrelsesorden 10.000 - 180.000 tonn. En slik hen
delse har en statistisk returperiode på 460---1300 år. 

Det er dessuten viktig å presisere at risiko er en 
teoretisk størrelse, og at ovennevnte statistiske for
ventningsverdier ikke på noen måte er ment å spå 
om fremtiden. Hensikten med å analysere risiiko er 
å forstå farene og deres konsekvenser i hvert 
enkelt tilfelle, for å kunne skreddersy de mest rele
vante og effektive sikkerhets- og beredskapstiltak. 
Hensikten er å hindre ethvert utslipp i fremtiden. 

0 -25tonn 
2'< - SO lønn 
~0 100ION1 

100 .oowm 
S00 - 1000to!:s! 
> aOOOt~M 

Aktivitetsnivå 1 Aktivitetsnivå 2 Aktivitetsnivå 3 

2200 660 320 
1.300 630 460 
3.000 1.500 750 

460 130 60 
270 90 45 

4.3.2 Oljedrift og -spredning 

Et oljesøl vil spres på havoverflaten samtidig som 
det utsettes for en rekke prosesser som blant annet 
fordamping, nedblanding i vannmassene, vannopp
tak i oljen (emulgering) og nedbryting. De fleste 
oljetyper vil imidlertid spres i vind- og strømret
ning og kunne ha en forholdsvis lang oppholdstid 
på havoverflaten. 

For de konkrete feltene er det gjennomført 
modelleringer av oljespredning. Disse angir et sta
tistisk sannsynlighetsbilde for hvor og hvor langt 
et oljesøl vil drive. Videre beregner modellene hvor 
mye olje som for eksempel vil nå land i et gitt 
område, og hvor lang tid dette vil ta. Disse resulta
tene er benyttet i de videre konsekvensvurderin
gene. 

Det eksempelet som angir størst mengde olje 
som strander er for en oljeutblåsning i Nordland 

0 - :>'\ 1""'1 
:t~ oOteml 

- SO- 100 IOR l 
100- l!O~to,n 
&OC-'OflOllln• 
~ 10001onn 

• •. I 

Figur 1.5 Oljens spredning over 30 døgn fra en tenkt oljeutblåsning i Nordland VII. Bildet til venstre angir 
scenariet med størst mengde olje som strander (sommersesong), mens bildet til høyre angir et gjen
nomsnittlig scenario (vintersesong) 

Kilde: Det Norske Veritas 
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VII (nord for Lofoten). Dette kan gi inntiJ 
34.000 tonn oljeemulsjon på strand, eller 900 tonn 
per kilometer strandlinje. Dette angir det verst ten
kelige hendelsesforløpet, mens en gjennomsnittlig 
forventningsverdi for en oljeutblåsning i området 
vil være ca. 1/10 av dette. Figur 1.5 illustrerer 
spredning av oljeutslipp fra Nordland VII for hen
holdsvis verst tenkelige scenario og et scenario 
med gjennomsnittlig mengde påslag av olje på 
land. 

4.3.3 Konsekvenspotensial 

I ULE-arbeidet er det gjort omfattende vurderinger 
av konsekvenspotensial for en rekke miljøkompo
nenter som er spesielt sårbare i forhold til oljesøl. 
Det er også gjort grundige vurderinger av forskjell 
i konsekvenspotensial fra petroleumsvirksomhet i 
ulike geografiske områder. 

Fiskeressurser 

Olje kan innblandes i vannsøylen, enten under opp
drift fra et undervannsutslipp eller ved nedblan
ding fra et oljeflak på havoverflaten. Voksen fisk vil 
normalt trekke seg unna et oljesøl, mens fiskeegg 
og - larver ikke har mulighet til dette, og således 
utgjør de mest sårbare stadiene. Gyteområder og 
områder hvor larver drifter (i de øvre vannmas
sene) i de første leveukene representerer således 
de områdene med størst konsekvenspotensial i for
hold til et stort oljeutslipp. Den sårbare perioden 
utgjør generelt kun noen få uker hvert år, men res
sursene er da desto mer utsatt. 

I det aktuelle området er det flere meget viktige 
gyteområder og områder med betydelig larvedrift. 
Blant de viktigste er gyteområdene for norskark
tisk torsk i Lofoten - Vesterålen, med larvedrift 
nordover over kontinentalsokkelen og inn på 
Tromsøflaket. På Tromsøflaket er det store .virvel
dannelser som bidrar til å samle og holde tilbake 
store mengder torskeyngel Guli måned). Et langva
rig og stort oljeutslipp som rammer de sentrale 
gyteområdene eller retensjonsområdet på Tromsø
flaket i den mest utsatte tidsperioden er funnet i 
verste tilfelle å medføre bortfall av ¼ årsklasse 
torsk, med en restitusjonstid på ca. 8 år. 

Gyteområdene for lodde i den sørøstlige delen 
av Barentshavet er også svært viktige. Området er 
større i utstrekning og således noe mer robust i for
hold til ytre påvirkning. Beregninger viser at verst 
tenkelige forhold kan gi bortfall av inntil 10 % av en 
årsklasse, med inntil 5 års restitusjonstid. 

Også gyteområder for sild er vurdert. ULB
arbeidet viser at det største konsekvenspotensialet 

for fiskeressurser forventes ved oljesøl fra virk
somhet utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland 
VI og VII). Et visst konsekvenspotensiale finnes 
også ved utslipp fra virksomhet i Finnmark Øst, 
mens utslipp fra virksomhet i andre områder gene
relt vil ha et lavt konsekvenspotensial. 

Sjøfugl 

Området Lofoten - Barentshavet er viktig for en 
rekke arter av sjøfugl, inkludert bestander som 
Norge har internasjonalt ansvar for. Det finnes vik
tige hekkeområder i området langs norskekysten 
og på Bjørnøya. Videre er området viktig under 
overvintring og under trekk for flere arter. Det er 
forholdsvis god kunnskap om hekkeområder for 
de fleste arter og bestander, mens kunnskapen om 
hvilke områder fuglene oppholder seg utenom 
hekkeperioden generelt er langt dårligere. Gene
relt vil distribusjon utenom hekketiden være styrt 
av mattilgangen, og områder som polarfronten vur
deres således som et område med høy tetthet av 
sjøfugl. 

Sjøfugl er svært sårbare for tilgrising av olje. I 
tillegg kan oljesøl gi mer langsiktige virkninger 
ved forgiftning og bortfall av næringsgrunnlag. 
Pelagisk dykkende og kystbundne dykkende sjø
fugl er generelt betraktet som mest sårbare i for
hold til oljesøl.. Basert på kunnskap om hekkeom
råder og områder for matsøk i hekkeperioden er 
det utført en vurdering av relativt konsekvenspo
tensial for sjøfugl i forhold til et større oljesøl. Det 
er ikke gjort vurderinger av hvor store andeler av 
populasjoner /bestander som eventuelt kan gå tapt 
ved oljesøl i de enkelte områdene, og vurderingen 
er relativ mellom områdene. 

Til dette må det understrekes at hele området 
Lofoten - Barentshavet vurderes som et viktig 
område for sjøfugl, med potensielt høy tetthet av 
sjøfugl. I hekkeperioden er det imidlertid vurdert 
at det største konsekvenspotensialet ligger ved 
Bjørnøya, samt i området langs kysten av Lofoten 
fra Røst og nordover til Nordkapp. Minst konse
kvenspotensial vurderes således for virksomhet 
sentralt og øst i den norske delen av Barentshavet. 

Sjøpattedyr 

Pattedyr som oter og isbjørn er mer sårbare for 
oljeforurensning enn sel og hval. Oter har imidler
tid en spredt utbredelse og bestanden er således 
likevel lite truet av et eventuelt oljesøl. Isbjørn som 
oppholder seg ved iskanten kan rammes. I forhold 
til den virksomheten som er belyst i ULB-arbeidet 
vurderes konsekvenspotensialet for isbjørn som 
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størst ved Bjørnøya. Sel har et tykt spekklag som 
verner mot skade fra oljeforurensning. Under 
ungekasting og hårfelling samles steinkobbe og 
havert i større antall på begrensede områder. 
Fersk og uforvitret olje kan da ramme mange 
enkeltindivider, særlig unger. Hvalene er generelt 
spredt over store områder og således lite truet. 
Unntaket er for arter som samles i større tettheter, 
for eksempel spekkhoggere i Vestfjorden og 
omkringliggende områder vinterstid. Skadepoten
sialet for disse er imidlertid vurdert som moderat 
Dette begrunnes ut fra individenes motstandskraft 
i form av isolerende spekklag, toleranse mot olje 
og evnen til å unngå forurensning. 

Med basis hovedsakelig i ansamlingene av sel i 
gitte områder er det største konsekvenspotensialet 
for sjøpattedyr vurdert å være ved oljeforurensning 
i området Lofoten og Vesterålen (virksomhet i 
Nordland VI og VII), men med et moderat poten
sial også ved virksomhet i Troms I, Finnmark Øst 
og Bjørnøya Vest 

Strandmiljø 

Mengde olje, type strandmiljø og grad av bølgeek
sponering er viktige faktorer for vurdering av kon
sekvenspotensial for strandmiljø i forhold til olje
forurensning. 

I ULE-arbeidet er det vurdert at det største kon
sekvenspotensialet er i Lofoten og Vesterålen fra 
virksomhet i Nordland VI og VII. Store oljemeng
der kan også representere et forholdsvis stort kon
sekvens potensial langs kysten av Øst Finnmark, 
mens virksomhet utenfor Vest Finnmark er vur
dert å slippe ut relativt mindre oljemengder og 
således å representere et mindre konsekvenspo
tensial. For sentrale områder i Barentshavet Syd er 
det lav sannsynlighet for at et oljesøl vil tilgrise 
strandmiljø. 

4.3.4 Beredskap mot akutt forurensning 

Beredskapstiltak vil iverksettes etter et oljeutslipp 
for å redusere omfanget av spredning av oljeforu
rensning og således skadeomfanget. De bered
skapstiltak som benyttes i Norge er normalt meka
nisk oppsamling ved oljelenser og oljeopptagere 
(skimmere) og unntaksvis ved kjemisk disperge
ring. Det er imidlertid naturlige begrensninger 
knyttet til suksessen av mulige tiltak. Ved store 
bølgehøyder vil bølgene bryte og piske oljen ned i 
vannmassene. Det vil da ikke være olje på havover
flaten som eventuelt kan samles i en oljelense. 
Høye bølger og sterk strøm er i tillegg faktorer 
som generelt reduserer effektiviteten av mekanisk 

utstyr. Kjemiske dispergeringsmidler har også 
begrensinger knyttet til vind- og værforhold samt 
oljens egenskaper. Kjemisk dispergering er i til
legg et tiltak som må vurderes i forhold til de totale 
miljøkonsekvensene, da tiltaket i seg selv kan ha 
uheldige konsekvenser på for eksempel fiskeegg 
og -larver. Naturbestemte utfordringer gjør det 
derfor vanskelig å sikre en god beredskap mot 
akutt oljeforurensning. I nordområdene er i tillegg 
faktorer som lave temperaturer og ising, samt man
gel på dagslys om vinteren ytterligere parametere 
som reduserer effekten av oljevernet Manglende 
utbygd infrastruktur og store avstander er videre 
utfordringer i vår nordligste landsdel. 

Store oljeutslipp fra petroleumsvirksomhet 
skjer i større grad uavhengig av værforhold enn til
svarende for skipstrafikk. Skipsleder ligger ofte 
også relativt nær land. Det er således et relativt sett 
bedre grunnlag for at en oljevernaksjon knyttet til 
oljeutslipp fra offshore virksomhet skal lykkes. 
Beredskapsutstyret som disponeres av industrien 
gjennom NOFO (Norsk oljevernforening for ope
ratørselskap) er i tillegg generelt av meget god 
kvalitet, og mengden utstyr er tilpasset virksomhe
tens risiko. 

Relative vurderinger av oljevernets effektivitet i 
området Lofoten- Barentshavet viser at denne ved 
første barriere statistisk vil være fra 30 % i januar til 
70 % i juli. Dette er tilsvarende nivå som for den 
nordlige del av Nordsjøen. I disse effektivitetsbe
traktningene ligger dager med dårlig vær hvor 
effektiviteten vil være null, samt dager med gode 
værforhold og opp mot 100 % effektivitet. Indus
trien hevder at effektiviteten av beredskap i mørke 
er 65 % i forhold til i dagslys. Dette vurderer fagut
reder (SINTEF) som noe optimistisk. Lave tempe
raturer og ising er videre faktorer som kan bidra til 
redusert effekt av beredskapen om vinteren. 
Eksempelstudier som er utført viser imidlertid at 
industriens beredskapstiltak kan redusere 
mengde av olje som strander etter et oljeutslipp 
betydelig. En reduksjon i strandet oljemengde i 
forhold til ingen tiltak på 85 % ved dagens bered
skapsnivå og med muligheter til å oppnå hele 93 % 
reduksjon ved utvidet oljevern er beregnet ved 
hjelp av statistisk baserte modeller. 

Det er likevel klart at beredskapen alltid kan bli 
bedre, men det er ikke realistisk å tro at beredskap 
skal kunne eliminere miljørisiko knyttet til petrole
umsvirksomhet. Ytterligere teknologiutvikling for 
å bedre effektiviteten under kalde og mørke for
hold er nødvendig, og det arbeides med dette. 
Videre er trening for økt koordinering og sam
handling viktig for å sikre en rask og riktig 
respons, og således å besørge en beredskap som 
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er tilpasset både logistiske, utstyrsmessige og vær
messige utfordringer. 

I arbeidet med forvaltningsplanen vil det ses 
nærmere på den totale beredskapen i området, 
inkludert samordningen av statlig, kommunal og 
privat beredskap, og hvordan en kan oppnå optimal 
utnyttelse av de tilgjengelige ressurser. 

4.3.5 Risiko 

I ULE-arbeidet ble sannsynlighet for utilsiktede 
oljeutslipp og konsekvenspotensial for naturres
surser og næringsinteresser vurdert separat, hvor 
konsekvenspotensial ble vurdert i forhold til verst 
tenkelige hendelser. Sannsynlighets- og konse
kvensreduserende tiltak ble også vurdert separat 
fra konsekvensvurderingene. Arbeidet lyktes såle
des dårlig med å presentere et realistisk risiko bilde 
for området inkludert helårig petroleumsvirksom
het. Dette er påpekt gjennom høringsprosessen til 
ULB, hvor det er uttrykt et ønske om at risikoen 
ved helårig petroleumsvirksomhet presenteres 
samlet I etterkant av høringsrunden er det gjort en 
tilleggstudie for å forsøke bedre å belyse helheten 
i risikobildet En vurderer da risikobidraget fra 
petroleumsvirksomhet i forhold til den totale risi
koen i området. 

Risiko er gitt ved produktet av sannsynlighet og 
konsekvens. Det betyr at sammenhengen mellom 
sannsynligheten for en hendelse og konsekvens av 
hendelsen angir risikobildet En type hendelse 
med stor konsekvens og lav sannsynlighet kan 
således gi et mindre risikobidrag enn en type hen
delse med mindre konsekvens og høyere sannsyn
lighet. 

Som nevnt i kapittel 4.3 vil petroleumsvirksom
het i området medføre en viss sannsynlighet for 
utslipp. Likeledes vil petroleumsvirksomhet i 
området bety at industrien etablerer en oljevernbe
redskap i området noe som vil øke den samlede 
beredskap. Dernest medfører petroleumsvirksom
het at det alltid vil være forsyningsfartøy med god 
slepekapasitet i området. Dette kan bidra til å redu
sere mulighetene for stranding av skip og dermed 
også redusere sannsynligheten for utslipp av olje. 
Oljevernberedskapen vil redusere konsekvensene 
av eventuelJe utslipp, men vil ikke eliminere konse
kvensene. 

Figur 1.6 angir sannsynlighet for oljeutslipp 
over 1000 tonn med og uten norsk petroleumsvirk
somhet i området. Blå del av kolonnene utgjør 
bidraget fra norsk petroleumsvirksomhet til den 
totale sannsynligheten for utslipp, som igjen utgjør 
en del av risikobildet 

Sannsynlighet for oljeutslipp over 1000 tonn 
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Figur 1.6 Sannsynlighet for oljeutslipp over 1000 tonn for ulike aktivitetsnivå av petroleumsvirksomhet, 
og inkludert andre utslippskilder 

Kilde: Det Norske Veritas 
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Uten norsk ubygging og Med norsk utbygging - Med norsk utbygging og 
uten NOFO oljevern uten NOFO oljevern med NOFO oljevern 

Figur 1.7 Miljørisiko med og uten norsk petroleumsvirksomhet (middels aktivitetsnivå), samt effekt av 
beredskapen på total risiko. Bakgrunnsrisiko satt lik 1 

Kilde: Det Norske Veritas 

Bakgrunnsrisiko, uten norsk petroleumsvirk
somhet i området Lofoten - Barentshavet, er 
beregnet ved å studere sannsynlighet for utslipp 
fra skipstrafikk og konsekvenser av dette. Dette 
inkluderer risiko fra russisk oljetransport Samti
dig er effekten av offentlig norsk beredskap lagt til 
grunn i beregningene. 

Resultatene viser naturlig nok at norsk petrole
umsvirksomhet i området vil øke den totale sann
synligheten for oljeutslipp i området. Samtidig vil 
beredskapen som industrien etablerer i området gi 
en økning i den totale beredskapen. Denne bered
skapen vil kunne redusere konsekvensene av et 
oljeutslipp, også av utslipp fra annen virksomhet 
(skipstrafikk). Resultatene angir at den samlede 
risikoen ved norsk petroleumsvirksomhet i områ
det blir lavere enn for en situasjon uten norsk virk
somhet i området. Dette skyldes at samlet konse
kvensbidrag reduseres relativt mer enn samlet 
sannsynlighetsbidrag øker. Et eksempel er gitt 
nedenfor. 

Figur 1. 7 angir miljørisiko for middels aktivi
tetsnivå. Denne tar hensyn til både sannsynlighet 
for utslipp og utslippsmengde (som igjen kan gi 
konsekvens). Den blå kolonnen er en referansesi
tuasjon uten norsk petroleumsvirksomhet, hvor 
russisk oljetransport er største bidragsyter. Deo 
brune kolonnen angir referansesituasjonen pluss 
norsk petroleumsvirksomhet, men hvor en ikke tar 

hensyn til beredskapstiltak. Den grønne kolonnen 
angir tilsvarende situasjon, men hvor en tar hensyn 
til industriens oljevernberedskap. Dette viser en 
økt isolert risiko ved petroleumsvirksomhet på 
14 %. Effekten av beredskapen reduserer imidlertid 
risikoen med 22 %, slik at den totale effekten av 
petroleumsvirksomheten er en risikoreduksjon på 
8 % i forhold til en situasjon uten norsk petroleums
virksomhet. 

5 Konsekvenser for andre næringer 

5.1 Normal drift 
5. 7. 1 Konsekvenser for fiskeriene 

ULB-arbeidet konkluderer med at helårig petrole
umsvirksomhet i området normalt kun vil medføre 
begrensede operasjonelle ulemper for utøvelse av 
fiskeriaktivitet, og kun marginale virkninger i form 
av fangstap/ arealtap for enkeltområder under 
utbygging og normal drift Slike virkninger vil 
være størst i Lofoten - Vesterålen (Nordland VI og 
vm hvor aktuelle arealer er fullt utnyttet, men er 
også her begrensede. Tidsbegrensninger for akti
viteter som seismiske undersøkelser og leteboring 
er allerede innført i enkelte geografiske områder, 
og vil bidra til ytterligere reduksjon i operasjonelle 
ulemper. Tekniske utbyggingskonsept vil også vel-
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ges og eventuelle rørtraseer diskuteres med fiske
riinteressene for å besørge en mest mulig konflikt
fri virksomhet 

En arbeidsgruppe bestående av representanter 
fra fiskerimyndigheter og -næring og petroleums
myndigheter og - næring har vurdert muligheten 
for sameksistens mellom fiskernæring og helårig 
petroleumsvirksomhet i området. Resultatene fra 
arbeidet er sammenstilt i en egen rapport Deres 
konklusjoner går i retning av gode muligheter for 
sameksistens under normal drift (forutsatt at det 
ikke er utslipp til sjø, jamfør kapittel 2.3.4), mens 
trusselen for større oljesøl er funnet langt mer 
bekymringsfull (se kapittel 5.3.1). 

5.1.2 Konsekvenser for havbruksnæringen 

Med unntak av eventuelle ulemper under anleggs
arbeid, et begrenset arealbruk for eventuelle lan
danlegg og mulige oppankringssteder for assosiert 
skipstrafikk, vil ikke helårig petroleumsvirksom
het medføre særlige problemstillinger i forhold til 
havbruksnæringen. I motsatt retning kan petrole
umsvirksomhet ha positive virkninger i form av økt 
infrastrukturutbygging, økt logistikktilbud og 
muligheter for tilgang til oppvarmet vann. 

5.1.3 Reindrift 

Omfanget av petroleumsvirksomhet som inngår 
selv ved høyt aktivitetsnivå krever et begrenset 
areal på land. Sammen med oppbygging av infra
struktur og aktiviteter ellers i samfunnet, vil dette 
imidlertid over tid bidra til å redusere det totale til
gjengelige reinbeitet, særlig i kystområdene. Dette 
er en bredere samfunnsproblemstilling som omfat
ter mer enn forholdet til en eventuell petroleums
virksomhet. Konsekvensene for reindrift fra petro
leumsvirksomhet vil isolert sett være små. 

S.2 Driftsavvik 

De vurderingene som er gjort for eventuelle drifts
avvik, for eksempel begrensede utslipp av produ
sert vann og borekaks/-væske viser at miljøkonse
kvensene av dette vil være neglisjerbare. Videre 
konsekvenser av dette i forhold til næringer som 
fiskeri og havbruk vurderes således som urealis
tisk. 

S.3 Utilsiktet oljeutslipp 

5.3.1 Konsekvenser for fiskeriene 

Et stort oljeutslipp kan ramme fiskerivirksomhet 
ved direkte tilgrising av fartøy, fangst og utstyr, 

gjennom administrative tiltak som stenger områ
der for fiskeriutøvelse i kortere eller lengre perio
der etter en hendelse, samt gjennom renome-effek
ter i markedet Sistnevnte kan på mange måter 
utgjøre den største trusselen fra et eventuelt oljeut
slipp, da dette kan ramme næringen også utenfor 
det geografiske området som eventuelt er direkte 
rammet Slike hendelser vil ha konsekvenser både 
for fiskeriene og for foredlingsindustrien med til
hørende ringvirkninger i samfunnet. Disse konse
kvensene har imidlertid ikke latt seg kvantifisere, 
da det er svært mange usikre og utenforliggende 
faktorer som vil kunne innvirke på konsekvensbil
det. I ULE-arbeidet er det imidlertid gjort vurderin
ger av hvilken fiskerivirksomhet og hvilke områ
der som vil kunne oppleve de største konsekven
sene. 

Det er generelt funnet at sesongfiske og kyst
fiske i områdene Lofoten - Vesterålen (Nordland 
VI og VII) er mest utsatt. For de øvrige områdene 
er konsekvenspotensialet vurdert som mindre rela
tivt sett, og de åpne havområdene i Barentshavet 
Syd (Lopparyggen Øst og Bjørnøya Vest) er vur
dert som minst utsatt Tilsvarende vil også samisk 
kyst- og :fjordfiske kunne påvirkes ved et eventuelt 
utilsiktet større oljeutslipp. 

5.3.2 Konsekvenser for havbruksnæringen 

På samme måte som for fiskeri vil et oljeutslipp 
kunne gi konsekvenser i form av redusert salg 
(renome-effekter) utover det direkte påvirkete 
området. Erfaringer etter skipsforlis i utlandet 
viser at større oljeutslipp kan ha konsekvenser for 
havbruksnæringen i flere år etter hendelsen, både 
knyttet til båndlegging av områder og markedsef
fekter. Konsekvensene kan derfor bli betydelige 
for hele næringen. 

Havbruksnæringen finnes spredt langs kysten i 
hele det aktuelle området. Foruten anleggene som 
berøres direkte vurderes markedsreaksjonene å 
kunne medføre langt mer betydelige konsekven
ser. Det er derfor ikke gjort noen vurderinger 
omkring hvorvidt enkeltområder er mer utsatt 
konsekvensmessig i forhold til andre geografiske 
områder. 

5.3.3 Konsekvenser for turistnæringen 

Reiselivsnæringen er en viktig vekstnæring i lands
delen, og er vurdert spesifikt i ULE-arbeidet for 
områdene Lofoten - Vesterålen og ved Nordkapp. 
Konsekvensene lokalt kan bli betydelige, særlig 
som følge av at naturopplevelsene danner grunnla
get for en betydelig del av virksomheten. For reise-
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livsnæringen er det vurdert at virkningene etter et 
eventuelt oljeutslipp vil kunne ha en varighet på 
inntil 5 år, og således medføre betydelige negative 
lokale konsekvenser med oppsigelser og konkur
ser. De sysselsettingsmessige konsekvensene vil 
likevel være av begrenset omfang totalt sett. 

6 Samfunnsmessige konsekvenser 

6.1 Investeringer og inntekter 

Viktige samfunnsmessige virkninger er relatert til 
investeringer og inntekter. I ULE-arbeidet er det 
derfor gjort beregninger av investeringer og inn
tektspotensial for den fiktive virksomheten. Disse 
beregningene er selvfølgelig beheftet med betyde
lig usikkerhet Avhengig av aktivitetsnivå vil inves
teringer utgjøre fra 42 - 152 mrd. kroner og drifts
kostnader fra 20- 37 mrd. kroner for hele perioden 
(2005-2020). Dette innebærer gjennomsnittlig 2 -
7 mrd. kroner i årlige investeringer og 1 - 3 mrd. 
kroner i årlige driftskostnader i perioden. De siste 
årene har til sammenligning investeringene i petro
leumssektoren i Norge ligget på et gjennomsnitt på 
ca. 60 mrd. kroner. 

Under gitte forutsetninger for prissetting vil 
bruttoverdien av ressursene i scenariene basis-, 
middels - og høyt aktivitetsnivå, være henholdsvis 
130, 380 og 570 mrd. kroner. Anslagene er basert 
på en oljepris på 135 kroner per fat, og med de 
svingningene det kan være i oljepris tilsier dette en 
stor usikkerhet (dagens oljepris er ca. 210 kroner 
per fat). I basisscenariet er bruttoinntektene på om 
lag 7 mrd. kroner i 2008 og 2009. For scenariet mid
dels aktivitetsnivå vil inntektene øke med stigende 
oljeproduksjon frem til 2012, hvoretter denne 
avtar. Toppnivået anslås til 24 mrd. kroner. I høyt 
aktivitetsnivå vil bruttoinntektene være høyest i 
perioden 2019-2026, maksimalt beregnet til 33 
mrd. kroner i 2021. 

6.2 Sysselsettingsvirkninger 

Basert på investeringer og driftskostnader er det i 
ULB-arbeidet vurdert positive og negative virknin
ger for samfunnet, både lokalt, regionalt og nasjo
nalt I en utbyggingssituasjon er virksomheten fun
net å kunne gi signifikante positive effekter syssel
settingsmessig, spesielt i områder av landet med 
etablert petroleumsrelatert virksomhet (Vestlan
det og Oslo-regionen). Det er beregnet at aktivite
ten kan medføre anslagsvis 5.000-15.000 årsverk 

pr. år nasjonalt for henholdsvis basis og høyt akti
vitetsnivå. For landsdelen vil tilsvarende tall ligge i 
størrelsesorden 1000 - 4200 årsverk pr. år. Dette 
medfører en økning på opp til 2 % av sysselsettin
gen i landsdelen, men effekten kan være betydelig 
høyere i lokalregioner med relativ stor ny virksom
het, opp til 15-20 %. Disse anslagene vurderes som 
nøkterne, der det vil finnes et potensial for ytterli
gere lokale virkninger. Foreløpige erfaringer fra 
Snøhvit-utbyggingen bekrefter at lokale og regio
nale virkninger kan bli større dersom mulighetene 
legges til rette for dette og ivaretas. 

6.3 Samiske forhold 

I ULE-arbeidet er konsekvenser for samisk 
næringsvirksomhet vurdert separat, herunder 
reindrift, fiskeri- og oppdrettsvirksomhet Konse
kvenser for samiske næringsinteresser er generelt 
funnet å ville være små. En slik konklusjon vil like
vel i stor grad være avhengig av lokalisering av et 
eventuelt landanlegg og hvordan samiske nærings
interesser vil delta i et slikt prosjekt. 

Hvordan eventuell helårig petroleumsvirksom
het vil påvirke det samiske samfunnet generelt, 
dets utvikling, kultur og identitet har vært forsøkt 
belyst, men det har vært vanskelig å komme med 
noen entydige konklusjoner. Usikkerheten knyttet 
til slike vurderinger er meget stor og konklusjo
nene vil være sterkt avhengige av lokalisering av 
eventuell utbygging og valg av utbyggingsløsning. 
I forbindelse med konkrete utbyggingsaker vil 
disse spørsmålene bli nærmere belyst og det vil da 
være lettere å belyse eventuelle konsekvenser mer 
konkret 

6.4 Andre forhold 

Ny virksomhet representerer også muligheter for 
negative samfunnsvirkninger og utfordringer 
lokalt, relatert blant annet til midlertidig anleggs
virksomhet og behov for omfattende ny infrastruk
tur med tilhørende investeringer. En god og tilpas
set planlegging vil kunne motvirke slike virknin
ger. 

Økt konkurranse om arbeidskraft er hevdet å 
være en negativ konsekvens av petroleumsvirk
somhet i landsdelen. Kompetansekrav og det totale 
behovet for arbeidskraft taler i mot dette på gene
rell basis. At det innen enkelte bransjer og i enkelte 
lokalområder må kunne påregnes press på arbeids
markedet, spesielt i anleggsperioder, er likevel 
naturlig. 
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7 Samlet vurdering av konsekvenser 
av helårig petroleumsvirksomhet 
i Lofoten - Barentshavet 

ULE-arbeidet har vurdert problemstillinger knyttet 
til mulige konsekvenser av helårig petroleumsvirk
somhet i forhold til miljø, naturressurser, nærings
virksomhet og samfunn. Problemstillingene er 
utredet i henhold til utredningsprogrammet inklu
dert innspill gjennom en omfattende hørings
runde. Det vurderes således at samtlige relevante 
problemstillinger knyttet til helårig petroleums
virksomhet er belyst så langt som mulig innenfor 
de rammer og det kunnskapsgrunnlag som lå til 
grunn for arbeidet. De ulike tema og problemstil
linger er redegjort for i forutgående delkapitler. I 
dette delkapitlet trekkes resultatene sammen til 
konklusjoner i forhold til normal drift og risiko for 
oljeutslipp. 

7 .1 Normal drift 

Med de forutsetninger som er lagt til grunn for 
virksomheten er det generelt funnet at helårig 
petroleumsvirksomhet under normal drift kun vil 
medføre små og ubetydelige negative konsekven
ser. Dette gjelder både i forhold til naturressurser, 
miljø, annen næringsvirksomhet og samfunnet 
ellers. 

I motsatt retning vil helårig petroleumsvirk
somhet kunne være en viktig positiv stimulans i 
landsdelen, med et potensial for investeringer og 
kjøp av varer og tjenester, med økt sysselsetting og 
ringvirkninger som konsekvens. Slike virkninger 
vil også være meget viktige for etablerte petrole
umsprovinser i Norge. Virksomheten vil således 
kunne bidra til en opprettholdelse av petroleums
relatert kompetanse med de muligheter dette gir 
industrien både innenlands og utenlands. Virksom
heten vil også bidra med viktige inntekter til staten 
gjennom skatter, avgifter og eierandeler. 

7.2 Risiko 

Enhver virksomhet representerer en risiko. Norsk 
petroleumsvirksomhet er kjent for stor sikkerhets
fokusering og svært få hendelser med store oljeut
slipp til sjø har skjedd. Statistiske beregninger som 
er utført viser at det er en viss sannsynlighet for at 
større oljeutslipp kan skje, men at det er svært lav 
sannsynlighet for de mest alvorlige hendelsene i 
de mest sårbare områdene (for eksempel er sann
synligheten for en oljeutblåsning i Lofoten, i gyte
perioden for torsk, med en verst tenkelig drivret
ning og oljetype svært lav). Erfaringene fra konti-

nentalsokkelen viser at selv for de største 
oljeutslippene har konsekvensene vært begren
sede, som følge av vellykkede oljevernaksjoner 
eller gunstige forhold. Beredskapens effektivitet er 
imidlertid ofte utsatt for kritikk, og vil aldri kunne 
bli fullkomment. Beregninger som er utført viser 
imidlertid at utstyret og operasjonene i de fleste til
feller vil kunne bidra til å redusere konsekvensene 
av oljeforurensning betydelig. Ytterligere styrking 
av beredskapen mot akutt oljeforurensning vil for
sterke den totale effektiviteten. 

Risikovurderinger som er gjort viser naturlig 
nok at helårig petroleumsvirksomhet isolert sett vil 
gi en økt miljørisiko. Ved å belyse den totale risi
koen for oljesøl i området, inkludert russisk skips
transport, er det imidlertid vist at helårig petrole
umsvirksomhet faktisk vil bidra til en risikoreduk
sjon. Årsaken til dette er at industriens 
oljevernberedskap, dersom anvendt ved tredje
parts utslipp, vil ha en større positiv virkning enn 
virksomhetens eget risikobidrag. Tiltak for styr
king av beredskapen i forhold til skipstrafikk er 
belyst i Utredning av skipstrafikk. 

Det er likevel ikke til å unngå å vektlegge at 
petroleumsvirksomheten vil ha et isolert risikobi
drag. ULE-arbeidet har vist at enkelte geografiske 
områder har et større konsekvenspotensial og såle
des utsettes for en større risiko enn andre områder 
gitt en tilsvarende virksomhetsutøvelse dersom 
ikke særskilte tiltak gjennomføres. Gjeldende sik
kerhetsregelverk vil imidlertid kreve mer omfat
tende forebyggende- og beredskapstiltak i disse 
områdene. Dette gjelder spesielt områdene omtalt 
SVO (spesielt verdifulle områder), herunder Lofo
ten-Vesterålen, Tromsøflaket, Bjørnøya, polarfron
ten, iskanten samt en del kystnære områder. 

7 .3 Total vurdering 

Sammendragsrapporten fra ULB-arbeidet innehol
der en tabell som oppsummerer konsekvenser fra 
ulike petroleumsaktiviteter i forhold til ulike miljø
komponenter på en relativ skala. Denne er gjengitt 
i tabell 1.2. Det er viktig å understreke at konse
kvenser under normal drift er forholdsvis forutsig
bare, mens konsekvenser knyttet til et utilsiktet 
oljeutslipp er lite forutsigbare. Konsekvenser av 
utilsiktede oljeutslipp er derfor vurdert i form av et 
konsekvenspotensial der det ikke er tatt hensyn til 
sannsynligheten for et utslipp. En risikovurdering 
på generell basis, som presentert i kapittel 4.3.5 
over, angir en total risikoreduksjon ved helårig 
petroleumsvirksomhet, som følge av beredskapen. 
Slike vurderinger er imidlertid ikke gyldige for 
konkret virksomhet. For konkret virksomhet må 
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Tabell 1.2 Oppsummering av relative miljøkonsekvenser for utvalgte konsekvensvariable for relevante 
petroleumsrelaterte aktiviteter/påvirkningsfaktorer.*** =stor,**= middels,*= liten, 0 = ubetydelig 
konsekvens og - = ikke relevant. 

Tema Konsekven
ser av aktivi
tet under 
normal drift 

Konsekvenser 
av utilsiktede 
oljeutslipp 

Seismikk Leteboring Brønntesting Utbygging og Skipstrafikk 
produksjon 

Fisk 
Truete arter 
Sjøpattedyr 
Sjøfugl 
Bunnsamfunn 
Plankton 
Strandsonen 
Iskanten 
Forsøpling 
Forurensning - sjø 
Forurensning - luft 

* (note 1) 

0 
*(note 1) 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 (note 2) 
0 

0 
0 

* 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
* 

* 

0 
0 
* 

* (note 3) 

0 

0 

* 
*** 

* 
* 

0 
* 

0 

* 
* 

** 

*** 

** 

*** 

* 
* 
*** 

* 
*** 
*** 

Note l : De tidsbegrensningene som gje lder for denne type aktivitet vil redusere konsekvensene 
Note 2: Det forutsettes tiltak i forhold til topphullseksjonen i områder med koraller og annen sårbar bunnfauna 
Note 3: Lokale skader knyttet til etablering og anleggsarbeid 

en gjøre en spesifikk risikovurdering av mulige 
utilsiktede oljeutslipp i forhold til tilstedeværende 
sårbare naturressurser, annen næringsvirksomhet 
og andre lokale forhold. Basert på dette vil regel
verket kreve tilpassede sikkerhets- og beredskaps
tiltak for å sikre et tilfredsstillende risikonivå. 

Oppsummeringen viser at miljøkonsekvensene 
ved normal drift i hovedsak vil være små eller ube
tydelige, og at ulike tiltak kan iverksettes for even
tuelt å avbøte negative konsekvenser og forsterke 
positive. Som diskutert over vil det imidlertid være 
utslipp til luft fra petroleumsvirksomheten, hvor 
omfanget avhenger av aktivitetsnivå og utslipps
krav. Utslipp til luft fra virksomheten må derfor ses 
i sammenheng med øvrig norsk virksomhet og 
vurderes samlet i forhold til Norges totale intema· 
sjonale forpliktelser. 

Arbeidet viser at konsekvensene av et stort olje
utslipp kan bli betydelige. Dette vil avhenge av en 
rekke faktorer, herunder oljemengde, oljetype, tid 
på året, forekomst av ressurser, værforhold, effekt 
av beredskapen, med mer. To oljeutslipp på 
samme sted, men i ulik årstid, kan således gi bety
delig forskjell i konsekvens. Ttlsvarende vil endrin
ger i hver av de andre nevnte forhold kunne 
påvirke konsekvensene, og gode anslag for konse-

kvens er således beheftet med stor usikkerhet 
Verst tenkelige vurderinger er derfor generelt lagt 
til grunn i ULE-arbeidet I forhold til andre nærin
ger vurderes renome-effekter å kunne være like 
store som de faktiske forurensningsmessige kon
sekvensene av akutt oljeforurensning. 

8 Oppfølginger anbefalt i ULB 

Usikkerheten og manglene som er påvist i ULB må 
følges opp med konkrete tiltak for å bedre kunn
skapsgrunnlaget. ULB angir en del forhold for opp
følging, og de mest sentrale er gjengitt under. 

8.1 Sjøfugl 
Det finnes en god del kunnskap om sjøfugl i områ
det, både hva gjelder arter, bestander og hekkeom
råder. Mye av dataene er imidlertid 15-20 år 
gamle, og langt fra alle fakta er klarlagt. 

Det er derfor foreslått en del tentative områder 
hvor kunnskapen bør styrkes: 
- Bestandstilhørighet, i første rekke hvilke hek

keområder rekrutteres de respektive bestan
dene fra 
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- Livshistorie og populasjonstrender 
- Temporær dynamikk; variasjoner i antall over 

områder og tidsvinduer (sesonger og fra år til 
år) 

- Sammenhengen mellom utbredelse av nærings
organismer og sjøfuglforekomster, særlig i åpent 
hav utenom hekkesesongen. 

Det er tatt initiativ til etablering av et forum bestås 
ende av miljømyndigheter, petroleumsmyndighec 
ter, NINA, Norsk Polarinstitutt og petrolewnsin
dustrien, med mandat å utarbeide et forslag til 
hvordan disse kunnskapshullene kan fylles for å 
dekke behovet både innen forvaltning og næring. 
En foreløpig programskisse er etablert (SEAPOP) 
og det tas sikte på at arbeidet igangsettes i 2004. 

8.2 Oljevern 

Oljevernet vil aldri bli fullkomment. Innen indus
trien arbeides det aktivt med teknologiutvikling og 
flere utstyrstyper er under uttesting. For å styrke 
dette arbeidet, og med spesiell fokus på nordområ
dene er følgende tema foreslått for nærmere opp
følging: 
- Forbedret operasjon ved dårlige lysforhold 
- Forbedret operasjon ved lave temperaturer 
- Tiltak i forhold til ising 
- Forbedret oljeoppsamling i is 

8.3 Risiko fra skipstrafikk 

Det relative risikobidraget fra skipstrafikk knyttet 
til petroleumsvirksomhet i forhold til selve petrole
umsvirksomheten (boring, produksjon) ble belyst 
i ULB-arbeidet. Dette viste at bidraget fra skipstra
fikken er signifikant, både knyttet til store utslipp 
og mindre utslipp. I disse vurderingene ble det 
imidlertid ikke tatt hensyn til implementerte og 
planlagte risikoreduserende tiltak, men det ble 
hevdet at effekten av disse var betydelig. I regi av 
FID, som en del av grunnlaget for den helhetlige 
forvaltningsplanen for Barentshavet, utredes en 
rekke tiltak som vil bidra til å redusere risikoen for 
oljesøl fra skipstrafikk i området. Enkelte tiltak er 
allerede implementert (utplassering av slepebå
ter), mens andre er under planlegging (bla trafikk
sentral). 

8.4 Miljøovervåking 

I området Lofoten - Barentshavet skal det normalt 
ikke være utslipp fra boring og av produsert vann. 
Slike utslipp danner normalt grunnlaget for miljø
overvåkingen av virksomheten. Hvor store utslipp 
det vil bli ved driftsavvik avhenger blant annet av 
hvilke tekniske løsninger som blir valgt. I Barents
havet vil det imidlertid kunne være restutslipp fra 
disse kildene, og det forventes utslipp av gjengefett 
og hydraulikkvæske fra hhv. boring og drift. Beho
vet for en tilpasset overvåking av disse utslippene 
bør derfor vurderes, avhengig av miljøfarligheten 
til de kjemikaliene som benyttes. De utredningene 
som er gjort viser videre at den største problemstil
lingen for miljø ved helårig petroleumsvirksomhet 
er knyttet til risikoen for utilsiktede oljeutslipp. Det 
foreslås dedor å utrede mulighetene for en miljø
overvåking knyttet til denne problemstillingen, 
med tidlig identifisering av et eventuelt oljeutslipp 
som mål. Det bør også utredes hvordan en best 
mulig, økosystembasert overvåking av miljøet 
etter et eventuelt akuttutslipp kan organiseres. 
Bruk av satellittovervåking vurderes som en mulig
het som må belyses, samt eventuelle muligheter 
for påmontering av følere/ detektorer på kritiske 
tekniske komponenter. 

Overvåking av sårbare bunnsamfunn er videre 
foreslått for vurdering i områder hvor slike finnes. 
Dette forutsetter kartlegging relatert til eventuell 
konkret virksomhet. 

8,5 Andre forhold 

I ULE-arbeidet er det videre foreslått en rekke 
temaer for oppfølging og styrking av kunnskaps
grunnlaget gjennom andre prosesser. I hovedsak 
anbefales det at oppfølgingen av arter/miljøkom
ponenter hvor en generell økning av kunnskapen 
er ønskelig skjer gjennom arbeidet med forvalt
ningsplanen for Barentshavet. Dette gjelder hav
bunnskartlegging generelt samt kartlegging og 
overvåking av sjøpattedyr med mer. For arter/miljø
komponenter eller avgrensede områder hvor spee 
si:fikk petroleumsvirksomhet kan tenkes å medføre 
skade bør også spesielle undersøkelser pålegges 
industrien. Dette vil vurderes i forhold til konkrete 
planer for virksomhet, og omfatter bl.a. kartleg
ging av sårbar bunnfauna, kulturminner, samiske 
interesser, iskantforhold med mer. 
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Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om petrole
umsvirksomheten 

Til Stortinget 

SAMMENDRAG 

Hovedutfordringer 
Regjeringens mål er å legge til rette for lønnsom pro

duksjon av olje og gass i et langt perspektiv,jf. behand
lingen av St.meld. nr. 38 (2001-2002), hvor det ble gitt 
tilslutning til å arbeide for å realisere en langsiktig 
utviklingsbane for petroleumsvirksomheten. Dette kre
ver bl.a. at alle lønnsomme petroleumsressurser på 
sokkelen blir produsert, og som vil gi oljeproduksjon 
fra norsk sokkel i over 50 år framover og gassproduk
sjon i et enda lengre perspektiv. 

Hovedutfordringene for å nå den langsiktige utvik
lingsbanen knytter seg til å: 

- øke utvinningen fra eksisterende felt 
- øke leteaktiviteten 
- redusere kostnadsnivået på norsk kontinentalsok-

kel 
- videreutvikle kompetansen i den norske petro-

leumsklyngen 

Regjeringens tiltak for å realisere den langsiktige 
utviklingsbanen 
En fleksibel og effektiv letepolitikk 

For å realisere målet om en langsiktig utviklingsbane 
for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsok
kel, mener Regjeringen det er av avgjørende betydnin~ 
å påvise nye ressurser, og industrien må gis tilgang til 
riktige arealer til rett tid gjennom lete- og tildelingspo
litikken. 

Regjeringen vil: 

- Gjennomføre årlige konsesjonsrunder som omfat
ter alt modent areal på norsk kontinentalsokkel, 
samt arrangere konsesjonsrunder i umodne områ
der med et omfang og en hyppighet som ivaretar 
behovet for ressurstilvekst. 
Sikre rask og effektiv utforskning etter og utnyt
telse av petroleumsressursene i tildelte områder 
gjennom arbeidsforpliktelser og arealavgiften. 
Informere nye, kompetente aktører om mulighe
tene på norsk sokkel. 

- Sørge for at det høye ambisjonsnivået på miljøom
rådet opprettholdes samt sikre fortsatt god samek
sistens med fiskerinæringen. 

- Gjenåpne for helårig petroleumsaktivitet i Barents
havet Syd med unntak av de kystnære områdene og 
de særlig verdifulle områdene rundt Bjørnøya, 
Tromsøflaket, iskanten og polarfronten. 

Sikre realisering av de store verdiene som ligger i 
modnefelt 

Modne felt på norsk kontinentalsokkel preges av fal
lende produksjon og fortsatt høye driftskostnader, som 
fører til at kostnadene per produsert enhet øker. Regje
ringen mener driftskostnadene på modne felt må redu
seres, utvinningen må økes og tilleggsressurser fases 
inn. 

Regjeringen vil: 

- Arbeide for at nødvendige tiltak gjennomføres på 
modne felt for å skape merverdier gjennom mer 
effektiv drift og økt produksjon. 

- Arbeide for at virksomheten ved basene tilpasses 
de endringer som skjer på feltene de betjener. Kon
sesjonskrav som er fastsatt må fortsatt respekteres, 
men det må åpnes opp for tilpasninger i arbeidsfor
hold og funksjoner ved den enkelte base eller 
driftsorganisasjon. 
Ferdigstille rammeavtalen mellom Norge og Stor
brit~ia og arbeide for forenklede prosedyrer for 
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utvikling av mindre petroleumsforekomster som 
strekker seg over sokkelgrensen mellom de to land. 

Redusere det høye kostnads11ivået i petroleums
virksomheten 

For å opprettholde norsk kontinentalsokkel som et 
attraktivt område for nye investeringer mener Regjerin
gen det er avgjørende å få det høye kostnadsnivået 
under kontroll. 

Regjeringen vil: 

- Støtte industriens bestrebelser for å få ned kostna
dene på kontinentalsokkelen. 

- Foreta en gjennomgang av reguleringen av petro
leumsvirksomheten. 

Mer effektiv bruk av infrastruktur 
For å sikre ny aktivitet gjennom utvinning av små 

ressurser som ligger nær eksisterende infrastruktur er 
det viktig å finne gode transportløsninger og å sikre 
gode ordninger for tredjepartsadgang til infrastruktur. 

Regjeringen vil: 

- Vurdere endringer i rammeverket for bruk av 
eksisterende innretninger offshore. 

- Følge opp industriens arbeid med å sikre tilstrekke
lig gasstransportkapasitet gjennom Gasscos årlige 
transportplan, og følge opp studien som utføres for 
å utvikle gasstransportkapasitet fra Halten/Nord
land. 

- Arbeide for å opprettholde konkurransedyktighe
ten til norske anlegg for behandling og eksport av 
rikgass. 

Økt satsing på forskning og ny teknologi 
Regjeringen mener forskning og teknologutvikling 

er en forutsetning for å opprettholde en konkurranse
dyktig olje- og gassindustri i Norge. 

Regjeringen vil: 

- Bidra til styrket forskningsinnsats gjennom pro
grammet PETROMAKS i Norges Forskningsråd. 

- Stimulere til økt samarbeid om teknologiutvikling 
på tvers av utvinningstillatelser på norsk kontinen
talsokkel. 

- Styrke den statlige finansieringen av petroleums
forskningen ved å øke kapitalen i Fondet for forsk
ning og nyskaping med 1 mrd. kroner fra 1. juli 
2004. Den økte avkastningen skal nyttes til lang
siktig, grunnleggende forskning rettet mot petro
leumssektoren. 

Styrke petroleumsklyngen 
For å sikre en langsiktig lønnsom utvikling av ressur

sene på norsk kontinentalsokkel, ønsker Regjeringen å 
opprettholde et sterkt kompetansemiljø innenfor norsk 
petroleumsnæring. Dette krever at industrien til enhver 
tid har et positivt omdømme i det norske samfunn, og 
næringen må være internasjonalt konkurransedyktig. 

Regjeringen vil: 

lnnst. S. nr. 249 - 2003-2004 

- Samarbeide med industrien og ulike kompetanse
miljøer for å sikre langsiktig lønnsom utvikling av 
petroleumsressursene. 

- Støtte norsk oljeindustris internasjonalisering, her
under videreutvikle Intsok og Petrad, samt arbeide 
for at industrien får likeverdige internasjonale mar
kedsvilkår. 

Justeringer i petroleumsskattesystemet 
Det vises til at Regjeringen i Revidert nasjonalbud

sjett 2004 fores lår noen justeringer i petrolewnsskatte
systemet. Dette skal gi større sikkerhet for nye aktører, 
bedre lønnsomheten av investeringer blant annet i hale
produksjon og i økt utvinning, og forenkle omsetnin
gen av andeler. 

Forslagene går ut på at: 

- friinntekten forseres til 7,5 pst. over 4 år 
- staten vil utbetale skatteverdien av leteunderskudd 

i forbindelse med ligningen 
- staten vil utbetale verdien etter skatt av underskudd 

ved opphør av virksomheten 
- forenkling av skattemessige vilkår ved overdragel

ser av lisenser 
- endringer i avskrivningsreglene for investeringer i 

felt med kortere levetid enn seks år 
- det legges til rette for større fleksibilitet i avtaler 

mellom oljeselskap og leverandørindustrien ved at 
særkrav til deltakerbegrepet i petroleumsskattelo
ven tas bort. 

Stort ressurspotensial på norsk kontinentalsokkel 
Etter mer enn 30 år med olje- og gassvirksomhet på 

norsk kontinentalsokkel er under 30 pst. av våre antatte 
petrolewnsressurser produsert. 

De totale utvinnbare petroleumsressursene på konti
nentalsokkelen er i dag anslått til 12,9 mrd. Sm3 o.e., 
som fordeler seg om lag likt på gass og væske (olje og 
NGL). Av de estimerte totale utvinnbare ressursene er 
29 pst. solgt og levert. Dette representerer om lag 45 
pst. av væskeressursene og 15 pst. av gassen. Videre er 
32 pst. av de totale utvinnbare ressursene omfattet av 
prosjekter som er besluttet igangsatt, 7 pst. er knyttet til 
nye prosjekter på eksisterende felt, mens 6 pst. er knyt
tet til funn. De siste 26 pst. er ikke påviste. 

Utfordringene knyttet til å realisere de uoppdagede 
ressursene og til å realisere ressursene i eksisterende 
felt er nærmere beskrevet i i meldingen. 

Letepolitikken 
Modne områder 

De forventede uoppdagede petroleumsressursene er 
anslått til 3,4 mrd. Sm3 o.e., og de er relativt jevnt for
delt mellom Nordsjøen (35 pst.), Norskehavet (36 pst.) 
og Barentshavet (29 pst.). 

Regjeringen mener en av de sentrale utfordringene 
for å realisere potensialet fra de gjenværende ressur
sene i modne områder er å gi industrien tilgang til 
større områder slik at de ressursene som er tidskritiske, 
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kan bli utviklet til rett tid. Regjeringen vil også vurdere 
endringer i arealavgiften. 

I 2003 innførte Regjeringen ordningen med tildeling 
av utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder 
(TFO) i modne deler av kontinentalsokkelen. Videre 
gjennomgikk myndighetene alle utvinningstillatelser i 
letefasen på norsk kontinentalsokkel for å kartlegge 
utvinningstillatelser med liten eller ingen aktivitet. 
Regjeringen vil i kommende år intensivere fokuset på 
utvinningstillatelser hvor ressurspotensialet ikke blir 
utnyttet på en tilfredsstillende måte, og i meldingen 
understrekes selskapenes ansvar for å forvalte tildelte 
rettigheter på en ansvarlig måte. 

Det vises til at oljeindustrien har påpekt at en fjer
ning av ordningen med netto overskuddsavtaler vil 
gjøre utvinningstillatelsene som omfattes av ordningen 
lettere omsettelige, og Olje- og energidepartementet vil 
vurdere ordningen. 

Regjeringen legger vekt på at det høye ambisjonsni
vået på miljøområdet videreføres i modne områder, 
som på kontinentalsokkelen for øvrig. 

Regjeringen vil: 

Gjennomføre årlige konsesjonsrunder som omfat
ter alt modent areal på norsk kontinentalsokkel. 

- Sette vilkår i nye utvinningstillatelser som sikrer at 
rettighetshaverne kontinuerlig arbeider aktivt med 
utforskning, utbygging og drift i de tildelte områ
dene, og at areal som ikke blir fuJgt opp på denne 
måten blir tilbakelevert. 
Sørge for at utformingen av arealavgiften gir sel
skapene insentiver til rask og effektiv utforskning 
og utnyttelse av mulige ressurser i tildelte områder. 
Informere nye aktører om mulighetene på norsk 
kontinentalsokkel ved aktivt å oppsøke selskaper, 
som gjennom tidligere erfaring bar vist at de har 
evne og kapasitet til aktivt å bidra til verdiskaping. 

- Følge opp at rettighetshaverne oppfyller sin plikt 
til å bidra til at alle økonomiske ressurser i tildelte 
områder blir påvist og produsert. 

- Sørge for at det høye ambisjonsnivået på miljøom
rådet opprettholdes, og sikre fortsatt god sameksis
tens med fiskerinæringen. 

Umodne områder 
Mulighetene for å gjøre nye, store enkeltfunn i 

umodne områder bidrar til at norsk kontinentalsokkel 
fremdeles er konkurransedyktig i et internasjonalt per
spektiv, og områdene har fremdeles potensial til å til
trekke seg interessen fra de største internasjonale olje
selskapene. 

For å møte utfordringen med manglende ressurstil
vekst fra umodne områder, samt å beholde interessen 
fra de største aktørene, er det viktig at industrien gis til
gang til de områdene som de anser for å være mest pro
spektive. Regjeringen valgte å utlyse en omfattende 18. 
konsesjonsrunde, og industrien er gitt tilgang til meste
parten av de lite utforskede og prospektive områdene 
både i Norskehavet og Nordsjøen. Med unntak av 
området i Nordland VI, har industrien i denne utlysnin
gen fått tilgang til nesten alle de områdene som de 
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gjennom nomineringene har gitt uttrykk for er mest 
interessante. 

Regjeringen vil: 

- Arrangere konsesjonsrunder i umodne områder 
med et omfang og hyppighet som ivaretar behovet 
for leteaktivitet i umodne områder. 

- Pålegge arbeidsforp)jktelser i umodne områder 
som sikrer rask og effektiv utforskning av tildelt 
areal. 

Forutsetninger for petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet 

Det vises i meldingen til at Barentshavet i dag er den 
minst utforskede delen av norsk kontinentalsokkel. 
Sammen med områdene på dypt vann i Norskehavet og 
områdene utenfor Lofoten, vurderes Barentshavet som 
den petroleumsprovinsen der det er størst sannsynlig
het for å gjøre nye, store funn i fremtiden. 

Potensialet for uoppdagede ressurser i den delen av 
Barentshavet som ligger utenfor omstridt område for
ventes å være 990 mill. Sm3 o.e., tilsvarende i under
kant av 30 pst. av totale uoppdagede ressurser på norsk 
kontinentalsokkel. 

I 200 I ble all petroleumsvirksomhet i Barentshavet 
innstilt inntil Regjeringen hadde gjennomført en kon
sekvensutredning av helårig petroleumsaktivitet i 
området (ULB). Denne ble ferdigstilt høsten 2003, og 
Regjeringen fattet i desember 2003 beslutning om at 
petroleumsvirksomheten i Barentshavet syd kunne 
videreføres med visse unntak. 

Regjeringen har satt som en forutsetning for videre 
aktivitet i Barentshavet at det ikke skal være utslipp til 
sjø under normal drift. Dette er en vesentlig skjerping 
av kravene i forhold til det som gjelder ellers på konti
nentalsokkelen. Det er i meldingen tatt inn et vedlegg 
som oppsummerer ULB-arbeidet for en detaljert gjen
nomgang av de krav som er stilt. 

Før det er aktuelt å tildele nye utvinningstillatelser i 
umodne områder av Barentshavet vil Regjeringen 
avvente resultatene fra boringer i flere av utvinningstil
latelsene som ble tildelt i "Barentshavprosjektet" i 
1997. På bakgrunn av resultatene vil Regjeringen vur
dere behovet for at, og eventuelt på hvilke måter, blok
ker i umodne deler av Barentshavet bør inkluderes i en 
fremtidig konsesjonsrunde. 

Regjeringen besluttet i behandlingen i 18. konse
sjonsrunde at det ikke skal åpnes for videre petro
leumsvirksomhet i Nordland VI, og det vises til områ
dets spesielle karakter som gyteområde for viktige 
fiskeslag og til områdets betydning som fangstområde. 
Regjeringen mener det til nå ikke er demonstrert at 
hensynet til fiskeriene og miljøet kan ivaretas på en til
fredssti!Jende måte ved oppstart av petroleumsvirk
somhet i området. En nærmere vurdering av dette 
spørsmålet vil bli foretatt når den helhetlige forvalt
ningsplanen for Barentshavet foreligger. Konsesjons
perioden for de aktuelle tillatelsene vil da kunne bli 
forlenget. 

Regjeringen har åpnet for videre helårig petroleums
virksomhet i de allerede åpnede områdene i Barentsha-
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vet syd, med visse unntak av de kystnære områdene 
utenfor Troms og Finnmark og de særlig verdifulle 
områdene polarfronten, iskanten, Bjørnøya og 
Tromsøflaket. 

Snøhvit-strukturen ligger utenfor Tromsøflaket, men 
Albatross og Askeladd, som også er en del av utbyggin
gen, ligger delvis innenfor. Regjeringen åpner for at det 
kan letes etter tilleggsressurser av gass til Snøhvit, også 
på Tromsøflaket. 

Når det gjelder Goliat ligger denne utvinningstillatel
sen like utenfor Tromsøflaket, og Regjeringen åpner for 
at rettighetshaverne på Goliat kan foreta de nødvendige 
avgrensningsboringene for å avklare om feltet kan byg
ges ut. Det skal tas stilling til eventuell utbygging når 
rettighetshaverne fremmer sin utbyggingsplan. En 
beslutning om videreføring av aktivitetene i Barentsha
vet nå er viktig for at oljeindustrien kan bore letebrøn
ner i konsesjonsbelagt område, slik som de har fore
slått, i løpet av høsten 2004 og våren 2005. 

Regjeringen har satt som en betingelse for viderefø
ring av aktivitetene i Barentshavet at oljevernet tilknyt
tet virksomheten er det beste til enhver tid, og Regjerin
gen vil påse at tilstrekkelige ressurser settes inn for å 
minimere risikoen knyttet til oljeselskapenes operasjo
ner. I forhold til kartlegging av sjøfugl er det nødvendig 
med nye undersøkelser, og departementet vil ta initiativ 
overfor relevante myndigheter, fagmiljøer og petro
leumsindustrien for å få i stand et prosjekt som kan 
bedre kunnskapen om sjøfugl i området. 

Et eventuelt stort oljeutslipp fra norsk petroleums
virksomhet vil kunne få betydelige virkninger for fis
keri- og havbruksnæringen, og Regjeringen vil sette 
ned et utvalg for å vurdere erstatningsordninger for 
norsk fiskeri- og havbruksnæring. 

Det vises i meldingen til anbefalingene fra en 
arbeidsgruppe for sameksistens mellom fiskerinærin
gen og oljevirksomheten. Regjeringen vil legge disse 
anbefalingene til grunn ved vurdering av vilkår og 
mulige begrensninger for petroleumsaktiviteten av 
hensyn til fiskeriaktiviteten ved eventuelle fremtidige 
tildelinger av nye utvinningstillatelser i Barentshavet. 

Regjeringen vil: 

- Gjenåpne for helårig petroleumsaktivitet i Barents
havet Syd med unntak av de kystnære områdene og 
de særlig verdifulle områdene rundt Bjørnøya, 
Tromsøflaket, iskanten og polarfronten. 

- Vesentlig styrke oljevernberedskapen i området 
Lofoten-Barentshavet. 

- Arbeide for å redusere risikoen knyttet til eksport 
av petroleum med skip. 

- Igangsette programmer for å fylle kunnskapshull, 
herunder kartlegging av sjøfugl. 

- Arbeide for at petroleumsvirksomheten innrettes 
på en slik måte at den bidrar til verdiskaping og 
sysselsetting i landbasert virksomhet i regionen. 

- Sette ned et utvalg for å vurdere erstatningsordnin
ger for fiskeri- og havbruksnæringen ved eventu
elle store oljeutslipp fra norsk petroleumsvirksom
het. 

Innst. S. nr. 249 - 2003-2004 

Samiske forhold 
Når det gjelder samiske forhold vil følgende punkter 

bli fulgt opp av myndighetene: 

- Det skal utføres et flerfaglig forskningsprosjekt for 
å kartlegge de faktiske konsekvenser av Snøhvitut
byggingen på samiske næringer, kultur og sam
funn. I etterkant av dette arbeidet vil man i dialog 
med Sametinget og reindriftens organisasjoner 
vurdere avbøtende tiltak for å begrense eventuelle 
negative konsekvenser av utbyggingen for samiske 
næringer, kultur og samfunn. 

- Konsekvenser for samiske interesser og reindrifts
interesser skal inngå i konsekvensutredningene der 
dette er relevant. 

- Det arbeides med en klassifikasjon av beiteareal 
for rein for å synliggjøre de ulike områders viktig
het, og det vil bli vurdert i hvilken utstrekning 
utredninger er nødvendige for å synliggjøre konse
kvenser for reindriften av en generell samfunns- og 
infrastrukturutbygging i reinbeiteområdene. 

Petroleumsvirksomheten og norsk økonomi 
Det vises i meldingen til at olje- og gassvirksomhe

ten er Norges viktigste næring. I 2003 var om lag 
77 000 personer direkte sysselsatt i petroleumsrettet 
virksomhet, ringvirkningene til andre næringer er bety
delige, og virksomheten har bidratt med i størrelsesor
den 1 700 mrd. kroner i inntekter til staten målt i 
dagens pengeverdi. Petroleumsfondet var ved utløpet 
av 2003 på om lag 845 mrd. kroner. 

I 2003 stod petroleumssektoren for 19 pst. av brutto 
nasjonalproduktet i Norge, og virksomheten sto for om 
lag 46 pst. av norsk eksport. Statens netto kontantstrøm 
fra petroleumsvirksomheten var i 2003 om lag 175 
mrd. kroner, som utgjør om lag 25 pst. av statens inn
tekter. 

Den norske petroleumsvirksomheten står ved et vei
skille. Mens olje- og gassnæringen gjennom de siste 
tiårene har fått en stadig større innflytelse på norsk 
økonomi, kan en om få år se begynnelsen på en gradvis 
reduksjon i aktivitetsnivået i næringen, og som vil få 
betydelige ringvirknfager for andre næringer og konse
kvenser for norsk økonomi på makronivå. 

Det fremtidige investeringsnivået og aktivitetene 
knyttet til drift av utbygde felt vil være avgjørende for 
utviklingen i sysselsettingen i petroleumssektoren. Et 
fall i investeringene vil gi en betydelig negativ etter
spørselsimpuls rettet mot leverandørindustrien, som 
også vil slå inn i sysselsettingen. I inneværende år og i 
de aller nærmeste årene vil investeringene ligge høyt. 
Deretter forventes et fall ned mot om lag halvparten av 
dagens nivå, som bl.a. skyldes at det i dag finnes for få 
og for små funn som venter på utbygging, til å opprett
holde investeringene på dagens nivå. Det er de siste 
årene ikke gjort nye store funn, og det foreligger der
med ingen større prosjekter som kan motvirke fallet i 
utbyggingsaktivitet etter at utbyggingen av Snøhvit og 
Ormen Lange er fullført. 
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De store regionale forskjellene i olje- og gassnæ
ringens betydning for sysselsettingen innebærer at en 
nedtrapping av investerings- og utbyggingsaktivitetene 
raskt kan få betydelige konsekvenser i en rekke regio
ner og lokalsamfunn. Det understrekes i meldingen at 
dersom en ikke når den langsiktige utviklingsbanen, 
kan store verdier gå tapt, og konsekvensene for syssel
settingen i næringen kan bli dramatisk. 

Det er i meldingen gitt en oversikt over konkurranse
situasjonen for norsk kontinentalsokkel, og det vises til 
at den relative konkurransekraften er gradvis svekket i 
forhold til hva den var for 5-10 år siden. 

Høye kostnader - en trussel mot langsiktig aktivitet 
på norsk kontinentalsokkel 

Kostnadsnivået i petroleumsvirksomheten i Norge er 
svært høyt- også sammenlignet med andre petroleums
provinser med tilsvarende krevende geografiske, kli
matiske og geologiske forhold. Det høye kostnadsni
vået har blitt etablert gjennom prosesser og avtaler 
mellom aktørene innen industrien i perioder med store 
produksjonsvolumer og gode energipriser. Deler av 
den offentlige reguleringen av næringen preges også av 
at petroleumsvirksomheten har hatt større evne til å 
bære kostnader enn andre næringer. 

Regjeringen vil: 

- Arbeide for at nødvendige tiltak gjennomføres på 
modne felt for å skape merverdier gjennom mer 
effektiv drift, økt produksjon fra eksisterende felt 
og realisering av forekomster som ellers ikke vil 
være lønnsomme. 

- Oppfordre oljeselskapene og arbeidstakere til å 
finne konstruktive løsninger som kan sikre verdi
skaping og sysselsetting på lang sikt. 

Videre vil Regjeringen: 

- Støtte industriens bestrebelser for å få ned kostna
dene på kontinentalsokkelen. 

- Foreta en gjennomgang av regelverket for petrole
umsvirksomheten for å sikre at det er tilpasset en 
mer moden kontinentalsokkel. 

Landbasert base- og driftsvirksomhet 
Regjeringen vil videreføre hovedprinsippene i den 

politikken for landbasert base- og driftsvirksomhet på 
norsk kontinentalsokkel som til nå er ført. Det eksiste
rer pr. i dag forsynings- og helikopterbaser åtte for
skjellige steder langs kysten fra Stavanger til Hammer
fest. Driftsorganisasjoner for ulike felt er lokalisert på 
seks steder: Stavanger, Bergen, Kristiansund, Stjørdal, 
Harstad og Hammerfest 

Det er fortsatt Regjeringens mål at aktiviteten på 
kontinentalsokkelen skal vises igjen i aktivitet på land. 
Ved en effektivisering av basevirksomheten må det der
for legges til grunn at virksomheten ved de enkelte 
basene skal opprettholdes, om enn med faglig innhold 
som er tilpasset nye behov. 

Regjeringen mener aktiviteten på kontinentalsokke
len skal vises igjen i aktivitet på land. For modne felt 
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som gjennomgår effektiviseringstiltak offshore, vil det 
være naturlig å vurdere tiltak i landbasert base- og 
driftsvirksomhet. Virksomheten ved disse enhetene 
skal opprettholdes, men det faglige innholdet må 
kunne tilpasses nye behov. For fremtidige etableringer 
bør en søke å fastsette mer fleksible vilkår, som kan 
fungere godt under ulike forhold gjennom feltenes 
levetid. 

Petroleumsproduksjon kombinert med 
ivaretakelse av høye miljøkrav 

Regjeringen vil at Norges rolle som en stor energi
produsent skal forenes med å være et foregangsland på 
miljøområdet. Målsettingen om null miljøskadelige 
utslipp til sjø innen 2005 ble etablert i St.meld. nr. 58 
( 1996-1997) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig 
utvikling, og målet ble endelig definert i St.meld. nr. 25 
(2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 
miljøtilstand. Petroleumsindustrien har implementert 
en lang rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø, og 
dersom selskapene implementerer alle tiltak som er 
planlagt, vil utslippene reduseres ytterligere med rundt 
80 pst. 

Det vises til at norske selskaper kommer svært godt 
ut i internasjonale kartlegginger av olje- og gasselska
pers miljøstandard, og kreative teknologiske miljøløs
ninger kjennetegner på mange måter virksomheten på 
norsk kontinentalsokkel. 

Regjeringens mål om at norsk petroleumsvirksomhet 
skal utvikle seg langs den langsiktige utviklingsbanen 
stiller krav til ytterligere kostnadseffektivitet på alle 
områder. Regjeringen vil invitere industrien til å pre
sentere konkrete løsninger for hvordan relativt dyre 
miljøkrav på et felt kan gjennomføres med samme mil
jøeffekt på et annet felt, men til lavere kostnader. Myn
dighetene vil vurdere de forslag industrien kommer 
med fra sak til sak. 

Bruk av CO2 til økt utvinning 
Det vises i meldingen til at bl.a. injeksjon av C02 for 

å øke utvinningsgraden av olje, er en mulighet som hit
til ikke har blitt benyttet offshore. Metoden er brukt i 
mer enn tretti år i oljefelt på land, først og fremst i 
USA. Erfaringer fra USA, samt studier som er gjort på 
utvalgte felt offshore på norsk, britisk og dansk konti
nentalsokkel, viser at C02-injeksjon teknisk sett kan gi 
en betydelig økt utvinning for feltene. 

Regjeringen vektlegger internasjonalt samarbeid i 
utviklingen av teknologier knyttet til utskilling, lagring 
og bruk av C02, og Norge samarbeider om disse tema
ene gjennom ulike internasjonale fora. 

Regjeringen vil: 

- Invitere industrien til et samarbeid om en mer kost
nadseffektiv og fleksibel implementering av miljø
krav i petroleumssektoren innenfor nasjonalt og 
internasjonalt rammeverk. 

- Arbeide for tilrettelegging for bruk av C02 for økt 
oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel, bl.a. 
gjennom å ta initiativ til et samarbeidsprosjekt 
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mellom myndigheter og industri, og å invitere 
myndighetene i Storbritannia, Danmark og Neder
land til en dialog om disse spørsmålene. 

Gassressursenes vei til et lønnsomt marked 
I 2003 produserte Norge gass for salg tilsvarende 72 

mrd. Sm3 tørrgass. Energimengden tilsvarer nesten 4 
ganger Norges totale energiforbruk i 2003. Gasspro
duksjonen er i sterk vekst og antas å være opp mot 120 
mrd. Sm3 i 2010. Norges nærhet til gassmarkedene i 
Europa har gjort det mulig å utvikle gassvirksomheten 
til det den er i dag. 

En viktig del av gassvirksomheten er infrastrukturen 
for transport og behandling av gass - både til havs og på 
land. Det er investert betydelige beløp i behandlingsan
legg for gass i Norge. Naturgass føres, eller planlegges 
ført, til land flere steder langs hele kysten: Kårstø i 
Rogaland, Kollsnes i Hordaland, Tjeldbergodden og 
Nyhamna (fra 2007) i Møre og Romsdal, samt 
Melkøya utenfor Hammerfest i Finnmark fra 2006. 
Videre pågår det utbygging og utvidelser av landanlegg 
i Norge (eks.: Kårstø, Kollsnes, Snøhvit, Ormen 
Lange), som innebærer investeringer på om lag 40 mrd. 
kroner. 

Norge eksporterer gass for store verdier, som blant 
annet har sin årsak i stor betalingsvillighet i de land 
som mottar norsk gass. Hvis en antar en europeisk 
gasspris på l NOK/Sm3, var brutto eksportverdi av 
norsk gass i 2003 rundt 70 mrd. NOK. Gassens konkur
ranseevne har økt i forhold til annet brensel på konti
nentet og i Storbritannia, og fremover ser det ut til at 
det særlig er i kraftproduksjonen vi vil se vekst i for
bruket av naturgass. Hovedmarkedene for norsk gass er 
tett befolkede områder med en meget velutviklet infra
struktur for distribusjon av gass. Naturgass har også 
klare miljømessige fortrinn i disse markedene, hvor 
alternative energikilder tradisjonelt har vært - og frem
deles i hovedsak er - kull, olje og kjernekraft. 

Regjeringen vil arbeide for å opprettholde konkur
ransedyktigheten til norske anlegg for behandling og 
eksport av rikgass. 

Den internasjonale markedsutviklingen 
Det vises i meldingen til at norsk leverandørindustri 

i økende grad har etableringer og virksomhet i land 
som er svært forskjellige fra Norge når det gjelder poli
tisk system og sosiokulturelle forhold. Departementet 
vil i arbeidet med å støtte internasjonaliseringen av 
norsk olje- og gassindustri, være en pådriver for at 
spørsmål knyttet til samfunnsansvar, etikk og mennes
kerettigheter blir ivaretatt både på myndighetsnivå og i 
næringen. 

Regjeringen vil: 

- Arbeide for å styrke norsk leverandørindustris 
konkurransekraft. 

- Legge forholdene til rette for at norskbasert petro
leumsindustri skal bidra til nasjonal verdiskaping 
også uavhengig av ressurspotensialet på norsk 
kontinentalsokkel. 
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- Samarbeide med industrien og ulike kompetanse
miljøer for å sikre langsiktig lønnsom utvikling av 
petroleumsressursene. 

- Arbeide for at norsk kontinentalsokkel forblir et 
attraktivt område for investeringer i FoU som styr
ker norsk industris konkurranseevne. 

- Støtte INTSOK og Petrad. 
- Arbeide for å styrke samarbeidet mellom INTSOK 

o~ norske forskningsmiljø, herunder Demo 2000, 
slik at nye teknologiske løsninger kan kommersia
liseres for et globalt marked. 

- Styrke den internasjonale markedsadgangen for 
Norges olje- og gassnæring gjennom internasjo
nale fora som EU/EØS, WTO og Energicharteret. 

- A:beide for at spørsmål knyttet til samfunnsansvar, 
etikk og menneskerettigheter blir ivaretatt både på 
myndighetsnivå og i næringen. 

- Det legges til rette for større fleksibilitet i avtaler 
mellom oljeselskap og leverandørindustrien 
(såkalte incentivkontrakter) ved at særkrav til del
takerbegrepet i petroleumsskatteloven tas bort. 

Statlig eierskap i olje- og gassvirksomheten 
Staten har et betydelig eierrnessig engasjement i 

norsk petroleumsvirksomhet gjennom Statens direkte 
økonomiske engasjement (SDØE), som eier av statsak
sjeselskapene Petoro AS og Gassco AS, som majori
tetseier i Statoil ASA og som minoritetseier i Norsk 
~ydro ASA. Olje- og energidepartementet er ansvarlig 
eierdepartement for SDØE, Petoro, Gassco og Statoil. 

Statens overordnede mål er å maksimere det samlede 
samfunnsøkonomiske resultatet fra virksomheten på 
norsk kontinentalsokkel. Statens eierskap i SDØE, 
Petoro og Statoil er basert på prinsippet om en økono
misk enhet. J denne modellen har Statoil ansvaret for å 
markedsføre og selge statens olje og gass sammen med 
sin egen gjennom en egen avsetningsinstruks. 

Etter restruktureringen i 2001 har staten fortsatt en 
viktig eierrolle på norsk kontinentalsokkel. Utøvelsen 
av eierskapet har endret karakter i henhold til selskape
nes form og oppgaver. Petoro og Gassco er statsaksje
selskaper, og eierskapet utøves iht. aksjelovens 
bestemmelser. I forbindelse med børsnoteringen ble 
Statoil omdannet til et allmennaksjeselskap, og all
mennaksjelovens bestemmelser gjelder. 

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) 
Det overordnede målet for forvaltningen av SDØE

porteføljen er å oppnå høyest mulig inntekt til staten. 
Petoro AS ivaretar SDØE på vegne av staten. 

Departementet vil på vegne av staten også ved frem
tidige tildelinger beholde enkelte andeler i utvinnings
tillatelser og tillatelser til anlegg og drift som tildeles 
på bakgrunn av lønnsomhetspotensial og verdiska
pingsmuligheter i den enkelte tillatelse. I tilleggstilde
linger vil SDØE-andelene som hovedregel reflektere 
eierandeler i tilstøtende felt eller områder. 

Samlet olje- og gassalg fra SDØE i 2003 var i over
kant av 1,3 mill. fat oljeekvivalenter pr. dag. Estimerte 
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ressurser (ressursklasse 1-8) er pr. 1. januar 2004 på 
om lag 1 700 mill. Sm3 oljeekvivalenter. 

I forbindelse med fremtidig forvaltning av SDØE, jf. 
St.prp. nr. 36 (2000-2001 ), ble det lagt til grunn at vik
tige sider ved organiseringen av olje- og gassavsetnin
gen skulle videreføres. Dette innebar blant annet at Sta
toil fortsatt skal avsette statens petroleum sammen med 
sin egen, jf. rammeverket beskrevet i Avsetningsin
struksen gitt av Olje- og energidepartementet. Petoro er 
i henhold til sine vedtekter ansvarlig for å overvåke at 
Statoil utfører sine oppgaver i samsvar med instruksen. 

Regjeringen vil: 

Sikre fortsatt verdiskaping og inntektsstrøm fra 
SDØE-porteføljen. 

- Beholde SDØE-andeler ved tildelinger av nye 
utvinningstillatelser på bakgrunn av lønnsomhet
og ressurspotensiale. 

- Sikre et godt driftsmessig grunnlag for Petoro slik 
at selskapet kan utføre verdiskapende og verdibe
varende oppgaver innenfor sitt mandat. 

- Kontinuerlig følge opp utviklingen i Statoil ASA. 
- Vurdere statens eierandel i Statoil ASA med bak-

grunn i Stortingets fullmakt til å redusere statens 
eierandel til 2/3 av selskapets verdi. 

KOMITEENS MERKNADER 

Komiteen, medlemmene fra Arbeider
partiet, Sylvia Brustad, Mette Gundersen 
og Knut Werner Hansen, fra Høyre , 
Øyvind Halleraker, Leif Frode Onarhe im 
og Inge r Lise Aarrestad, fra Fremskritts
partiet, Øyvind Korsberg og Øyvind 
Vaksdal, fra Sosialistisk Venstreparti, 
Ingrid Fiskaa og Ingvild Vaggen Malvik , 
fra Kristelig Folkeparti, Ingmar Ljone s 
og lederen Bror Yngve Rahm, og fra Sen
terpartiet, Inger S. Enger, viser til at olje- og 
gassvirksomheten er Norges største og viktigste 
næring. I 2003 stod petroleumssektoren for 19 pst. av 
BNP i Norge og statens netto kontantstrøm var på om 
lag 175 mrd. kroner. 77 000 personer var sysselsatt i 
petroleumsrettet virksomhet, og ca. 220 000 i petro
leumsklyngen inkludert leverandørindustrien. 

Komiteen viser til at oljeproduksjonen (inkludert 
NGL) for 2004 er anslått til om lag 3,2 millioner fat per 
dag. Dette er omtrent det samme som året før. Produk
sjonen er forventet å ligge på årets nivå de nærmeste 
årene, for deretter gradvis å avta. 

Komiteen viser videre til at gassalget i 2004 er 
anslått ti l om lag 75 milliarder standardkubikkmeter 
(Sm3). I 2003 var salget 73,4 mrd. Sm3 . Gassalget er 
forventet å øke framover til et langsiktig nivå på 120 
mrd. Sm3 fra 2010. Dette er en oppjustering av det 
langsiktige gassalgsvolumet med I O mrd. Sm3/år fra 
forrige prognose. 

Komiteen viser til at investeringsnivået i 2004 er 
forventet å bli om lag 71 mrd. kroner. Dette er en 
økning fra 2003 på godt over 10 pst. Investeringer i 
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letevirksomhet kommer i tillegg. Det høye investe
ringsnivået skyldes i stor grad at Ormen Lange-feltet, 
som ble godkjent av Stortinget våren 2004, starter opp 
investeringene for fullt. Snøhvit- og Kristin-feltet, som 
begge er under utbygging, er også store bidragsytere til 
det høye investeringsnivået. 

Komiteens medlemmer fra Høyre , Kris
telig Folkeparti og Senterpartiet visertil at 
investeringsnivået er ventet å ligge på et høyt nivå også 
de nærmeste årene. I perioden 2004-2008 forventes 
investeringer nær 300 mrd. kroner i olje- og gassvirk
somheten. 

Disse medl emmer peker på at dette viser at 
næringen fremdeles gir stor verdiskaping og vil gjøre 
det i mange år fremover. 

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene 
fra Sosialistisk Venstreparti, viser imidlertid til at lav 
leteaktivitet de senere årene gir bekymring i forhold til 
å opprettholde petroleumsvirksomheten på dagens 
nivå. Mange modne felt preges av fallende oljeproduk
sjon, samtidig som enhetskostnadene stiger. Få nye 
funn er klare for utbygging. Det siste året har det vært 
en nedgang i antall arbeidsplasser på om lag 5 000 i 
leverandørindustrien. 

Et annet flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspar
ti et og Kri ste I ig F o I ke parti, viser til at det nå 
har foregått petroleumsvirksomhet på norsk sokkel i 
snart 40 år. På tross av ulykker der liv bar gått tapt, bar 
virksomheten høyt fokus på sikkerhet, og den har ikke 
gått ut over miljøet og fiskeressursene. Dette fl er
ta 11 et mener vi må stå fast ved dette og fortsatt legge 
en høy standard for helse, miljø og sikkerhet i sektoren. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeid erp art i et, F remskritt spart i et, 
Sosialistisk Venstreparti og Senterpar
tiet, støtter en del av de tiltakene Regjeringen foreslår 
i St.meld. m. 38 (2003-2004), men mener det på noen 
punkt er behov for å gjøre endringer. Tiltakene Regje
ringen foreslår kan bidra til økt satsing på haleproduk
sjon, utvinning fra marginale felt og å få flere mindre 
selskaper med i aktivitetene på sokkelen. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpar
tiet og Fremskrittspartiet viser til at om vel et 
år ventes det at situasjonen vil bli svært dramatisk i 
leverandørindustrien med mange permitteringer og 
nedgang i antall ansatte. I tillegg har det de siste årene 
vært lite leteaktivitet, og det er gjort få interessante 
funn og ingen større funn. 

Disse med 1 em mer mener Regjeringens forslag 
til tiltak ikke er tilstrekkelig for å opprettholde petro
leumsklyngen på et høyt nivå. Di s se med I em mer 
ser derfor en fare for at vi permanent mister mange 
arbeidsplasser og kompetanse næringen har brukt flere 
tiår på å bygge opp. 
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Komiteen viser til at utformingen av kontraktene 
er av stor betydning for om norsk industri er konkur
ransedyktig. Kom i teen vil derfor peke på betydnin
gen av at selskapene har kontraktsformer som ikke dis
kriminerer norsk industri. Dette er avgjørende for å 
sikre og videreutvikle næringen og beholde kompetan
sen i Norge. 

Kom i teen viser til den vanskelige situasjonen som 
kan oppstå i leverandørindustrien siste halvår 2005. 
Det er derfor viktig at det legges til rette for tiltak som 
kan bidra til å lette denne situasjonen både på kort og 
lang sikt. 

Kom i teen er kjent med at det planlegges flere pro
sjekter av ulik størrelse på norsk sokkel. Slike prosjek
ter kan for eksempel være: 

- Volve 
- Tyrihans, subsea tie back Kristin/Åsgard B 
- Dagny til Sleipner 
- Lavrans tie in Åsgard 
- Skinfaks/Rimfaks IOR 
- Statfjord senfase 
- Klegg 
- Ekofisk disponering 
- Nytt boligkvarter Ekofisk 
- Flyndre, ny brønnhodeplattform 
- Ny plattform Valhall 
- Skarv 
- Frigg disponering 

Komiteen foreslår: 

"Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med oljesel
skapene og leverandørindustrien foreta en gjennom
gang av prosjektene nevnt i lnnst. S. m. 249 (2003-
2004) som planlegges på norsk sokkel, og vurdere til
tak slik at de kan gjennomføres og fremskyndes." 

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene 
fra Sosialistisk Venstreparti, har merket seg Regjerin
gens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk "Fra ide 
til verdi", der det fremholdes at offshore-rettet leveran
dørindustri er et av områdene Regjeringen vil satse på. 

F I e r ta 11 e t understreker betydningen av dette, og 
mener området må få et særskilt fokus i Regjeringens 
oppfølging av planene. Det må tilstrebes at Norsk leve
randørindustri gis tilnærmet samme betingelser som de 
det konkurreres med. 

Komiteen mener at bl.a. de finansielle virkemid
lene for lånegarantier, støtte til valutasikring og 
eksportgarantier er viktige. De relevante mandater og 
roller til Eksportfinans, GIEK og private finansinstitu
sjoner bør gjennomgås slik at de er på linje med tilsva
rende ordninger i andre land. 

Kom i teen vil vektlegge betydningen av at norsk 
industri blir gitt muligheter til å utvikle teknologi og 
erfaring, slik at den fullt ut kan delta ved fjerning og 
opphugging av utrangerte installasjoner på sokkelen. 

K om i teens flertall, alle unntatt medlemmene 
fra Fremskrittspartiet, mener utvikling av et norsk kon
sept for ett-løftsteknologi kan være et slikt prosjekt. 

lnnst. S. nr. 249 - 2003-2004 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpar
tiet, Sosialistisk Venstreparti og Senter
p artie t mener Regjeringen derfor i samarbeid med 
industrien må utarbeide en plan for hvordan norsk leve
randørindustri kan bli en viktig leverandør i dette mar
kedet. 

Kom i teen viser til at petroleumsforekomstene kan 
legge grunnlag for betydelig landbasert industriutvik
ling. Ved større utbygginger må derfor industrielle 
effekter på land bli utredet og gjort kjent før godkjen
ning av utbygging. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet , Fremskritts part i et, 
Sosialistisk Venstreparti og Senterpar
tiet, vil også påpeke at fjerning av innretninger på 
kontinentalsokkelen kan bidra positivt til oppdrags
mengden for leverandørindustrien. Det må i tillegg leg
ges bedre til rette for gjenbruk av utrangert materiell 
fra sokkelen. 

E t annet flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspar
t i et o g Kr i s t e I i g F o I k e p art i , viser til at Regje
ringen i St.meld. nr. 38 (2001-2002) presenterte en 
langsiktig utviklingsbane for lønnsom utnyttelse av 
ressursene på norsk kontinentalsokkel. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Fol
k eparti , viser videre til at Regjeringen fikk bred til
slutning til dette fra Stortinget i lnnst. S. nr. 87 (2002-
2003). 

Et annet fler ta li , alle unntatt medlemmene fra 
Sosialistisk Venstreparti, er enig i at det er viktig å 
legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i 
et langsiktig perspektiv. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre , Fremskrittspar
tiet og Kristelig Folkeparti, viser til at den 
langsiktige utviklingsbanen innebærer oljeproduksjon 
i over 50 år framover og gassproduksjon i et enda len
gre perspektiv. De gjenværende petroleumsressursene 
omfatter både påviste ressurser og antatte uoppdagede 
ressurser. Den langsiktige utviklingsbanen er en perio
disering av disse ressursene. 

F I erta 11 et viser til at realisering av den langsiktige 
utviklingsbanen forutsetter at myndighetene og indus
trien evner å treffe de nødvendige tiltak mot de økende 
utfordringene når det gjelder modenhetsgrad og relativ 
attraktivitet på norsk kontinentalsokkel, og forutsetter 
at alle lønnsomme petrolewnsressurser på sokkelen 
blir produsert. Dersom en ikke når den langsiktige 
utviklingsbanen, står store verdier i fare for å bli ødet. 
Mange arbeidsplasser vil forsvinne og verdifull kom
petanse vil gå tapt. Samtidig er potensialet stort hvis vi 
lykkes. 

Komiteens medlemmer fra Fremskritts
part i et viser til Stortingets behandling av St.meld. nr. 
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38 (2001-2002) der man fikk seg forelagt to alternative 
utviklingsbaner; forvitringsbanen og den langsiktige 
utviklingsbanen. Samtidig fikk Stortinget presentert 
fra en samlet oljebransje hva som skulle til av nødven
dige tiltak for å nå den langsiktige utviklingsbanen. De 
viktigste tiltak var tilgang på prospektive arealer, juste
ring av petroleumsskattesystemet, samt større og mer 
forutsigbar statlig deltagelse i petroleumsforskningen. 

Disse medlemmer konstaterte at til tross for 
fagre ord både i media og i den etterfølgende stortings
debatt, så ble stortingsmeldingen vedtatt vedlagt proto
kollen, uten at noen av de nødvendige grep ble foretatt. 
Fremskrittspartiet fremmet de nødvendige forslag, 
men disse ble alle nedstemt av et flertall i Stortinget. 

Dis se med lemmer advarte, i likhet med en sam
let oljebransje, mot den utvikling man ville få, dersom 
de nødvendige grep ikke ble tatt. Resultatet av Stortin
gets manglende vilje til å foreta seg noe, er at vi nå alle
rede er inne i forvitringsbanen. 

Kom i teen viser til Dokument nr. 8:39 (2003-
2004) - forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. 
Langeland, Ingvild Vaggen Malvik, Øystein Djupedal, 
Inge Ryan og Lena Jensen om en mer aktiv politikk for 
økt utvinningsgrad og bedre ressursutnyttelse på norsk 
sokkel, samt lavere lokale og globale miljøutslipp. 

Følgende forslag fremmes i dokumentet: 

"Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme for
slag om. en mer aktiv politikk for økt utvmningsgrad og 
bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel samt lavere 
lokale og globale miljøutslipp. Dette innebærer at 
Regjeringen skal: 

1. gjennomgå lisenssystemet og rammebetingelsene 
for operatører og deleiere, og fores lå en mer offen
siv strategi for å utnytte ressursene i de feltene som 
allerede er åpnet. Dette vil blant annet kreve en 
strengere og mer dynamisk lisensforvaltning, inn
skjerping av selskapenes forvaltningsansvar i hen
hold til petroleumsloven og mer aktivt bruk av sta
tens lisensmakt og eierandeler for å fremme COr 
injiseringsprosjekter så raskt som mulig på alle 
aktuelle felt på norsk sokkel. 

2. etablere et nasjonalt mål om å realisere CO2-injek
sjon av minimum 5 milJioner tonn CO2 årlig innen 
2008, og det gjennomføres et felles F&U program 
med deftagere fra staten og olje- og gassindustrien 
for COrinjiseringsprosjekter samt offshoregass
konvertering, -metanolproduksjon og - hydrogen
produksjon 

3. sørge for at COrinjeksjon på Gullfaksfeltet blir 
realisert 

4. gjennomgå GIEKs tildelingskriterier - for å styrke 
fokus på miljø- og utvinningsgradsfilosofien og sti
mulere til større samhandling mellom teknologibe
driftene og videreutvikle INTSOK, eller danne et 
forum som målrettes, mot eksport av miljø- og 
utvinningsgradsteknologi 

5. etablere en sterkere sammenheng mellom tilde
lingspolitikken og prestasjoner for økt utvinnings-

grad d . k 1· . fr 6. utrede skatteen nnger som e sp 1s1tt emrner 
samfunnsøkonomisk lønnsom økt utvinningsgrad 
og COrinjeksjon uten at det gis generelle skatte
letter og slik at den totale grunnrentebeskatningen 
blir opprettholdt." 
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Komiteen viser til at lisenssystemet, COrinjise

ring, virkemiddelapparatet overfor petroleumsnærin
gen og tildelingspolitikken er behandlet i St.meld. nr. 
38 (2003-2004), og viser til sine merknader om disse 
spørsmål under de respektive hovedkapitler. Kom i -
teen viser videre til at Regjeringen har fremmet for
slag om skatteendringer i St.meld. nr. 2 (2003-2004) 
Revidert nasjonalbudsjett 2004, og viser til behandlin
gen av disse i finanskomiteen, jf. Budsjett-innst. S. 11 
(2003-2004). 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk 
Venstreparti og Senterpartiet mener at den 
politiske debatten om norsk olje- og gasspolitikk må 
dreie seg om økonomiske og miljøfaglige realiteter, og 
ikke om de to tenkte strategiene som Regjeringen skis
serte i St.meld. nr. 38 (2001-2002), den langsiktige 
utviklingsbanen og forvitringsbanen. Disse med-
1 em mer mener at vår petroleumsvirksomhet må ta 
utgangspunkt i at olje og gass er ikke-fornybare ressur
ser og må forvaltes i et langsiktig perspektiv. Investe
rings- og utvinningsnivået må ta hensyn til miljøet og 
ansvaret for kommende generasjoner. Et redusert olje
og gassutvinningstempo vil føre til at ringvirkningene 
av o lje- og gassvirksomheten blir spredd over en lengre 
tidsperiode. 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk 
Venstreparti mener at utbygging av satellitt-felt 
rundt eksisterende installasjoner og haleproduksjon må 
prioriteres før utbygging av nye frittstående felt. 

Utfordringer 
Fallende leteaktivitet 

Korn it een peker på at selv om olje- og gassnæ
ringen gjennom de siste tiårene har fått en stadig større 
innflytelse på norsk økonomi, ser vi nå begynnelsen på 
en gradvis reduksjon i aktivitetsnivået i næringen. 

Komiteens fler ta Il , alle unntatt medlemmene 
fra Sosialistisk Venstreparti, viser til at næringen i alle 
år siden oppstarten har vært preget av vekst, men nå er 
oljeproduksjonen fallende og få funn er klare for 
utbygging. Mange modne felt preges av fallende olje
produksjon samtidig som enhetskostnadene stiger. 

Fler ta 11 et viser til at sammenlignet med andre 
petroleumsprovinser er kostnadsnivået høyt. Dette går 
ut over lønnsomheten. Selv om 2003 var det beste av de 
senere årene med hensyn til leteresultater, ble det i 
2003 påvist mindre ressurser enn det ble produsert. 

Et annet flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspar
tiet og Kristelig Folkeparti, viser til at selv 
om situasjonen i dag er rimelig god så er utsiktene for 
petroleumssektoren alvorlig. Det har vært lite leting de 
senere åra og det er gjort få interessante funn. Det siste 
store og interessante funnet som nå er under utbygging, 
er Onnen Lange. Etter dette er det ingen store funn som 
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er planlagt utbygd. I tillegg vet vi at det tar 5-7 år fra et 
funn gjøres til utbyggingen igangsettes. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpar
tiet og Fremskritts part i et mener behovet for å 
gjøre tiltak som kan bidra til å snu utviklingen derfor er 
stort. Vi vil ganske raskt få permitteringer og nedbe
manning i leverandørindustrien. D isse med I em -
mer viser også til klare tendenser til minsket interesse 
for norsk sokkel fra utenlandske oljeselskaper. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspar
ti et og Kr iste 1 i g Folkeparti, viser til at leteak
tiviteten er redusert. Færre letebrønner er boret de 
senere år, og den gjennomsnittlige funnstørrelsen avtar. 
F I erta 11 et er bekymret over denne utviklingen, og 
også over at påviste, tilgjengelige felt ikke blir utbyg
get. 

Komiteens medlemmer fra Høyre og 
Kristelig F o I kepa rti viser til at dette blant annet 
i stor grad skyldes usikkerhet om ressurspotensialet og 
kostbare eller teknologisk vanskelige utbyggingsalter
nativer. 

Kom i teens fler ta 11 , alle unntatt medlemmene 
fra Sosialistisk Venstreparti, har merket seg Regjerin
gens vurdering av situasjonen, og mener at myndighe
tene og industrien må treffe nødvendige tiltak for å 
oppnå lønnsom produksjon av ressursene på norsk sok
kel. 

F 1 erta I I et mener at hovedutfordringen næringen 
og myndighetene står overfor er: 

- økt leteaktivitet 
- økt utvinning fra eksisterende felt 
- kostnadsnivået på norsk kontinentalsokkel 
- videreutvikling av kompetansen i den norske 

petroleumsklyngen 

F I erta I I et mener samtidig at en høy standard for 
ytre miljø og HMS skal opprettholdes. 

Økt global konkurranse 
Kom i teens flertal 1, alle unntatt medlemmene 

fra Sosialistisk Venstreparti, viser til en stadig økende 
globalisering hvor grenser fjernes, nye markeder 
åpnes, og det blir mer mangfold og konkurranse. 
Denne utviklingen berører også i aller høyeste grad 
petroleumsnæringen. Liberalisering av mange lands 
petroleumspolitikk har ført til at nye petroleumsprovin
ser åpnes for internasjonale aktører. 

Et annet fl e r ta ll, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskri ttspar
t i e t o g Kr i s te li g F o 1 k e p art i , mener dette er en 
positiv utvikling som kan føre til økt økonomisk vekst 
og velstand, så vel som en mer effektiv og miljøvennlig 
petroleumsutvinning mange steder. 

Jnnst. S. nr. 249 - 2003-2004 

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene 
fra Sosialistisk Venstreparti, mener at på samme måte 
som globaliseringen generelt stiller økte krav til oss 
gjennom mer internasjonal konkurranse, stiller denne 
utviklingen norsk sokkel overfor økte utfordringer ved 
at det blir økt konkurranse om de internasjonale olje
selskapenes oppmerksomhet. 

F I er ta 11 et peker på at fallende interesse og aktivi
tet fra de store, teknologisk avanserte oljeselskapene 
ikke skyldes at lønnsomheten isolert sett er dårlig på 
norsk sokkel. Grunnen til den reduserte interessen er at 
andre petroleumsprovinser i verden har en til dels mye 
høyere avkastning på investert kapital. Det kan derfor 
føre til at disse selskaper prioriterer disse provinser 
fremfor leteaktivitet i Norge, hvor lønnsomheten etter 
skatt fra produksjon er lavere. 

Komiteen understreker at for å sikre en langsiktig 
lønnsom utvikling av ressursene på norsk kontinental
sokkel, er det avgjørende at vi opprettholder et sterkt 
kompetansemiljø innenfor denne næringen i Norge. 
Den norske petroleurnsklyngen bar opparbeidet seg 
sterke kompetansemiljøer i både oljeselskaper, leve
randørindustri, forskningsmiljøer og shipping, samt i 
bank- og finansnæringen. Komiteen peker på at 
Norge er en ledende nasjon innen petroleumsteknologi, 
og at det er viktig at vi vedlikeholder og utvikler denne 
kompetansen. 

Et foregangsland innen miljøvennlig petroleums
virksomhet 

Kom i teen mener at Norges rolle som en stor ener
giprodusent må forenes med å være et foregangsland 
på miljøområdet. 

Komiteens flerta ll , alle unntatt medlemmene 
fra Fremskrittspartiet, viser til at dette målet har preget 
myndighetenes politikk overfor petroleumsvirksomhe
ten i alle de årene det har vært produsert olje og gass på 
norsk kontinentalsokkel. Det sterke miljøfokuset inne
bærer at man i dag kan vise til en generell positiv trend 
når det gjelder ivaretakelse av miljøhensyn i norsk 
petroleumsvirksomhet. Fokuset på miljø har også 
utløst en rekke miljøtiltak og gode miljøløsninger. 

F le rtallet viser til kravet om null miljøskadelige 
utslipp til sjø innen 2005. Flertall et viser til at det 
har vært bred oppslutning om dette kravet og viser til 
lnnst. S. nr. 161 (2002-2003),jf. St.meld. nr. 12 (2001-
2002) Rent og rikt hav og lnnst. S. nr. 46 (2003-2004), 
jf. St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljø
vernpolitikk og rikets miljøtilstand. F ler ta Ile t har 
merket seg at etter etableringen av målsettingen om 
nullutslipp har petroleumsindustrien implementert en 
lang rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø. F I er -
ta 1 I et har videre merket seg at COrutslippene pr. 
produsert enhet er redusert med 2 pst. fra 200 I til 2002 
som følge av blant annet en mer energieffektiv drift. 

Komiteens medlemmer fra Sos i alistisk 
Venstreparti og Senterpartiet påpeker at når 
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begrepet "nullutslipp" stadig benyttes om petroleums
virksomheten, er det uklart definert. Dette til tross for 
at det er sentralt blant annet i St.meld. nr. 12 (2001-
2002) Rent og rikt hav. I denne meldingen beskrives 
begrepet "nullutslipp" på en slik måte at det er naturlig 
å oppfatte det som null fysiske utslipp til sjø. Meldin
gen påpeker at "Regjeringen vil sikre at målet om null
utslipp til havs blir realisert" (kapittel 3 .2.3 ). Disse 
med I em mer minner om at komiteen sluttet seg til 
målet gjennom følgende merknad: "Komiteen er posi
tive til ambisjonene om nullutslipp til havs for denne 
sektoren". 

I innstillingen til forrige oljemelding (lnnst. S. nr. 87 
(2002-2003)) skriver komiteen at "Komiteen støtter 
Regjeringens ønske om å samarbeide med industrien 
for å realisere Stortingets mål om nullutslipp av miljø
farlige stoffer til sjø innen 2005". 

Disse med lemmer viser til at Statens forurens
ningstilsyn (SFT) i brev til Miljøverndepartementet 
8. august 2001 skriver at 

"langtidseffektene av olje og kiemikalier i marint 
miljø foreløpig ikke er tilstrekkelig dokumentert. 
Eksisterende kunnskap blir nå bare brukt til å 
bedømme miljørisiko knyttet til hvert enkelt utbyg
gingsprosjekt, og ikke for området som helhet." 

Disse med I em mer mener derfor føre-var-prin
sippet skal legges til grunn og at målet om nullutslipp 
skal tolkes strengt. En streng tolkning hvor nullutslipp 
betyr null fysiske utslipp til sjø, er svært langt unna 
måten myndighetene har operasjonalisert begrepet. I 
St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvern
politikk og rikets miljøtilstand ble begrepet redusert til 
"ingen utslipp, eller minimering av utslipp". Disse 
medlemmer påpeker at denne uthulingen ikke gav
ner miljøet og kan bidra til gi befolkningen en feil opp
fatning av konsekvensene av petroleumsaktivitet. 

Di sse medlemmer minner også om at målet om 
nullutslipp ikke gjelder for landanlegg i forbindelse 
med petroleumsaktivitet, og at dette er en åpenbar 
svakhet. 

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: 

"Stortinget ber Regjeringen på egnet vis komme til
bake med en redegjørelse for hvordan null fysiske mil
jøutslipp i forbindelse med petroleumsaktivitet til havs 
og på land skal oppnås og hvordan målet skal hånd
heves og verifiseres." 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk 
Venstreparti viser til at Samarbeidsregjeringen 
skal sikre at målet om 0-utslipp til havs blir realisert. 
Når et felt bygges ut og settes i drift, fører dette til nye 
store utslipp til luft og vann. Utslipp av vannbaserte 
borevæsker påvirker både sjøbunnen og vannsøylen. 
Disse medlemmer vil påpeke at 0-utslipp i 
Barentshavet, selv med dagens fremste teknologi, kun 
sikres ved å ikke åpne for petroleumsproduksjon. 

Disse medlemmer viser til at norsk oljevirk
somhet slipper ut store mengder produsert vann. På 
slutten av et felts levetid er opptil 98 pst. av det som 
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pumpes opp fra brønnen produsert vann, og gjennom et 
felts økonomiske liv kan volumet produsert vann være 
ti ganger så stort som volumet av oljen som er tatt opp. 

Di s se med 1 em mer er bekymret for konsekven
sene av de store utslippene på det marine miljø. 
Sammen med oljerester inneholder vannet kjemikalier 
og stoffer fra reservoarene, som metaller, alkylfenoler 
og aromatiske hydrokarboner (inklusive PAH). I 1999 
ble det sluppet ut i overkant av 15 tonn alkylfenoler på 
norsk sokkel i forbindelse med produksjonsvannsut
slipp. Ulike PAH-forbindelser kan føre til kreft, nedset
telse av immunforsvaret og påvirke reproduksjon og 
utvikling hos fisk. Alkylerte fenoler er mistenkt for å 
kunne ha samme virkning som det kvinnelige kjønns
hormonet østrogen (honnonhenner). 

Disse med I em mer viser til at Havforskningsin
stituttets prosjekt "alkylerte fenolers hormonelle inn
virkning på torsk" for Oljeindustriens Landsforening 
har påvist nedsatt forplantningsevne hos torsk på grunn 
av alkylerte fenoler i ekstremt lave konsentrasjoner 
som ligger innenfor det området en kan forvente rundt 
oljeinstallasjonene. 

Disse medlemmer viser til at Norge har ratifi
sert Århuskonvensjonen om retten til miljøinforma
sjon, og at Stortinget i fjor vedtok en ny lov, miljøinfor
masjonsloven (Ot.prp. nr. 116 (2001-2002)), som 
trådte i kraft f.o.m. 1. januar 2004. Denne loven setter 
etter disse med I em mers mening ufravikelige krav 
til offentlighetens innsyn i hvilke kjemikalier som fak
tisk slippes i forbindelse med petroleumsaktivitet. 

Komiteen viser til at norske selskaper kommer 
svært godt ut i internasjonale kartlegginger av olje- og 
gasselskapers miljøstandarder, og kreative teknolo
giske miljøløsninger kjennetegner på mange måter 
virksomheten på norsk kontinentalsokkel. 

Komiteens flerta ll , alle unntatt medlemmene 
fra Fremskrittspartiet, viser til at kombinasjonen mel
lom ambisiøse miljøkrav og høy kompetanse har gjort 
at norsk industri ligger langt fremme når det gjelder 
gode miljøløsninger i petroleumsvirksomheten. 

Et annet flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk 
Venstreparti og Kristelig Folkeparti, 
mener at denne strategien må ligge til grunn for petro
leumspolitikken også i fremtiden, men understreker 
betydningen av at det fortsatt legges til rette for en vir
kemiddelbruk som gir størst mulig kostnadseffektivitet 
ved gjennomføring av miljøkrav. 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk 
V ens tre parti og Sent e rp art i et påpeker at 
petroleumssektoren står for 28 pst. av de totale COr 
utslippene, og at Norges mål i henhold til Kyoto-proto
kollen er at klimagassutslippene i perioden 2008-2012 
ikke skal være mer enn I pst. høyere enn i 1990. Utslip
pene fra petroleumssektoren er anslått til å øke med 2,9 
millioner tonn C02 fra 2002 og frem til 2006. Sektoren 
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står overfor store utfordringer knyttet til reduksjon i 
disse utslippene. 

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: 

"Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med stats
budsjettet for 2005 gi en nærmere redegjørelse for kli
magassutslippene fra petroleumssektoren og foreslå 
tiltak som reduserer disse betydelig." 

Disse med I e mme r mener at Norges petroleums
virksomhet må ta utgangspunkt i at olje og gass er ikke
fornybare ressurser som må forvaltes i et langsiktig 
perspektiv. Investerings- og utvinningsnivået må ta 
bensyn til miljøet og ansvaret for kommende genera
sjoner. Et redusert olje- og gassutvinningstempo vil 
føre til at ringvirkningene av olje- og gassvirksomheten 
blir spredd over en lengre tidsperiode. 

Disse medlemmer viser til at spørsmålet om 
hvordan petroleumsvirksomheten påvirker utslippene 
av skadelige klimagasser må være høyt fokusert både 
fra myndighetene og selskapene selv. Det må arbeides 
aktivt for å redusere COrutslippene fra sektoren. 

Disse med I em mer fremmer følgende forslag: 

"Stortinget ber Regjeringen om å pålegge oljeselska
pene å utarbeide handlingsplaner for å redusere COr 
utslippene på sokkelen." 

Komiteens med l emmer fra Sosialistisk 
Venstreparti viser til at fra 1991 og fram til 2001 
økte utslippene i sektoren med hele 63 pst. For å redu
sere norske COrutslipp er det nødvendig at det gjøres 

omfattende tiltak også i petroleumssektoren. For å 
oppnå den nødvendige styringen med klimagassutslip
pene fra norsk sokkel er en begrensning i utvinnings
tempo nødvendig. Dette må skje parallelt med økt inn
sats for reduksjon i utslippsintensiteten. Deponering av 
CO2 vil være viktig for å oppnå den nødvendige 
utslippsreduksjonen i petroleumssektoren, øke ressurs
effektiviteten og lettere kunne gjennomføre vernetiltak 
med petroleumsfrie områder for å beskytte naturmiljø 
og fiskeressurser. 

Disse medlemmer mener det er uansvarlig å 
følge den langsiktige utviklingsbanen, slik Regjerin
gen legger opp til. Den langsiktige utviklingsbanen vil 
føre til enorme klimagassutslipp. På grunn av dette kan 
ikke den langsiktige utviklingsbanen ligge til grunn for 
framtidig petroleumspolitikk. 

Disse med I em mer viser til at det er nødvendig 
med styring av aktiviteten på norsk kontinentalsokkel, 
og at olje- og gassproduksjonsraten må reduseres av 
hensyn til nasjonens verdiskaping, rettferdig fordeling 
av naturressursuttaket og miljøet. Disse med I em -
mer viser til Norges Kyotoforpliktelser og peker på 
den åpenbare målkonflikten som det er mellom Innst. 
S. nr. 240 (2001-2002) fra energi- og miljøkomiteen 
om Norsk klimapolitikk, og om Tilleggsmelding til 
Norsk klimapolitikk, og Regjeringens beskrivelse av 
og ambisjoner for petroleumsvirksomheten på norsk 
sokkel. 

lnnst. S. nr. 249 - 2003-2004 

Disse medlemmer viser til spørsmål i brev 
datert 21. november 2002. Olje- og energidepartemen
tet skriver at ved forbrenning av alle produkter fra 
norsk sokkel siden produksjonsstart ville totale utslipp 
være om lag 9 000 millioner tonn CO2. Til sammenlig
ning er Norges totale COrutslipp per år ca. 42 millio

ner tonn. Disse realitetene er ikke reflektert når Regje
ringen skisserer sine planer for den langsiktige 
utviklingsbanen på norsk sokkel. Det er dermed med 
på å skape utviklingsperspektiver for petroleumsbran
sjen som står i skarp motstrid til erkjennelsen om at 
"globalt står verdenssamfunnet overfor store og svært 
kompliserte utfordringer dersom alvorlige menneske
skapte klimaendringer skal forhindres", slik Regjerin
gen selv skriver i innledningen til St.meld. nr. 15 
(2001-2002), Tilleggsmelding til St.meld. nr. 54 (2000-
200 I) Norsk klimapolitikk. 

Disse medlemmer mener det er derfor er tvin
gende nødvendig å revurdere de framlagte utviklings
scenarier, og ta nye politiske grep for å leve opp til at 
"Norge må ta både et nasjonalt og et globalt ansvar for 
å motvirke globale klimaendringer", et ansvar Regje
ringen erkjenner i innledningen til St.meld. nr. 15 
(2001-2002). 

Di s s e rn e d I em m er vil derfor redusere tempoet i 
leting etter olje og utbygging av nye olje- og gassfelt, 
samtidig som investeringene i nye fornybare energikil
der, forskning og utdanning bør økes betydelig. På 
denne måten legges grunnlaget for en vridning vekk fra 
en økonomi basert på fossile energikilder, til en grønn 
økonomi med fokus på kunnskapsbasert næringsliv. 
Disse medlemmer går imot å åpne de sårbare 
nordområdene for petroleumsvirksomhet, spesielt ut 
fra hensynet til fiskerinæringa, miljøsikkerheten langs 
norskekysten og økologien i Barentshavet. 

Disse med I em mer påpeker at framtidens ener
gikilder er fornybare. Det er grunn til å gjøre oppmerk
som på at flere av de største oljeselskapene i verden 
definerer seg selv som energiselskap og har utviklings
scenarier som står i sterk kontrast til det Regjeringen 
presenterer for olje- og gassvirksomheten. Norge bør 
øke satsingen på nye, fornybare energikilder som vind
kraft, bioenergi, solvarme og bølgekraft, og aktivt 
bruke sine eierandeler i de norske olje- og gasselska
pene til å legge om sine strategier tilsvarende. Nye, for
nybare energikilder kjennetegnes ved at de ikke fører 
til utslipp av farlige klimagasser, og innebærer mindre 
belastninger for miljøet enn andre energikilder. 

En helt sentral del av en omlegging av energipolitik
ken er behovet for ny teknologi. Energisikkerhet er å ha 
flere ben å stå på. Det er også fornuftig 
næringspolitikk. Markedet for ny og fornybar energi
teknologi vokser kraftig, og etter disse med I em -
mers mening er det sentralt at Norge forbereder seg 
på en virkelighet der olje og gass kan komme til å spille 
en langt mindre viktig rolle. Dette er bakgrunnen for at 
disse medlemmer går inn for en kraftig økning i 
bevilgningene til energiforskning, og imot satsing på 
introduksjon av naturgass til energiformål. 
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Disse med I em mer finner det meget betenkelig 
at Samarbeidsregjeringen, som i Sem-erklæringen 
lover "å styrke miljøforskning, deriblant øke kompe
tansen knyttet til utfordringer som ligger i skjærings
punktet mellom petroleumsaktivitet, fiskeri og miljø", 
ikke venter med å konkludere på åpningen av Barents
havet for petroleumsaktivet før kunnskapsgrunnlaget 
om miljøkonsekvensene er godt nok. Det er et åpenbart 
behov for miljøforskning for å ivareta føre-var-prinsip
pet i forbindelse med konsekvensutredningen av hel
årig petroleumsaktivitet i de nordlige havområder fra 
Lofoten og nordover, den helhetlige forvaltningsplanen 
for Barentshavet og for å realisere målet om 0-utslipp 
ti l havs. Hele Sem-erklæringen settes i et grelt lys, når 
de samme områdene prematurt åpnes for petroleums
aktivitet. 

Virkemidler 
Komiteens flertall , alle unntatt medlemmene 

fra Sosialistisk Venstreparti, mener at virkemidlene for 
å opprettholde et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel 
må tilpasses den endrede virkelighet petroleumsnærin
gen står overfor, og at ikke noe enkelttiltak alene kan 
løse utfordringene. En bred pakke med tiltak er nød
vendig. Pakken må inneholde tiltak innenfor arealfor
valtning, aktørbildet, rammebetingelser, kostnadsre
duksjoner, effektiv regulering og forskning og 
utvikling. Tiltakene må ha effekt både på kort og lang 
sikt. De må avhjelpe situasjonen for ulike deler av 
næringen; eksisterende og nye oljeselskaper, små og 
store leverandørbedrifter. 

Kom i teen har merket seg den aktivitetspakke som 
Regjeringen fremlegger for å opprettholde en høy akti
vitet i den norske petroleumsnæringen og bevare den 
norske petroleumsklyngen. Denne aktivitetspakken 
består av følgende elementer: 

- En fleksibel letepolitikk 
- Sikre realisering av de store verdiene som ligger i 

modne felt 
- Redusere det høye kostnadsnivået i petroleums-

virksomheten 
- Mer effektiv bruk av infrastruktur 
- Økt satsing på forskning og ny teknologi 
- Styrke petroleumsklyngen 
- Justeringer i petroleumsskattesystemet. 

Tiltakene Regjeringen foreslår kan bidra til økt sat
sing på haleproduksjon, utvinning fra marginale felt og 
å fa flere mindre selskaper med i aktivitetene på sokke
len. 

Komiteens medlemmer fra Høyre og 
Kristelig F o 1 kep art i slutter seg til den aktivitets
pakken som Regjeringen foreslår. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpar
tiet støtter aktivitetspakken fra Regjeringen med unn
tak av punktet om å redusere det høye kostnadsnivået i 
petroleumsaktiviteten, men mener dette ikke er til-
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strekkelig for å møte utfordringene næringen står over
for. Disse medlemmer viser til merknad i denne 
innstillingen. 

Komiteens medlemmer fra Fremskritts
part i et, Sosialistisk Venstrepart i og Sen
terpartiet støtter en del av de tiltakene Regjeringen 
foreslår i St.meld. nr. 38 (2003-2004), men mener det 
på noen punkt er behov for å gjøre endringer. 

Komiteen viser til at petroleumsnæringen, i regi 
av KonKraft, har fremmet forslag til endringer i petro
leumsbeskatningen. Komiteen viser videre til at 
Stortinget dessuten har bedt Regjeringen vurdere end
ringer i de fiskale rammebetingelsene rettet mot hale
produksjon og økt utvinning, og at disse spørsmålene 
har vært til grundig vurdering i Regjeringen. Komi
teen viser til at Regjeringen i Revidert nasjonalbud
sjett for 2004 har vurdert forslagene fra petroleumsnæ
ringen, og har fremmet forslag om justeringer i 
petroleumsbeskatningen. For en nærmere omtale av 
disse forslagene, viser komiteen til St.meld. nr. 2 
(2003-2004) og innstillingen om Revidert nasjonal
budsjett 2004 fra finanskomiteen i Budsjett-innst. S. Il 
(2003-2004). 

Komiteens flerta ll , medlemmene fra 
Arbeiderpartiet , Høyre, Fremskrittspar
tiet og Kristelig Folkeparti, mener at Regje
ringen må vurdere situasjonen i petroleumsnæringen 
og aktivitetsnivået på norsk sokkel løpende, og om 
nødvendig komme tilbake til Stortinget med ytterligere 
tiltak dersom aktivitetsnivået skulle utvikle seg nega
tivt i forhold til den utvikling som er skissert i St.meld. 
nr. 38 (2003-2004). 

Komiteens medlemmer fra F r emskritts
p art i et viser til den aktivitetspakke Regjeringen har 
fremlagt og som skal opprettholde høy aktivitet i petro
leumsnæringen. De tiltakene som er skissert i denne 
aktivitetspakken, er etter disse medlemmers 
mening langt fra tilstrekkelige for å nå målet om en 
langsiktig utviklingsbane. Slike "kosmetiske" tiltak vil 
dessverre bare ha marginal virkning på aktivitetsnivået 
på norsk kontinentalsokkel. 

Disse medlemmer registrerer dessverre nok en 
gang al Regjeringen og Stortingets flertall velger å se 
bort fra de klare advarsler som er kommet fra et samlet 
oljecluster. Resultatet av dette blir en ytterligere svek
kelse av norsk sokkels konkurransekraft, og at oljesel
skapene i større grad finner det mer fornuftig å inves
tere sine penger andre steder enn i Norge. En slik 
utvikling vil forsterke den negative trenden vi har sett 
de siste år, og vil få dramatiske konsekvenser for 
aktivitetsnivået, verdiskapingen og sysselsettingen i 
hele næringen. 

D i s s e m e d I em m er vil ta ti I orde for å ta de nød
vendige grep for å sikre aktivitetsnivået, verdiskapin
gen, sysselsettingen og statens inntekter. Disse 
medlemmer foreslår derfor: 
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"Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med stats
budsjettet for 2005 fremme forslag til nødvendige skat
tejusteringer på norsk kontinentalsokkel i samsvar med 
de innspill som er kommet fra KonKraft." 

Tilgang på areal 
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene 

fra Sosialistisk Venstreparti, peker på at arealtildeling 
for leting er en nøkkelfaktor for den fremtidige utvik
ling. Om lag halvparten av de hittil uoppdagete ressur
sene på norsk kontinentalsokkel antas å ligge i umodne 
områder. 

Et annet flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspar
t i et og Kristelig Folkeparti, viser til at tilgang 
til areal for leteaktivitet derfor er nødvendig for reali
sering av den langsiktige utviklingsbanen. For å møte 
ufordringene med manglende ressurstilvekst fra 
umodne områder, samt for å beholde interesse fra de 
største aktørene, er det viktig at industrien gis tilgang 
til de områdene den anser å være mest prospektive. 

Kom i teen har merket seg at Regjeringen i 18. kon
sesjonsrunde valgte å utlyse et meget omfattende areal. 
Med unntak for Nordland VI har industrien i denne 
utlysningen fått tilgang til nesten alle de områdene som 
de gjennom nomineringen har gitt uttrykk for er mest 
interessante. 

Komiteen viser til at industrien med 18. konse
sjonsrunde har fått tilgang til store deler av de lite 
utforskede områdene i Nordsjøen og Norskehavet. 

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene 
fra Fremskrittspartiet, viser til at forholdene dermed er 
lagt til rette for utforskning av store deler av de umodne 
områdene i disse petroleumsprovinsene. Med den 
omfattende utlysningen i 18. konsesjonsrunde og ord
ningen med tildeling av utvinningstillatelser i for
håndsdefinerte områder i modne deler av kontinental
sokkelen som Regjeringen innførte i 2003, har 
Regjeringen gitt industrien tilgang til mesteparten av 
de prospektive områdene både i Norskehavet og Nord
sjøen. 

F I er ta 11 et har merket seg at Regjeringen i desem
ber 2003 besluttet å gjenoppta helårig petroleumsakti
vitet i Barentshavet, bortsett fra i enkelte sårbare områ
der på Tromsøflaket, rundt B jømøya, langs iskanten og 
polarfronten og de kystnære områdene utenfor Troms 
og Finnmark. 

Et annet flerta ll , medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre og Kristel i g Fo l 
keparti , mener at disse unntakene likevel ikke vil 
være til hinder for utvinning av tilleggsressurser i for
bindelse med Snøhvit-feltet og eventuell utbygging av 
Goliat-feltet, såfremt det tas tilstrekkelig hensyn til 
mjljøet. Dette flertallet slutter seg til Regjerin
gens beslutning om å gjenåpne Barentshavet for leting 
og utvinrung av petroleumsressurser. 
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Komiteen viser til at Regjeringen har satt som en 
forutsetning for videre aktivitet i Barentshavet at det 
ikke skal være utslipp til sjø under normal drift. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Fol
keparti , mener at fremtidige konsesjonsrunder bør 
omfatte både områder i Norskehavet og store deler av 
det åpnede arealet i Barentshavet. 

E t annet fl erta 11, alle unntatt medlemmene fra 
Fremskrittspartiet, har merket seg at spørsmålet om 
videre petroleumsaktivitet i Nordland VI, Nordland VII 
og Troms Il vil bli vurdert når den helhetlige forvalt
ningsplanen for Lofoten-Barentshavet foreligger. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Fol
ke p art i , støtter dette, men vil understreke at arbeidet 
med denne planen gjennomføres i forhold til planlagt 
fremdrift. 

Et annet flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folke
part i og Sen te rp art i et, viser til at beslutningene 
ble tatt med basis i utredningen av konsekvenser av hel
årig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-
Barentshavet (ULB). Det te fl erta 11 et viser også til 
at myndighetene vil sette strenge krav til miljø og sik
kerhet ved petroleumsvirksomhet i nordområdene. 
Dette flertallet viser videre til at Regjeringen vil 
styrke oljevernberedskapen i området Lofoten
Barentshavet vesentlig. 

Komiteens flerta l l, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Fol
keparti , har merket seg Regjeringens beslutning om 
å tillate fortsatt petroleumsaktivitet i Barentshavet sør, 
med unntak av noen særlig verdifulle områder. F 1 er -
ta 11 et viser til at store deler av Barentshavet sør der
med igjen er tilgjengelig for petroleumsvirksomhet, og 
at Regjeringen allerede har inkludert de modne områ
dene rundt Snøhvit i utlysningen til tildelinger i for
håndsdefinerte områder 2004 (TFO 2004). 

Komiteens medlemmer fra Høyre og 
Kristelig Folkeparti merker seg at når det gjel
der de umodne områdene i Barentshavet sør har Regje
ringen sagt at den vil avvente resultatene av de plan
lagte leteboringene, hvorav 3 vil bli boret i år, før den 
utlyser nye områder. Myndighetene foretar i forkant av 
alle utlysninger egne vurderinger av de ulike områder 
som er aktuelle for utlysning. De planlagte boringene 
kan gi viktig informasjon til disse vurderingene. 

Disse med I em mer viser til at Regjeringen vide
refører politikken med tildelinger i umodne områder 
annethvert år. Resultatene fra de ovennevnte boringene 
vil dermed være klare i god tid før utlysning av 19. 
konsesjonsrunde i slutten av 2005. Sammen med de 
øvrige tillatelser vil dette kunne sikre forutsigbarhet og 
en jevn aktivitet i Barentshavet. Disse med 1 em -
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mer merker seg at Regjeringen også legger stor vekt 
på industriens innspill før den endelig tar stilling til 
utlysning av konsesjonsrunder i umodne områder. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpar
tiet og Fremskrittspartiet har merket seg at 
Regjeringen vil avvente resultatene av leteboringene de 
nå har åpnet for i Barentshavet, før den tar stilling til 
ytterligere petroleumsaktivitet i området. D is se 
medlemmer viser til at dette har skapt ny usikkerhet 
om petroleumsaktiviteten i området, og for å ivareta 
kontinuiteten mener disse med 1 em mer at blokker 
i Barentshavet må lyses ut neste år. 

Komiteens m edlemmer fra Arbeiderpar
tiet viser ti I brev fra olje- og energiministeren av 
1. juni 2004, der han sier at Regjeringen tar sikte på å 
legge frem · forvaltningsplanen for Stortinget i 
vårsesjonen 2006. En beslutning i Stortinget kan derfor 
trolig ikke tas før på høsten 2006, noe som igjen tilsier 
at en utlysning av eventuelle leteblokker i området 
dessverre tidligst kan gjennomføres i 2007. 

Komiteens flertal I , alle unntatt medlemmene 
fra Fremskrittspartiet, viser til at Regjeringen har satt 
ned et sameksistensutvalg. F 1 erta Il et mener det vil 
være fornuftig å utvide utvalget blant annet med repre
sentanter med miljøfaglig og juridisk kompetanse på 
området. 

F I erta 11 et fremmer derfor følgende forslag: 

"Stortinget ber Regjeringen utvide sameksistensut
valget med representanter med miljøfaglig og juridisk 
kompetanse." 

Komi teens medlemmer fra Fremskritts
Part i et er svært forundret over Arbeiderpartiets 
bekymring for at arbeidet med en helhetlig forvalt
ningsplan ikke må dra for langt ut i tid. Partiet mener i 
tillegg at Regjeringen skaper ny usikkerhet om petro
leumsvirksomheten i Barentshavet, da de vil vente med 
ytterligere virksomhet i området til man har resultater 
av leteboringen der man nå har åpnet. 

Disse med lemmer finner grunn til å minne om 
at det var nettopp Arbeiderparti-regjeringen ved olje
og energiminister Olav Akselsen som i 2001 fikk stop
pet petroleumsaktivitet i disse områder, og partiet må 
derfor ta hovedansvaret for den usikkerhet som er 
skapt. 

Disse med I em mer registrerer med forbauselse 
at Regjeringen fortsatt nekter oljerelatert aktivitet i 
Nordland VI og andre interessante områder utenfor 
kysten av Troms og Finnmark. Igjen skal man utsette 
avgjørelsen om åpning, og man skal nå avvente disse 
vurderinger til den helhetlige forvaltningsplanen for 
Lofoten-Barentshavet foreligger. 

Di sse medlemmer viser til at det har foregått 
letevirksomhet i Barentshavet siden 1980, og at dette 
ikke har bidratt særlig til oljerelatert virksomhet i 
landsdelen. Et unntak er Snøhvit-utbyggingen som nå 
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er i gang, og som viser seg å få langt mer positive kon
sekvenser for næringslivet enn tidligere antatt. 

Dis se med I em mer viser til at basisnæringen i 
Nord-Norge, fiskerinæringen, har slitt med problemer 
de senere år, og at petroleumsvirksomhet til en viss 
grad kan kompensere for noen av de tapte arbeidsplas
ser i fiskerinæringen. 

Disse medlemmer vil også understreke at Har
stad med sitt veletablerte oljemiljø må videreutvikles 
som et nordnorsk kompetansesenter innenfor olje og 
gass, og at forholdene legges til rette for dette. 

Dis se med I em mer viser også til at fiskeriinte
resser og petroleumsvirksomhet har fungert sammen i 
Nordsjøen i mange år, og at de problemer som er opp
stått mellom disse næringer i stor grad har latt seg løse. 

Disse medl emmer viser videre til at petro
leumsvirksomhet i nord vil være underlagt verdens 
strengeste miljøkrav, som har vært utviklet gjennom 35 
års petroleumsvirksomhet i Nordsjøen. Det har i tillegg 
vært gjennomført en rekke konsekvensutredninger i 
nordområdene uten at man har funnet uløselige proble
mer. 

D i s s e m ed I e mm er viser til at det har vært boret 
over 60 brønner i Barentshavet uten påviselige negative 
miljøvirkninger, og det vises også til oljeindustriens 
egne målsettinger om ingen miljøfarlige utslipp til sjø. 

Dis se medlemmer vil på bakgrunn av dette mot
sette seg ytterligere utsettelser av petroleumsvirksom
het i Lofoten-Barentshavet, og foreslår derfor: 

"Stortinget ber Regjeringen åpne for petroleumsvirk
somhet i hele Lofoten-Barentshavområdet fra og med 
l.juli 2004." 

Kom.iteens medlemmer fra Sosialistisk 
Venstreparti og Senterpartiet konstaterer at 
Regjeringen allerede har åpna for ny leteaktivitet i 
nordområdene. D isse med 1 em mer hadde forventa 
at dette spørsmålet først ville komme opp i forbindelse 
med at petroleumsmeldinga skulle behandles i Stortin
get. 

D isse med I e mme r understreker at det er en reell 
fare for at økosystemene i Barentshavet kan bli varig 
skadd av oljeaktivitet. Alle aktiviteter som påvirker 
økosystemene, burde derfor vurderes samlet før olje
virksomheten i området utvides og eventuelle andre 
aktiviteter settes i gang. 

På tross av svakhetene viser konsekvensanalysen helt 
klart at noen områder skiller seg ut som svært sårbare. 
Lofoten "scorer" høyest på alle naturverdier og er et 
viktig område for både sjøfugl, fisk, korallrev og sjø
pattedyr. SFTs uttalelse i forbindelse med forrige kon
sesjonsrunde sa at: 

"området er ytterst sårbart, særlig med hensyn til 
fisk, sjøfugl og marine pattedyr, mecf flere fiskebestan
der som er blant de viktigste i verden og flere bestander 
av sjøfugl som har internasjonal verneverdi". 

Disse medl em mer viser til at Stortingets flertaJI 
i Innst. S. nr. 161 (2002-2003) - Rent og rikt hav sa at: 
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"å etablere økosystembaserte forvaltningsplaner for 
havområdene er et nødvendig tiltak for å s1lcre en mer 
koor~iner~ forvaltning av områder og ressurser. Flertal
let viser_ til betydningen av å gå skrittvis frem og lære 
ay erfanngene underveis. Flertallet viser til at Regje
nngep som et første skritt vil etablere en helhetlig for
valtnmgsplan for Barentshavet der hensynet til miljø 
fiskerier, petroleumsaktivitet og sjøtransport vurderes 
samlet." 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk 
V ens treparti viser til at Regjeringen 15. desember 
2003 besluttet å åpne generelt for helårig petroleums
virksomhet i områdene i Barentshavet syd, med unntak 
av visse mindre områder. Dette innebærer en de facto 
forhåndskonkludering på arbeidet med å etablere den 
økosystembaserte forvaltningsplanen for Barentsha
vet. 

Di sse med I em mer påpeker at når Regjeringen 
gjenåpner for helårig petroleumsaktivitet i Barentsha
vet syd og samtidig erkjenner at det trengs ny kunnskap 
før den he~etlige forvaltningsplanen kan gjøres ferdig, 
har man gJOTt et valg hvor petroleurnsuttak overordnes 
miljøhensyn og bærekraftig forvalting av fiskeriressur
sene. Disse medlemmer minner om at utrednin
gen som Regjeringen har gjennom.ført om miljøkonse
kvenser ved olje- og gassutvinning i nordlige farvann, 
har fått skarp kritikk av naturvernorganisasjonene. 

Disse med I em mer påpeker at Regjeringen i ste
d~t for å ta det første skrittet med en helhetlig forvalt
nmgsplan for Barentshavet, tvert imot tar et irreversi
belt skritt vekk fra muligheten til å sikre en helhetlig 
økosystembasert forvaltning av Barentshavet. Ved å 
åpne generelt for helårig petroleumsvirksomhet i 
områdene i Barentshavet syd har Regjeringen undermi
nert betydningen av en helhetlig forvaltningsplan for 
Barentshavet. 

Disse med I em mer påpeker at visse naturverdier 
er for viktige eller for sårbare til å utsettes for 
påvirkninger eller risiko fra menneskelige aktiviteter. 
Dette er et godt etablert prinsipp i norsk naturforvalt
ningspraksis, hvor ressursuttak og vernehensyn skal 
avveies, som for eksempel med verneplanene for vass
drag, skogvernet og nasjonale laksevassdrag og -fjor
der. Disse medlemmer mener det er et åpenbart 
forvaltningsansvar at petroleumsvirksomheten under
l~gges arealbegrensninger av hensyn til sårbare og vik
tige naturressurser, akkurat som andre næringer med 
potensial for negative miljøkonsekvenser. Disse 
med 1 em m er ser ingen grunner til at denne næringen 
skulle unntas for slike begrensinger, spesielt ikke all 
den tid den opererer i stadig mer sårbare og verdifuJJe 
områder. 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk 
Venstreparti og Senterpartiet påpeker at i 
Bar_entshavet har vi fortsatt store muligheter til å styre 
eksisterende og framtidige aktiviteter, slik at ikke kort
siktige interesser setter naturen og framtidens livs
grunnlag i fare. Områder som er særlig sårbare for 
enkelte aktiviteter må beskyttes, før de utsettes for nye 
risiki eller belastninger. Di s se m ed I em mer mener 
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føre-var-prinsipp og bevaring først er nøkkelprinsipper 
for fornuftig forvaltning og bærekraftig utvikling i de 
få land- og havområdene som fortsatt er relativt intakte. 
~et er d~rfor s~ært skuffende at Regjeringen i oljemel
dingen ikke glf noen klare indikasjoner på hvordan 
spørsmålet om petroleumsfrie områder skal behandles 
videre, men skyver alle slike avklaringer over til den 
helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet. 

Komiteens medlemmer fra Sosia li stisk 
Venstreparti opplever dette som et knefall for 
næringsinteressene. Det er stikk i strid med føre-var
prinsippet, når avgjørelser vedrørende beskyttelse av 
verdifull og sårbar natur blir utsatt, samtidig som man 
foretar en generell gjenåpning av dette verdifulle og 
sårbare havområdet for olje- og gassutvinning. 

Dis se med I em mer påpeker at mulighetene for 
en reelt helhetlig forvaltning av Barentshavet definitivt 
blir kraftig svekket når slike enormt viktige beslutnin
ger blir fattet i forkant av forvaltningsplanen. For å 
gjenopprette noe av balansen mellom hensynet til res
sursuttak og naturvern, vil di s se med lemmer ha 
en klar og målrettet prosess for det videre arbeidet med 
petroleumsfrie områder i Barentshavet fram mot 
etableringen av en helhetlig forvaltningsplan for 
Barentshavet i 2006. Regjeringen redegjør ikke for 
hvordan en slik prosess skal skje. 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk 
Venstreparti og Senterpartiet erkjent med at 
det finnes en arbeidsgruppe nedsatt av Fiskerideparte
mentet og Olje- og energidepartementet om sameksis
tens mellom disse to viktige næringene, og det er gjen
nomført en kartlegging av "Særlig verdifulle områder" 
(SVO) av Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet. 
Dette bar lagt viktige føringer for Regjeringens beslut
ninger om åpning/ikke åpning av arealer i Lofoten
Barentshavet, men petroleumsmeldingen sier ikke noe 
om hvordan dette arbeidet vil bli brakt videre til den 
helhetlige forvaltningsplanen. Disse med I em mer 
viser til at flere partier har vedtak om vurderinger av 
petroleumsfrie områder og bør derfor ba interesse av en 
ryddig og inkluderende prosess, og fremmer på denne 
bakgrunn følgende forslag: 

"Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med stats
bu~sjettet for 2005 å redegjøre for innholdet i en ryddig 
og mkluderende prosess for å vurdere petroleumsfrie 
områder og etablere den helhetlige forvaltningsplanen 
for Lofoten-Barentshavet." 

I denne forbindelse mener disse medlemmer at 
sameksistensarbeidsgruppen bør utvides med både 
man_dat og_m~d~em.mer. Det bør inkluderes både miljø
faglig og Jund1sk kompetanse. Videre mener disse 
med I em mer at gruppen skal se på kriterier for områ
der som skal gjøres petroleumsfrie, samt hjemmels
grunnlag for dette vernet. Gruppen skal også utarbeide 
en prioritert liste over hvilke områder som er aktuelle 
for vern på sokkelen og avklare viktige juridiske pro
blemstillinger knyttet til opprettelsen av petroleumsfrie 
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områder. Utvalgets arbeid må koordineres i tid med 
arbeidet med den helhetlige forvaltningsplanen for 
Barentshavet. 

Disse medlemmer mener det vil være nødven
dig åta utgangspunkt i en verdi- og sårbarhetsvurde
ring av alle miljøverdier, både kommersielle og ikke
kommersielle, i Lofoten-Barentshavet for å identifisere 
potensielle petroleurnsfrie områder. Disse med -
lemmer påpeker at ettersom utslipp fra petroleums
virksomhet vil bli fraktet av havstrømmene over bety
delige distanser, og mange av de sårbare og verdifulle 
naturressursene er høyst mobile, vil det være nødven
dig å opprette buffersoner mellom ressursene og petro
leumsvirksomhet, f.eks. minsteavstander til fuglefjell, 
gytefelt, etc. 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk 
Venstreparti påpeker at ved å gjøre Lofoten og 
Vesterålen til et permanent petroleumsfritt område nå, 
vil noe av ubalansen i avveiingen mellom ressursuttak 
og naturvern bli rettet opp, og noe av tilliten til proses
sen med den helhetlige forvaltningsplanen bli gjenopp
rettet. Disse med I em mer påpeker at Lofoten og 
Vesterålen er "hjørnesteinsornråder" i Barentshavets 
økosystem, og er derfor åpenbare toppkandidater til 
petroleumsfri status. Dersom man mener at visse natur
verdier er for viktige til å utsettes for påvirkninger og 
risiko fra petroleumsvirksomhet, er det ingen grunn til 
å utsette beslutningen om å opprette en permanent 
petroleumsfri sone her. En slik avgjørelse vil være full
stendig i tråd med anbefalingene fra statens miljøfag
lige instanser SFT, Havforskningsinstituttet og Fiskeri
direktoratet. SFT skriver for eksempel: 

"I arbeidet med den helhetlige forvaltningsplanen er 
dette fNordland VI, VII og Troms Il] områder som er så 
verdifulle ut fra et miljø- eller næringsmessig syns
punkt at det kan være aktuelt å ikke akseptere noen 
risiko for skade (petroleumsfrie soner)." 

På denne bakgrunn ber derfor komiteens med
lemmer fra Sosialistisk Venstreparti og 
Senterpartiet Regjeringen om å opprette perma
nente petroleumsfrie områder utenfor Lofoten og Vest
erålen. 

Disse medlemmer har merket seg at Regjerin
gen har satt som betingelse for videreføring av aktivi
tetene i Barentshavet at oljevernet tilknyttet virksom
heten skal være det beste til enhver tid, og støtter dette. 
Mørke, kulde og is reduserer effekten av oljevernbe
redskap. Det er derfor store utfordringer knyttet til 
beredskapen, og selv om beredskapen skal være det 
beste til enhver tid er ikke dette på noen måte operativt. 

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: 

"Stortinget ber Regjeringen om å utarbeide en krav
liste for hva som er tilfredsstillende beredskap i 
Barentshavet." 

Komiteens medlem fra Senterpartiet 
mener at først når forvaltningsplanen for Lofoten
Barentshavet foreligger i 2005/2006, vil det være nok 
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kunnskap til å styre petroleumsvirksomheten unna de 
mest sårbare naturprosessene i nordområdene. Dette 
med I em mener derfor at aktiviteten må holdes på et 
lavt nivå fram til forvaltningsplanen er klar. På grunn
lag av forvaltningsplanen skal det opprettes petrole
umsfrie soner, og det kan også være aktuelt å sette 
begrensninger på aktiviteten i særlig følsomme perio
der av året. 

Dette med I e rn viser ti I at konsekvensutredningen 
som foreligger har avdekka store kunnskapshull, og at 
noen områder er mer sårbare enn andre. D ette med
l e m mener derfor at det i alle tilfelle må unngås ny 
aktivitet i områder der kunnskapen er liten eller der det 
er spesielt store naturverdier. Det kan ikke godtas olje
leiting i områdene som er definert som spesielt verdi
fulle. Dette medlem mener også at forutsetningen 
om nullutslipp til sjø må bli oppfylt før det kan tillates 
økt aktivitet. 

Det te med 1 em mener at dersom det blir økt olje
virksomhet i nord, er det en klar forutsetning at en 
vesentlig andel av de nye arbeidsplassene kommer i 
Nord-Norge. Dette må sikres blant annet ved å stille 
krav til drifts- og basestrukturen. Videre må det arbei
des for å sikre en høy andel lokale leverandører til 
anleggene. På denne måten kan landsdelen få nye kom
petanse- og industriarbeidsplasser. 

Kom i teens flertall, alle unntatt medlemmene 
fra Sosialistisk Venstreparti, har registrert at Regjerin
gen i tråd med Innst. S. nr. 87 (2002-2003) har foretatt 
flere endringer i tildelingssystemet i modne områder 
den senere tid for å bidra til økt leteaktivitet og mer 
effektiv utforskning av områdene. 

F I erta I I et har merket seg at store forhåndsdefi
nerte områder som omfatter alt modent areal på konti
nentalsokkelen er gjort tilgjengelig for industrien. 
Disse områdene vil utvides etter hvert som nye områ
der modnes, og det legges opp til en fast årlig syklus for 
konsesjonsrunder i modne områder. 

F 1 erta l let understreker betydningen av at tildelte 
lisenser på norsk sokkel resulterer i at alle økonomiske 
ressurser i tildelte områder blir utforsket og utbygget, 
og at det går kort tid fra utvinningstillatelser er tildelt 
til det resulterer i ny aktivitet. 

Komiteen mener det er viktig å intensivere fokuset 
på utvinningstillatelser hvor ressurspotensialet ikke 
blir utnyttet på en tilfredsstillende måte. 

Kom i teen mener at en maksimal lisenstid for nye 
konsesjoner bør vurderes. Dette gjelder utvinningstil
latelser hvor det ikke er levert inn plan for utbygging og 
drift (PUD) innen en viss tid, og som må leveres til
bake. Komiteen peker på at i USA må selskapene 
levere tilbake lisensene vederlagsfritt etter 5 år hvis 
man ikke har startet produksjon. 

Komiteen har merket seg at Regjeringen har intro
dusert arbeidsforpliktelser i modne områder av sokke
len, og at dette langt på vei vil sikre at den plikten ret
tighetshaverne har til å påse at økonomiske ressurser i 
tildelte områder blir utforsket og utbygd, blir oppfylt i 
nye utvinningstillatelser i modne områder. 
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For eksisterende utvinningstillatelser mener kom i -
teen at myndighetene må bruke andre virkemidler for 
å sikre at enten aktivitetsplikten blir overholdt, eller at 
utvinningstillatelsen blir overdratt til andre selskaper 
eller tilbakelevert til staten. 

Kom i teens flertall, alle unntatt medlemmene 
fra Sosialistisk Venstreparti, peker på at arealavgiften 
har som mål å gi selskapene på norsk kontinentalsok
kel insentiver til å utforske og utnytte eventuelle ressur
ser i det tildelte området på en effektiv måte. Dersom 
et selskap ikke finner at det tildelte arealet inneholder 
tilstrekkelige interessante kommersielle muligheter, 
skal arealavgiften bidra til at området overdras andre 
eller tilbakeleveres til staten. F 1 erta li et har merket 
seg at Regjeringen vil vurdere endringer i arealavgiften 
for å sikre at den gir insentiver til rask og effektiv 
utforskning og produksjon i tildelte områder. 

F I erta 11 et mener det er viktig at det legges til rette 
for økt omsettelighet av utvinningstillatelser. Vurde
ring av salg eller bytte av lisenser som ikke passer inn 
i SDØE-porteføljen, bør kunne vurderes i denne sam
menheng. Omsettelighet sikrer at utvinningstillatelser 
lettere tilfaller selskaper som har interesse i å utforske 
og utbygge et felt, gjør det lettere for nye selskaper å 
etablere seg på norsk sokkel, og effektiviserer ressurs
utnyttelsen på sokkelen. 

Komiteen har merket seg at oljeindustrien har 
påpekt at en fjerning av ordningen med netto over
skuddsavtaler vil gjøre utvinningstillatelsene som 
omfattes av denne ordningen lettere omsettelige, og 
registrerer at Olje- og energidepartementet derfor vil 
vurdere denne ordningen. 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk 
V ens trepart i viser til Sosialistisk Venstrepartis for
slag om en mer aktiv politikk for økt utvinningsgrad og 
bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel samt lavere 
lokale og globale miljøutslipp, jf. Dokument nr. 8:39 
(2003-2004). D isse medlemmer mener lisens
strukturen i den norske petroleumsnæringa må gjen
nomgås i lys av dette. 

Di s se med I em mer understreker at norsk sokkel 
fortsatt er attraktiv for internasjonale olje- og gassel
skaper, selv om det er et såkalt modent område. Res
sursgrunnlaget er fortsatt godt, kompetansen er høy 
både på teknologi, sikkerhet og miljøkrav. Dette koblet 
med en etablert tradisjon for godt samarbeid med myn
dighetene, gjør norsk sokkel interessant for nye aktører 
som har haleproduksjon som forretningside. Imidlertid 
er regimet på norsk sokkel ikke optimalt for å tiltrekke 
seg denne typen selskap. Lisensmarkedet kjennetegnes 
ved få og dominerende aktører som har erklært at de vil 
satse på haleproduksjon, men som ikke nødvendigvis 
verken prioriterer slike prosjekter høyt nok, faglig, 
tidsmessig eller finansielt. Budskapet fra oljeselska
pene er at dette for det enkelte selskap dreier seg om 
relativt små verdier, særlig fordi eierskapet til de 
enkelte lisensene er spredt på mange aktører og der den 
norske stat har en betydelig direkte andel. Internt i det 
enkelte oljeselskap er det kamp om både investerings-
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midlene og kompetanseressursene. Selv om avkastnin
gen på investeringer i økt haleproduksjon kan være høy 
nok, blir summene det er snakk om for små relativt sett, 
for de store selskapene. 

Disse medlemmer mener at den lave omsetnin
gen i lisensmarkedet med få eierskifter av lisenser av 
høy kvalitet, dårlig tilgang på operatørskap og små 
muligheter til å kjøpe seg inn i produserende felt utgjør 
strukturelle mangler for å rette innsatsen i oljenæringa 
mot økt utvinningsgrad. Disse med I em mer mener 
at bedre tilgang på operatørskap og muligheter til å 
kjøpe seg inn i produserende felt er viktig for nye sel
skaper på norsk sokkel, idet inntekter fra felt gir mulig
heter til skattefradrag for utgifter. Nye selskaper med 
spesialkompetanse og fokus på haleproduksjon kan 
være bedre egnet til å øke utvinningsgraden enn de få 
store selskapene som eier og opererer store deler av 
produserende felt på norsk sokkel. 

Di sse med I em mer mener at Regjeringen derfor 
må vurdere hvordan lisensmarkedet kan utvikles og 
hvordan myndighetene kan tilrettelegge for at Statoil, 
Petoro og Norsk Hydro ( og andre større selskap) kan gi 
spesialistselskaper eierandeler og operatøransvar for 
felt med haleproduksjon. 

Disse med I em mer mener videre at Regjeringen 
må stille strengere og mer dynamiske krav til aktiv 
lisensforvaltning. Lisenser må løpende vurderes med 
hensyn på utvikling og ressursutnyttelse og kunne inn
dras eller tvangsselges til andre aktører som har høyere 
ambisjoner for utvinningsgraden. 

Disse med I em mer påpeker at gode argumenter 
for spredt eierskap i tidlig fase og høyproduksjonsfasen 
av felt er mindre tungtveiende i haleproduksjonsfasen. 
I de tilfeller dette er til hinder for fornuftig feltutvik
ling, bør staten gå aktivt inn for å løse flokene. Tilsva
rende er argumentene for stor statlig eierandel også 
mindre tungtveiende i forhold til haleproduksjon, og 
dette bør reflekteres i strategiske grep og statlige dispo
sisjoner på norsk sokkel. 

Di sse medlemmer mener det kan vurderes salg 
av Petoro/SDØE-andeler i felt som er kommet til hale
produksjon. Den samme strategiske gjennomgangen av 
Petoros eierandeler må også vurdere om det kan være 
et virkemiddel for Petoro å kjøpe andeler i felt med 
potensial for COrinjeksjon, for så å bruke lisensmak
ten til å gjennomføre slike prosjekter. Det er et premiss 
for gjennomgangen at det ikkje fører til en samlet 
reduksjon av Petoro/SDØEs portefølje. 

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer 
følgende forslag: 

"Stortinget ber Regjeringen å gjennomgå lisenssys
temet og rammebetingelsene for operatører og delei
ere, og foreslå en mer offensiv strategi for å utnytte res
sursene i de feltene som allerede er åpnet." 

Disse medlemmer viser til at dette blant annet 
vil kreve en strengere og mer dynamisk lisensforvalt
ning, innskjerping av selskapenes forvaltningsansvar i 
henhold til petroleumsloven og mer aktiv bruk av sta
tens lisensmakt og eierandeler for å fremme COi-inji-
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seringsprosjekter så raskt som mulig på alle aktuelle 
felt på norsk sokkel. 

Disse medlemmer mener det bør etableres en 
sterkere sammenheng mellom tildelingspolitikken og 
utvinningsgrad, både overfor bransjen som helhet og 
som et vurderingselement av enkeltselskap. Myndighe
tene bør derfor gjennomgå sin tildelingspraksis og gi 
insentiver slik at letearealer selekteres og de mest tids
kritiske prosjektene kommer først. Videre må det utre
des om krav til økt utvinningsgrad kan kobles direkte 
til tildelingskriterier for nye lisenser (kvalifisering og 
tidspunkt). Disse medlemmer mener at evne og 
vilje til å oppnå høyest mulig utvinningsgrad må vur
deres gjennom statlige revisjoner hvor man har lisens
spesifikke virkemidler til rådighet, hvis selskapene 
ikke har utredet eller investert tilstrekkelig i forhold til 
tilgjengelig teknologi eller hentet ut mulige synergief
fekter med andre lisenser og selskaper. Aktuelle virke
midler i så måte kan være pålegg om investeringer, 
krav om salg av lisensen eller bøter. I lisenskravene bør 
det stilles klare krav til innhold i utvinningsstrategier. 
Dagens praksis med boreforpliktelser bør gjennomgås 
med hensyn på å innskjerpe for områder som er tidskri
tiske. 

Disse med I em mer ønsker også at Regjeringen, i 
tråd med petroleumslovens intensjon, utreder om det er 
samfunnsøkonomisk formålstjenlig å innføre en ord
ning med letemoratorium for nye områder inntil gitte 
resultater er oppnådd for utvinningsgraden i Nordsjøen 
og Norskehavet. Dette for å oppnå at ressursene totalt 
sett best "forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de 
kommer hele det norske samfunn til gode" (petrole
umsloven). 

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: 

"Stortinget ber Regjeringen å etablere en sterkere 
sammenheng mellom tildelingspolitikken og prestasjo
ner for økt utvinningsgrad." 

Tiltak for økt leteaktivitet og økt utvinning 
Kom i teen viser til at leteaktiviteten de senere 

årene har vært lavere enn tidligere. Siden 1997 har 
reserveerstatningsraten de fleste år ligget rundt 25 pst. 
Den gjennomsnittlige funnstørrelsen avtar etter hvert 
som petroleumsprovinser modnes. Likevel mener 
kom i teen at det er viktig å understreke at det frem
deles forventes å være store uoppdagede ressurser både 
i de modne og i de umodne delene av norsk kontinen
talsokkel. 

Komiteen vil særlig peke på viktigheten av åra 
flere aktører inn på norsk sokkel. Nye og til dels mindre 
selskaper har en helt annen kostnadsstruktur og andre 
materialitetskrav enn de store selskapene, og kan ra til
strekkelig lønnsomhet ut av mindre felt og haleproduk
sjon. En stimulering for å ra flere av disse selskaper inn 
på sokkelen kan bidra til en større utnyttelsesgrad i fel
tene. En økning i utvinningsgraden fra slike felt med 
noen ra prosentpoeng vil gi store verdier til selskapene 
og til det norske samfunn. 

Komiteen viser til at Regjeringens vurdering av 
petroleumsbeskatningen er blitt presentert i Revidert 
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nasjonalbudsjett for 2004, som ble lagt fram 11. mai 
2004. Regjeringen har her blant annet fremmet forslag 
om en forsering av friinntekten, bedring av avskri
vingsreglene for mindre felt og etablering av en ord
ning der selskapene kan få utbetalt skatteverdien av 
sine leteutgifter. I tillegg vil Regjeringen jobbe for en 
forenkling av de skattemessige vilkår ved kjøp og salg 
av andeler på kontinentalsokkelen. 

Komiteens flertall, med lemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspar
tiet og Kris te I ig Fo lkep art i, mener at dersom 
målet om den langsiktige utviklingsbanen skal nås, er 
man avhengig av at de store selskapene fortsatt finner 
det attraktivt å investere på norsk sokkel. Disse selska
pene representerer en kompetanse og bærekraft som er 
helt avgjørende for norsk sokkels videre utvikling. 

Komitee n s med lemmer fra Fremskritts
.part i et vil igjen påpeke behovet for justeringer av 
skatteregimet på norsk sokkel, og minner om at dette 
ble etablert i en helt annen tid med store funn og vekst 
på sokkelen. Lavere særskatt for nye felt, samt volum
fradrag, er viktige elementer for å opprettholde 
aktivitetsnivået på norsk sokkel, noe som også er syn
liggjort gjennom KonKrafts innspill. 

Dis se med I em mer vil vise til de skattegrep som 
ble foretatt på britisk sektor da man der var i en tilsva
rende situasjon, og de positive erfaringer man der har. 

D i s s e m e d I e m m er er forbauset over at en 
finansminister fra Høyre slår kategorisk fastatreduk
sjon av særskatten ikke vil ha positiv virkning på 
aktivitetsnivået på sokkelen. og at man i stedet vil ra et 
provenytap på I 0 mrd. kroner. Det at skattelettelser vil 
stimulere til økt verdiskaping og aktivitet, overskygges 
totalt av redselen for at man kan finne noe olje av 
betydning som ikke Finansdepartementet skal få sin 
andel av. Dersom man skulle finne de helt store funn, 
kan fellesskapets interesser eventuelt ivaretas av større 
SDØE-andeler, noe departementet åpenbart ikke har 
tatt med i vurderingen. 

Kom i teen viser til at etter hvert som norsk konti
nentalsokkel modnes og bredden i utfordringer øker, 
med flere mindre prosjekter og økt haleproduksjon, er 
det naturlig at aktørbildet endres for å gjenspeile dette. 
En konsentrasjon av aktører innebærer en risiko for 
begrensninger i kreativiteten og kan virke hemmende i 
forhold til å dra nytte av lærdom fra andre petroleums
provinser. Kom i te en mener derfor at det er viktig å 
stimulere til at vi får et variert og aktivt miljø av aktører 
på norsk kontinentalsokkel. 

Kom i teen peker på at en moden kontinentalsokkel 
blant annet innebærer at eksisterende infrastruktur i 
økende grad har ledig kapasitet. Det er derfor viktig å 
sørge for forutsigbare og effektive vilkår for tredjeparts 
adgang til infrastruktur. Det er også viktig å sikre at nye 
og etablerte aktører har insentiver til å lete etter mindre 
forekomster som kan prosesseres på eksisterende 
installasjoner. 
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Flertallet viser til at Regjeringens konklusjon i 
St.prp. nr. 65 (2002-2003) var: 

"Norsk offshorerettet verkstedsindustris konkurran
seevne er blitt svekket de siste årene, blant annet på 
grunn av d)'!e lønnsoppgjør, høy rente og høy krone
kurs. Store forskjeller t lønnskostnader for industriar
beidere mellom norske verksteder og deres konkurren
ter innenfor EØS-området har medført at norske 
verksteder i mindre grad enn tidligere kan møte kon
kurransen fra land med relativt lave industri
arbeiderlønninger når det gjelder oppdrag med stor 
andel av fabrikasjon. Videre kan offentlig støtte i flere 
konkurrentland bidra til å øke konkurranseforskjellene 
ytterligere. Ulike nasjonale krav til HMS på byggeplas
ser i Europa samt klimatiske forskjeller kan 1 visse 
situasjoner også bidra til å påvirke norske offshoreret
tede verkstecfers konkurransesituasjon." 

Fler ta 11 et viser til at etter dette har EU-kommisjo
nen levert underlag for å legge til et sentralt punkt på 
Regjeringens liste over konklusjoner. Den 12. mai 2004 
bestemte EU-kommisjonen at seks spanske skipsverft i 
lzar-gruppen må betale tilbake mer enn 2,5 mrd. kroner 
(pluss renter) som de har mottatt i ulovlige subsidier. 
EU-kommisjonen etterforsker fire nye saker mot den 
spanske verftsgruppen lzar. Det kan dreie seg om bety
delig større beløp enn de 308 millioner euro (2,5 mrd. 
kroner), som Izar har mottatt i ulovlig verftsstøtte og 
som EU-kommisjonen så langt har krevd tilbakebetalt. 

Flertal I et mener på denne bakgrunn at konkur
ransesituasjonen for norsk offshorerettet verksted
industri i forhold til andre EØS-land må gjennomgås 
på nytt, og fler ta 11 et fremmer følgende forslag: 

"Stortinget ber Regjeringen gjennomgå konkurran
sesituasjonen for norsk offshorerettet verkstedindustri 
i forhold til andre EØS-land, med spesiell fokus på 
uriktig bruk av statsstøtte i andre EØS-land." 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk 
Venstreparti mener videre at norske myndigheter 
aktivt må evaluere historiske og eksisterende norske 
offshorekontrakter tildelt verft i andre EØS-land med 
hensyn på ulovlig statsstøtte. Påvises det at ulovlig 
statsstøtte har medført tap av oppdrag til norske verft 
og tap av arbeidsplasser, bør Regjeringen kreve erstat
ning eller iverksette prosesser med sikte på å reversere 
kontraktene og hente oppdragene hjem. 

Disse med I em mer viser til at Spanias finansmi
nister Pedro Solbes ifølge den spanske dagsavisen el. 
Mundo har orientert den spanske kongressens øko
nomi- og finanskommisjon om flere ulovlige statlige 
overføringer til verftsgruppen lzar. En av disse fire 
sakene, relatert til militær og sivil verftsdrift, har en 
ramme på 700 millioner euro (rundt 5,8 mrd. kroner), 
og at resten av sakene, som Pedro Solbes ikke ønsket å 
konkretisere, anslås til "betydelige størrelser". 

Komiteens m edlemm er fra Sosialistisk 
Venstreparti og Senterpartiet visertil at Sta
toil er Norges viktigste selskap. Staten bør derfor ha 
stor innflytelse over selskapets virksomhet. Di s se 
rue d I e m mer ser ingen gode grunner for at Statoil 
skal privatiseres ytterligere, og ser ikke behov for noen 
ny vurdering av statens eierandel i Statoil. 
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FORSLAG FRA MINDRETALL 

Forslag fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet: 
Forslag 1 

Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med 
næringen foreta en gjennomgang av de mindre SDØE
andelene, og se om det kan foretas endringer i disse for 
å få til en mer effektiv drift av enkelte felt. 

Forslag 2 
Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med 

næringen foreslå insentiver for økt leting. 

Forslag fra Arbeiderpartiet: 
Forslag 3 

Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med 
næringen se på tiltak som for eksempel volumfradrag i 
petroleumsskatten i forbindelse med haleproduksjon, 
og melde tilbake til Stortinget senest våren 2005. 

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og 
Senterpartiet: 
Forslag4 

Stortinget ber Regjeringen på egnet vis komme til
bake med en redegjørelse for hvordan null fysiske mil
jøutslipp i forbindelse med petroleumsaktivitet til havs 
og på land skal oppnås og hvordan målet skal hånd
heves og verifiseres. 

Forslag 5 
Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med stats

budsjettet for 2005 gi en nærmere redegjørelse for kli
magassutslippene fra petroleumssektoren og foreslå 
tiltak som reduserer disse betydelig. 

Forslag 6 
Stortinget ber Regjeringen om å pålegge oljeselska

pene å utarbeide handlingsplaner for å redusere COr 
utslippene på sokkelen. 

Forslag 7 
Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med stats

budsjettet for 2005 å redegjøre for innholdet i en ryddig 
og inkluderende prosess for å vurdere petroleumsfrie 
områder og etablere den helhetlige forvaltningsplanen 
for Lofoten-Barentshavet. 

Forslag 8 
Stortinget ber Regjeringen om å utarbeide en krav

liste for hva som er tilfredsstillende beredskap i 
Barentshavet. 

Forslag 9 
Stortinget ber Regjeringen om i forbindelse med 

statsbudsjettet for 2005 å legge fram en vurdering av 
Statoil og rettighetshavernes tidssatte plan for å 
utprøve C02-reduserende teknologier, og foreslå tiltak 
for å gjennomføre den. 
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Forslag fra Fremskrittspartiet: 
Forslag 10 

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med stats
budsjettet for 2005 fremme forslag til nødvendige skat
tejusteringer på norsk kontinentalsokkel i samsvar med 
de innspill som er kommet fra Kon.Kraft. 

Forslag 11 
Stortinget ber Regjeringen åpne for petroleumsvirk

somhet i hele Lofoten-Barentshavornrådet fra og med 
1. juli 2004. 

Forslag 12 
Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med stats

budsjettet for 2005 foreslå en økning av petroleums
forskningsfondet til 10 mrd. kroner. 

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti: 
Forslag 13 

Stortinget ber Regjeringen å gjennomgå lisenssyste
met og rammebetingelsene for operatører og deleiere, 
og foreslå en mer offensiv strategi for å utnytte ressur
sene i de feltene som allerede er åpnet. 

Forslag 14 
Stortinget ber Regjeringen å etablere en sterkere 

sammenheng mellom tildelingspolitikken og prestasjo
ner for økt utvinningsgrad. 

Forslag 15 
Stortinget ber Regjeringen omgjøre SFTs utslippstil

latelse for CO2 fra energianlegget på Snøhvit, i tråd 
med Sem-erklæringens forutsetning om at ytterligere 
konsesjons- og utslippstillatelser kun gis til gasskraft
anlegg basert på COrfri teknologi. 

Forslag 16 
Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Regje

ringens utvidede beskrivelse av Petoro i forslaget til 
statsbudsjett for 2005 å gjennomgå endringer i Petoros 
forvalterrolle for en mer aktiv rolle, for å fremme CO2-

injiseringsprosjekter så raskt som mulig på alle rele
vante felt på norsk sokkel. 

Forslag 17 
Stortinget ber Regjeringen iverksette et teknologiut

viklingsprogram med mål om å muliggjøre :fjerning av 
samtlige instaJlasjoner på norsk sokkel ved avvikling av 
felt, på en måte som sikrer miljø, kvalitet og sikkerhet. 

Forslag 18 
Stortinget ber Regjeringen sørge for at den økte 

avkastningen til Fondet for forskning og nyskapning 
skal nyttes til langsiktig, grunnleggende forskning ret
tet mot petroleumssektoren, hvor det i hovedsak skal 
prioriteres til skjæringsfeltet mellom energi og miljø og 
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forskningsbasert nyskapning/demonstrasjon av depo
neringsløsninger for CO2, og at spesielt fokus rettes 
mot langtidsvirkninger av utslipp til sjø. 

Forslag 19 

Stortinget ber Regjeringen gjennomgå GIEK.s tilde
lingskriterier - for å styrke fokus på miljø- og utvin
ningsgradsfilosofien og stimulere til større samhand
ling mellom teknologibedriftene og videreutvikle 
INTSOK, eller danne et forum som målrettes, mot 
eksport av miljø- og utvinningsgradsteknologi. 

Forslag fra Senterpartiet: 
Forslag 20 

Fondet for forskning og nyskapning tilføres 2 mrd. 
kroner fra 1. juli 2004. Den økte avkastning på ca. 80 
mill. kroner, ska] nyttes til langsiktig og grunnleggende 
forskning rettet mot petroleumssektoren. 

KOMITEENS TILRÅDING 

Kom i teen har for øvrig ingen merknader, viser til 
meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt 

vedtak: 

I 
St.meld. nr. 38 (2003-2004) om petroleumsvirksom

heten - vedlegges protokollen. 

11 
Stortinget ber Regjeringen utvide sameksistensutval

get med representanter med miljøfaglig og juridisk 
kompetanse. 

Ill 
Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med oljesel

skapene og leverandørindustrien foreta en gjennom
gang av prosjektene nevnt i lnnst. S. nr. 249 (2003-
2004) som planlegges på norsk sokkel, og vurdere til
tak slik at de kan gjennomføres og fremskyndes. 

IV 
Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til hen

siktsmessige virkemidler for å stimulere til bruk av 
CO2 som trykkstøtte for økt utvinning på norsk sokkel. 

Videre ber Stortinget Regjeringen vurdere ytterligere 
insentivordninger for økt haleproduksjon. Vurderin
gene bes lagt frem snarest mulig og senest i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2006. 

V 
Stortinget ber Regjeringen gjennomgå konkurranse

situasjonen for norsk offshorerettet verkstedindustri i 
forhold til andre EØS-land med spesiell fokus på urik
tig bruk av statsstøtte i andre EØS-land. 

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den IO. juni 2004 

Bror Yngve Rahm 
leder 

Leif Frode Onarheim 
ordfører 
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1 Sammendrag 

Økosystemene skal sikres for fremtiden som 
grunnfag for langsiktig verdiskaping 

Økosystemene i Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten har svært viktige miljøverdier og 
inneholder levende ressurser som er grunnlag for 
betydelig næringsaktivitet Området inneholder 
blant annet betydelige fiskebestander av torsk, sild 
og lodde, store kaldtvannskorallrev og fuglefjell av 
internasjonal verdi. I et internasjonalt perspektiv er 
disse økosystemene i dag i hovedsak i god forfat
ning - og havområdet kan betegnes som et rent og 
rikt hav. Regjeringen mener det er svært viktig å 
sikre dette havområdets grunnleggende økosys
tem i et langsiktig perspektiv slik at det forblir rent, 
rikt og produktivt 

Behovet for et solid, tverrsektorielt forvalt
ningssystem er forsterket av endringer i nærings
strukturen. Området har et stort potensial for 
:fremtidig verdiskaping. De nordlige havområdene 
og Barentshavet har tradisjonelt hatt fiskere og 
marin transport som primærbrukere. Dette bildet 
er i dag i sterk endring. Utvinning av olje og gass, 
transport av olje langs kysten, hovedsakelig fra 
Russland økende trafikk med cruiseskip langs 
kysten og i områdene rundt Svalbard og marin 

bioprospektering er nye virksomheter som krever 
samordning, interesseavveininger og regulering i 
forhold til tradisjonell virksomhet. Fellesnevneren 
for all virksomhet i tilknytning til havet er forhol
det til det marine miljø. 

Formålet med denne forvaltningsplanen er å 
legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraf
tig bruk av ressurser og goder i Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten og samtidig opprett
holde økosystemenes struktur, virkemåte og pro
duktivitet Planen skal klargjøre de overordnede 
rammene for eksisterende og ny aktivitet i havom
rådet Regjeringen legger stor vekt på å legge til 
rette for bredde og mangfold i næringsutviklingen i 
landsdelen. Derfor er det viktig å legge til rette for 
sameksistens mellom ulike næringer, særlig fis
keri, sjøtransport og petroleumsaktivitet Det er i 
denne planen fremhevet hvilke spørsmål det må 
arbeides videre med for å sikre fortsatt god samek
sistens. Forvaltningsplanen skal videre medvirke 
til en felles forståelse av forvaltningen av havområ
det mellom næringsinteressene, lokale, regionale 
og sentrale myndigheter, samt miljøvernorganisa
sjoner og andre interessegrupper. 

Forvaltningsplanen fokuserer på de miljømes
sige rammebetingelsene for en bærekraftig utnyt-
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telse av havområdene. Planen behandler derfor 
ikke nærmere de næringsmessige ringvirkninger 
og verdiskaping på land. Regjeringen vil ko1nme 
tilbake til disse spørsmålene i egne prosesser. 

Særlig verdifulle og sårbare områder krever særskilt 
aktsomhet 

Enkelte områder fremst.år som særlig verdifulle 
og sårbare i miljø- og ressursmessig forstand 
Dette er områder som ut fra naturfaglige vurde
ringer har vesentlig betydning for det biologiske 
mangfoldet og den biologiske produksjonen i hele 
havområdet, og der mulige skadevirkninger kan 
få langvarige effekter. Viktige kriterier er at del
området har stor biologisk produksjon, store kon
sentrasjoner av arter, eller inneholder truete eller 
sårbare naturtyper. Andre viktige kriterier er del
områdets betydning som nøkkelområde for truete 
eller sårbare arter eller norske ansvarsarter, eller 
som leveområde for internasjonalt eller nasjonalt 
viktige bestander av ulike arter gjennom hele 
eller deler av året Sårbarhet er vurdert konkret i 
forhold til ulike typer påvirkning som for eksem
pel oljeforurensning, svingninger i næringsgrunn
laget og fysisk skade. Sårbarheten varierer med 
tiden på året 

De særlig verdifulle og sårbare områdene 
omfatter områdene fra Lofoten til og med Trom
søflaket, eggakanten, kysten av Finnmark, iskan
ten, polarfronten og kystsonen omkring Bjørnøya 
og resten av Svalbard. Innenfor disse områdene 
finnes de sentrale gyte-, egg- og larvedriftsområ
dene for Nordøst-Atlanterens viktigste kommersi
elle fiskebestander, som nordøstarktisk torsk og 
sild. Fiskeegg og fiskelarver, som utgjør de kri
tiske stadiene i fiskens liv, transporteres her med 
kyststrømmen konsentrert i tid og rom. Flere av 
delområdene er viktige hekke-, myte- (fjærskifte) 
og overvintringsområder for sjøfuglbestander av 
internasjonal betydning, som nordlig sildemåke, 
stellerand og lunde. Delområdene omfatter også 
verdifulle og sårbare leveområder med bunnfauna 
som korallrev, inkludert verdens største kjente 
kaldtvannskorall.rev som ligger utenfor Røst, og 
svampsamfunn. Regjeringen peker på at det må 
være høyere aktsomhet ved aktivitet i disse områ
dene, men peker også på behovet for en nyansert 
vurdering av tiltak ut fra det enkelte delområdets 
karakteristiske trekk, blant annet type og grad av 
sårbarhet 

Godt faglig grunnlag, men betydelig 
kunnskapsbehov 

Regjeringen har lagt stor vekt på det faglige 
grunnlaget for denne planen. Det er utarbeidet et 
felles faktagrunnlag for vurderingene av havområ
det, både når det gjelder de naturmessige, miljø
messige, næringsmessige og samfunnsmessige 
forhold. Konsekvensene av aktiviteter som kan 
påvirke miljøtilstanden, ressursgrunnlaget eller 
mulighetene for å drive annen næringsaktivitet i 
havområdet, er utredet Dette gjelder først og 
fremst fiskerier, petroleumsvirksomhet og skips
trafikk. I tillegg er konsekvensene av ytre påvirk
ninger som langtransporterte forurensninger, 
utslipp fra landbasert virksomhet, klimaendringer 
og påvirkning fra aktiviteter i Russland vurdert. 
En faggruppe, bestående av de berørte direktora
tene, har sammenstilt det faglige grunnlaget fra 
sektorene for å se påvirkningene i sammenheng. 
For å sikre en bred deltakelse i utarbeidelsen av 
planen har det vært lagt opp til en åpen prosess 
der interesserte parter har vært trukket inn i 
arbeidet Dette har omfattet lokale myndigheter, 
samiske interesseorganisasjoner, miljøvernorga
nisasjoner, næringsliv og forskningsinstitusjoner. 
Berørte interesser har kommet med vesentlige 
bidrag til det faglige grunnlaget 

Det grundige, faglige arbeidet har vist at vi i 
dag har omfattende kunnskap om havområdet, 
om havmiljøet og de levende marine ressursene 
generelt, og spesielt om de viktigste høstbare fis
kebestandene. Likevel er det kunnskapsbehov 
knyttet til en rekke aspekter ved de marine øko
systemene. Dette gjelder særlig bunnfauna (som 
utbredelse av korallrev og svampsamfunn), utbre
delse av sjøfugl, konsekvenser av langtranspor
tert forurensning, konsekvenser av klimaendrin
ger og konsekvenser av samlet påvirking på ulike 
deler av økosystemet. Det er også behov for økt 
kunnskap om utbredelse av fiskearter, hvordan 
og hvor bunnfauna kan bli skadet, og om bifangst 
av sjøfugl. 

Regjeringen vil som et svar på det kunnskaps
behovet som er identifisert, introdusere et mer 
koordinert overvåkingssystem for systematisk 
vurdering av økosystemenes kvalitet. Dette over
våkingssystemet vil gjennom indikatorer, referan
severdier og tiltaksgrenser gi grunnlag for å vur
dere utviklingen i økosystemene mer systema
tisk. En styrket overvåking av forurensningsni
våer er viktig som grunnlag for å iverksette tiltak 
mot forurensning, og vil dessuten bidra til å doku
mentere kvaliteten til norsk sjømat. Videre vil 
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regjeringen styrke forskningen på havområdet 
gjennom en strategisk satsing innenfor forsk
ningsprogrammer i Forskningsrådet de nær
meste årene. Kartlegging av bunnfauna og sjøfugl 
står også sentralt i regjeringens satsing på kunn
skapsoppbygging sammen med kunnskap om 
effekter av forurensning. Denne nye kunnskapen 
vil sikre Norges særlige stilling i drøftelser av 
miljø- og ressursspørsmål i nordområdene i frem
tiden, og være et viktig bidrag i arbeidet under 
internasjonale miljøkonvensjoner. 

Det er også et vesentlig behov for økt kunn
skap om det ulovlige, urapporterte og uregulerte 
fisket, IUU-:fisket (Illegal, Unreported and Unre
gulated Fishing), og det er behov for mer kunn
skap som grunnlag for risikovurderinger. Regje
ringen vil legge til rette for økt kunnskap også på 
disse områdene. 

Ambisiøse mål for fremtiden 

Regjeringen har gjennom denne planen fastsatt 
ambisiøse mål for forvaltningen av det aktuelle 
havområdet. Målene skal sikre at miljøtilstanden 
opprettholdes der den er god, og at den forbedres 
der det er identifisert utfordringer. Målene er på 
flere områder mer ambisiøse enn nasjonale resul
tatinål på miljøområdet ut :fra havområdets sær
lige betydning. Blant annet er petroleumsvirk
somhet i havområdet ut fra dette underlagt skjer
pede krav til utslipp som er blant de strengeste i 
verden. Disse kravene videreføres. Det er et mål 
at aktiviteter i særlig verdifulle og sårbare områ
der skal foregå på en måte som ikke truer områ
denes økologiske funksjoner eller biologiske 
mangfold. Truete og sårbare arter og nasjonale 
ansvarsarter skal opprettholdes på eller gjenopp
bygges til livskraftige nivåer så raskt som mulig. 
Utilsiktet, negativ påvirkning på slike arter som 
følge av virksomhet i området skal reduseres så 
langt det lar seg gjøre innen 2010. 

Målene innebærer behov for nye tiltak på flere 
områder, og styringen av arbeidet med oppfølgin
gen av denne planen vil bli nært knyttet til 
målene. Regjeringen vil i det løpende arbeidet 
med vurdering av behovet for ytterligere tiltak 
legge betydelig vekt på resultater fra overvåkings
systemet for miljøkvalitet som etableres gjennom 
meldingen. Målene for verdiskaping skal sikre at 
hensynet til næringsutvikling ivaretas samtidig 
med de ambisiøse miljømålene. 

Behov for å redusere og forebygge forurensning 

Selv om økosystemene i hovedsak er i god forfat
ning, peker regjeringen på at det er betydelige 
utfordringer, særlig knyttet til langtransportert 
forurensning. Håndtering av risiko for akutt olje
forurensning vil også stå sentralt. Driftsutslipp fra 
petroleumsvirksomhet forventes innenfor de 
meget strenge eksisterende kravene om nullut
slipp ikke å ha miljømessige konsekvenser av 
betydning på havmiljøet. 

Utvikling i risiko for akutt oljeforurensning er 
blant annet knyttet til omfanget og lokaliseringen 
av eventuelle utslipp fra sjøtransporten og petrole
umsaktiviteten, samt til aktørenes V11je til å opp
fylle regelverk, herunder krav til utvikling av ulyk
kesforebyggende teknologi, kunnskap og arbeids
metoder. I perioden frem til 2020 vil utfordringene 
knyttet til langtransportert forurensning og risiko 
for akutt oljeforurensning fremdeles være de 
mest sentrale på forurensningsområdet. Det skal 
etableres et forum for samarbeid om miljørisiko 
knyttet til akutt oljeforurensning i havområdet. 
Formålet er å bidra til en bedre forståelse av 
utviklingen av risiko i havområdet og bidra til å 
håndtere denne risikoen på en best mulig måte 
både sektorvis og samlet På lengre sikt enn 2020 
antas det at menneskeskapte klimaendringer vil 
utgjøre den viktigste påvirkningen på alle de sen
trale delene av økosystemet Regjeringen er opp
tatt av å få en bedre forståelse av konsekvensene 
av klimaendringer for havområdet og vil sette i 
gang en egen utredning for å øke kunnskapen om 
disse sammenhengene. Utredningen skal knyttes 
nært til eksisterende forskning og overvåking, 
blant annet gjennom Arktisk råd. 

Styrke internasjonalt arbeid med kjemikalier 

Opphoping av miljøgifter i organismer i arktiske 
strøk er en helt sentral utfordring. Regjeringen vil 
styrke det internasjonale kjemikaliearbeidet gjen
nom systematisk kunnskapsoppbygging om 
effekter av helse- og miljøfarlige kjemikalier, og 
gjennom nye initiativer i internasjonale fora som 
Stockholm-konvensjonen. 

Miljørisiko ved akutt oljeforurensning fra 
sjøtransport 

Det er gjennomført en rekke forebyggende tiltak 
innenfor sjøsikkerhet og oljevernberedskap i for
bindelse med sjøtransporten i området Dette må 
ses i sammenheng med den generelle utviklingen 

904



10 St.meld. nr. 8 2005-2006 
Om helhetlig forvaltniag av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) 

i retning av stadig strengere miljøkrav for sjøtran
sporten for å sikre den som miljøvennlig trans
portmåte. Regje1ingen har i den forbindelse iverk
satt et arbeid med å etablere nye påbudte seilings
leder for sjøtransport om Jag 30 nautiske mil fra 
kysten. Dette vil være et vesentlig bidrag for å 
sikre at risikoen ikke øker vesentlig i perioden 
frem til 2020. Regjeringen vil så snart som mulig 
søke FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International 
Maritime Organization) om etablering av seilings
leder, 

I tillegg vil regjeringen videreføre og styrke 
annet forebyggende arbeid samt beredskapen 
mot akutt forurensning i området 

Varsomhet i utvikllngen av 
petroleumsvirksomheten 

Regjeringen peker i denne meld.ingen på at det er 
omfattende områder i Barentshavet syd hvor det 
kan foregå petrolewnsvirksomhet innenfor gjel
dende krav. Ut fra en vurdering av de særskilt ver
difulle og sårbare områdene som er identifisert, 
og ut fra en vurdering av risikoen for akutt oljefor
urensning samt forholdene til .fiskeriene, vil regje
ringen etablere rammer for petrolewnsvirksom
heten i disse områdene. Rammene vil bli vurdert 
på nytt med utgangspunkt i det kunnskapsgrunn
laget som foreligger i forbindelse med jevnlig ruJ.. 
leting av planen og rapportene som utarbeides i 
henhold til kapittel 9.2, første gang i 2010. Viktige 
elementer i tillegg ti1 forskning og kartlegging vil 
være erfaringene med ny aktivitet i havområdet, 
herunder konsekvenser av utilsiktede utslipp, 
samt kunnskap som innhentes som ledd i etable
ringen av overvåkingssystemet, jf. kapittel 9.5. De 
nærmere rammene, herunder hvilke områder det 
ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet 1, 

fremgår av kapittel 10.2. 

Forsterket innsats for d sikre biologisk mangfold 

Høsting av levende matine ressurser betyr at 
deler av den årlige produksjonen fjernes fra øko
systemene. Dette er en betydelig, men styrt 
påvirkning som er underlagt forvaltningsstrate
gier basert på prinsippet om en bærekraftig høs
ting av den marine produksjonen. Den faglige råd
givningen som ligger til grunn for fastsettelsen av 
fangstkvotene for de enkelte bestandene, baserer 
seg på prinsippene for en økosystembasert res
sursforvaltning. Hovedtyngden av forvaltningen 
ligger imidlertid fremdeles på forvaltning av 
enkeltbestander. Det er derfor behov for å videre-

utvikle dette forvaltningsregimet Regjeringen vil 
arbeide for å øke andelen av kommersielt utnyt
tede bestander som kartlegges, overvåkes og 
høstes i tråd med formaliserte forvaltningsstrate
gier (forvaltningsmål). Videre ser regjeringen det 
som viktig å arbeide for at det etableres føre var
gytebiomasser for alle bestander som utnyttes 
kommersielt, særlig bestander som er under gjen
oppbygging. Kontrollen med at høsting skjer i 
samsvar med etablerte kvoter skal styrkes. 

Det betydelige ulovlige, urapporterte og ure
gulerte fisket (IUU-fisket) som foregår i Barents
havet, utgjør en trussel mot en forsvarlig og bære
kraftig forvaltning av fiskebestandene. Regjerin
gen vil på denne bakgrunn styrke overvåkingen 
av fiskeressursene i havområdet og arbeide for at 
ulovlig, urapportert og uregulert :fiske blir stoppet, 
og at det internasjonalt ikke kan omsettes eller 
landes ulovlig, urapportert og uregulert fisk. 
Videre er det viktig at :fiskebestander som i dag 
har en gytebiomasse under føre var-grensen, blir 
gjenoppbygget til bærekraftige nivåer, slik at et 
langsiktig utbytte kan sikres. 

Avhengig av bunntype kan tråling med tung 
bunnredskap skade bunnen slik at bunndyrsam
funnene endrer karakter. MAREANO-prosjektet 
(Marin arealdatabase for norske kyst- og havom
råder) er et viktig initiativ som vil gi økt kunnskap 
om økologisk viktige bunndyrsamfunn som kor
allrev og svampforekomster. Dette vil igjen gi et 
bedret grunnlag for å vurdere omfanget og betyd
ningen av menneskeskapt påvirkning. Videre vil 
arbeidet med å sikre tilfredsstillende beskyttelse 
av korallrev i Barentshavet og havområdene uten
for Lofoten bli styrket, blant annet gjennom arbei
det med en sektorovergripende nasjonal hand
lingsplan for korallrev. 

Den samlede påvirkningen fra ulik menneske
lig aktivitet gjør seg særlig gjeldende for sjøfugl, 
og det er en utfordring å få bedre forståelse av 
samlet påvirking som grunnlag for en kunnskaps
basert forvaltning. Utilsiktet bifangst og tilgang 
på føde er elementer i dette. Regjeringen vil i til
legg prioritere økt kwmskap om den risiko som 
er forbundet med introduserte arter. 

Internasjonalt nybrottsarbeid - styrking av det 
internasjonale samarbeidet, særlig med Russland 

Regje1ingen peker på at denne forvaltningsplanen 
er en konkretisering av arbeidet med en mer hel
hetlig, økosystembasert forvaltning av norske 
havområder. Arbeidet er et nybrottsarbeid og har 
vakt interesse i internasjonal sammenheng som et 
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av de første eksempler på en regional forvalt
ningsplan for et belt havområde. I EU, innen det 
sirkumpolære samarbeidet i Arktisk råd, i den 
regionale OSPAR-kommisjonen (Commission for 
the Protection of the Marine Environment of the 
North-East Atlantic), gjennom Nordsjøsamarbei
det og på bilateralt nivå arbeides det nå med til
svarende planer for andre havområder, og Norge 
deltar aktivt i dette arbeidet Denne forvaltnings
planen omfatter norske havområder og ikke hele 
Barentshavet som internasjonalt karakteriseres 
som et stort marint økosystem (LME - Large 
Marine Ecosystem). Regjeringen vil derfor gjen
nom nært samarbeid med Russland arbeide for at 
hele havområdet sikres en helhetlig forvaltning. 
Det foreslås at dette samarbeidet styrkes på en 
rekke punkter, særlig i tilknytning til den nye 
norsk-russiske havmiljøgruppen under Den 
norsk-russiske miljøvernkommisjon. Barentsha
vets miljøtilstand er avhengig av felles miljøbe
skrivelser og høye miljøstandarder for all aktivitet 
i hele havområdet Samtidig tar regjeringen sikte 
på å påbegynne arbeidet med tilsvarende forvalt
ningsplaner for Norskehavet og Nordsjøen. Erfa
ringene fra forvaltningsplanen for Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten vil danne 
utgangspunkt for dette arbeidet 

Systematisk oppfølging og tilpasning av planen 

Regjeringen legger stor vekt på en systematisk og 
fleksibel oppfølging av denne planen basert på ny 

kunnskap og utvikling. Norsk Polarinstitutt skal 
derfor i samråd med berørte myndigheter jevnlig 
sammenstille rapporter om det faglige arbeidet, 
første gang i 2010. Dette endrer ikke eksisterende 
myndighets- og ansvarsforhold, men vil bedre 
grunnlaget for en mer helhetlig forvaltning. Et 
viktig grunnlag for disse femårige rapportene vil 
være et mer formalisert, løpende overvåkingsar
beid som skal skje gjennom en egen overvåkings
gruppe under ledelse av Havforskningsinstituttet 
og et forum for risiko under ledelse av Kystver
ket Miljøverndepartementet vil koordinere regje
ringens styring med arbeidet og med den forvalt
ningsmessige oppfølgingen av rapportene basert 
på at ansvaret for å treffe tiltak hører til de enkelte 
fagdepartementene. Forvaltningsplanen skal 
være dynamisk, og regjeringen vil derfor løpende 
vurdere behovet for oppfølging og oppdatering av 
planen, inkludert behovet for nye tiltak. Ut fra et 
samlet behov; vil det i god tid startes en prosess 
med sikte på å oppdatere hele planen i 2020 for 
perioden frem mot 2040. Regjeringen vil sikre at 
berørte interesser kan bidra aktivt i arbeidet med 
oppfølgingen av planen. 

Tiltakene som skisseres i forvaltningsplanen, 
vil bli vurdert av regjeringen på lik linje med 
andre prioriterte formål i de ordinære budsjett
prosesser. 
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• 
Innst. S. nr. 145 
(2007-2008) 

Innstilling til Stortinget 
fra energi- og miljøkomiteen 

St.meld. nr. 34 (2006-2007) 

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk 
klimapolitikk 

Til Stortinget 

SAMMENDRAG 

Regjeringen foreslår i St.meld. nr. 34 (2006-
2007) at Norge skal være karbonnøytralt i 2050, 
Norge skal fram til 2020 redusere de globale utslip
pene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Nor
ges utslipp i 1990, og Norge skal skjerpe sin Kyoto
forpliktelse med ti prosentpoeng - til ni prosent under 
1990-nivå. Innsatsen for reduksjon av utslipp i Norge 
må intensiveres - om lag halvparten og opp mot to 
tredjedeler av Norges totale utslippsreduksjon av kli
magasser skal tas nasjonalt. 

En bedre internasjonal klimaavtale er det første 
og viktigste elementet i klimapolitikken, og Regje
ringen vil arbeide for en ambisiøs internasjonal kli
maavtale som omfatter flest mulig land. Norge må 
bidra til utslippsreduksjoner i utviklingsland og i 
raskt voksende økonomier som Kina, India med 
flere. 

Etter at Norge har sluttet seg til det europeiske 
kvotesystemet, vil om lag 70 prosent av de nasjonale 
utslippene være underlagt kvoteplikt eller C02-

avgift. På områder som er underlagt generelle virke
midler, er Regjeringens utgangspunkt at man som 
hovedregel skal unngå ytterligere regulering. Samti
dig vil Regjeringen videreføre den muligheten vi har 
i dag til å benytte andre virkemidler i tillegg til kvoter 
og avgifter, også i disse sektorene. 

Regjeringen foreslår i meldingen sektorvise kli
mahandlingsplaner og sektorvise mål for de sentrale 
utslippssektorene i Norge. Det legges fram hand-

lingsplaner for petroleum og energi, transport, indus
tri, primærnæringer og avfall samt for kommunalt 
klimaarbeid og driften av statlig sektor. Innen hver 
sektor er det presentert en oversikt over det teknisk 
mulige potensialet for utslippsreduksjoner, samt til
tak som Regjeringen vil igangsette arbeid med. 

Regjeringen vil spesielt vurdere tiltak som er 
kostnadseffektive i lys av en forventet stigende kar
bonpris over investeringenes levetid, og som ikke 
nødvendigvis utløses av dagens virkemiddelbruk. 
Tiltak som bidrar til teknologiutvikling vil bli særlig 
vurdert. 

Regjeringen vil legge opp til kontrollstasjoner og 
videreutvikling av nasjonal virkemiddelbruk hvert 
femte år, og Regjeringen vil innhente uavhengige 
faglige vurderinger av norsk klimapolitikk fra insti
tusjoner og/eller personer med bred erfaring og kunn
skap i utforming og gjennomføring av klimapolitikk. 
Regjeringen foreslår også at det midtveis i den første 
Kyoto-perioden (2010) legges fram for Stortinget en 
vurdering av klimapolitikken og behov for endrede 
virkemidler. 

For en nærmere vurdering av Norges kostnader 
ved å oppfylle forpliktelsen under Kyotoprotokollen, 
vises det til St.prp. nr. 49 (2001-2002) Om samtykke 
til ratifikasjon av K yotoprotokollen av 11. desember 
1997 til FNs rammekonvensjon om klimaendringer 
av 9. mai 1992, som igjen bygger på beregninger pre
sentert blant annet i St.meld. nr. 54 (2000-2001). 

Regjeringen legger opp til at C02-avgiften vide
reføres, samtidig som et kvotesystem for perioden 
2008-2012 innføres for de sektorene som i dag er 
omfattet av EUs direktiv for kvotehandel, samt even
tuelle andre kilder og utslipp. Økonomiske og admi
nistrative konsekvenser for de næringer som tas inn i 
kvotesystemet er drøftet i Ot.prp. nr. 66 (2006-2007) 
Om lov om endringer i klimakvoteloven m.m. 
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Regjeringen vil komme tilbake til oppfølgingen 
av enkelttiltakene i denne meldingen i forbindelse 
med de årlige statsbudsjettene. 

DEL I: REGJERINGENS KLIMAPOLITIKK 

Regjeringens klimapolitiske mål og 
internasjonale strategi 

Regjeringen vil at Norge skal være en pådriver i 
arbeidet for en mer ambisiøs og mer omfattende kli
maavtale etter Kyoto-perioden, med utgangspunkt i 
målet om at den globale temperaturøkningen skal 
holdes under 2 °C sammenliknet med førindustrielt 
nivå. 

Regjeringens mål om karbonnøytralitet i 2050 
innebærer at Norge vil redusere de globale utslip
pene av klimagasser tilsvarende 100 prosent av 
egne utslipp innen 2050. Utslippene fra norsk ter
ritorium vil da være nøytralisert av reduksjoner 
Norge betaler i andre land, gjennom kjøp av kvo
ter eller andre tilsvarende mekanismer som er til
gjengelige på det tidspunktet. 
Regjeringens mål om å kutte de globale utslip
pene av klimagasser fram mot 2020 tilsvarende 
30 prosent av Norges utslipp i 1990, vil inkludere 
både utslippsreduksjoner i Norge, inklusive opp
tak av CO2 i skog, og Norges bidrag gjennom 
utslippsreduksjoner i andre land. 

I nasjonalbudsjettet for 2007 ble utslippene av 
klimagasser i 2020 på usikkert grunnlag anslått til om 
lag 59 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Erfarings
messig vil en slik referansebane kunne endres over 
tid. Basert på en tiltaksanalyse utført av Statens foru
rensningstilsyn, sektorvise klimahandlingsplaner 
samt eksisterende virkemidler, mener Regjeringen 
det er realistisk å ha et mål om å redusere utslippene 
i Norge med 13-16 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 
forhold til referansebanen slik den er presentert i 
nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert. 
Dette vil innebære at om lag halvparten og opp mot 
to tredjedeler av Norges totale utslippsreduksjon tas 
nasjonalt. Med en eventuell videreføring av Kyoto
protokollens regelverk for skog vil det anslagsvis 
være mulig å få godskrevet et nettoopptak opp mot 3 
millioner tonn CO2 i et norsk utslippsregnskap for 
2020. 

I vurderingen av utslippsreduksjoner som skal 
finansieres utenom Norges grenser, vil Regjeringen 
legge stor vekt på tiltak og prosjekter som sikrer at 
klimapolitikken kan få størst mulig positiv virkning 
på økonomisk utvikling og fattigdomsbekjempelse i 
utviklingsland. 

Regjeringen vil innenfor Kyotoprotokollens før
ste periode (2008-2012) skjerpe Norges Kyoto-for-
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pliktelse med ti prosentpoeng - til ni prosent under 
1990-nivå, samt sørge for at en betydelig del av 
reduksjonene skjer gjennom nasjonale tiltak. Det vil 
si at Norges utslipp, når det er tatt hensyn til bruk av 
de fleksible mekanismene under Kyotoprotokollen, i 
gjennomsnitt i perioden 2008-2012 skal være 
ni prosent lavere enn de var i 1990. Dette vil i stor 
utstrekning bli innfridd gjennom finansiering av til
tak i utviklingsland. 

Regjeringen vil arbeide for en internasjonal kli
maavtale som omfatter flest mulig land, og man må 
etablere et bredere, mer ambisiøst og forpliktende 
globalt klimaregime. Industrilandene må gå foran 
med å ta ansvar for utslippsreduksjoner, men alle 
land med store utslipp må på sikt delta for å kunne 
oppnå nødvendige globale utslippsreduksjoner. Et 
langsiktig mål vil være å etablere en global pris på 
klimagasser, noe som blant annet kan oppnås gjen
nom et mer globalt kvotehandelssystem. Kvoter bør 
fordeles med utgangspunkt i prinsippet om felles, 
men differensierte forpliktelser. I tråd med samme 
prinsipp bør plikten til å levere kvoter for egne 
utslipp gjelde for alle parter til avtalen. 

Kyotoprotokollen er et godt grunnlag for videre 
samarbeid, og framtidig internasjonalt samarbeid må 
baseres på de institusjonelle rammene som er eta
blert. Vktige elementer i Protokollen må beholdes, 
slik som differensierte utslippsforpliktelser, alle kli
magasser må være inkludert, og bruk av fleksible 
mekanismer som kvotehandel og prosjektbasert sam
arbeid må videreføres. På sikt bør en ha som mål å gå 
i retning av en global pris på klimagasser, noe som 
blant annet kan oppnås gjennom et mer globalt kvo
tehandelssystem - og hvor alle land har utslippsfor
pliktelser. Industriland må samtidig være innstilt på å 
bistå utviklingslandene med utslippsbegrensninger, 
teknologiutvikling og tilpasning til klimaendringer. 

Regjeringen legger opp til at staten skal bidra til 
utslippsreduksjoner i andre land gjennom kjøp av 
kvoter fra prosjekter under Den grønne utviklings
mekanismen (CDM) og Felles gjennomføring (JI). 
Utover kostnadseffektive utslippsreduksjoner kan 
COM-prosjekter være gode redskaper for utvikling. 

Norges bidrag til reduksjoner av utslippsveksten 
i andre land skal også skje gjennom utvikling av 
klimavennlig teknologi, overføring av slike teknolo
gier samt kunnskap om disse til utviklingslandene. 

På bakgrunn av prognosene om framtidig kraft
behov forventer Regjeringen at CO2-håndtering vil 
bli et sentralt tiltak for å redusere verdens samlede 
utslipp av klimagasser, og ønsker å bruke norsk kom
petanse til å bidra til reduksjon i CO2-utslipp gjen
nom internasjonal spredning av slik teknologi. Når 
det gjelder implementering av slik teknologi i 
utviklingsland, vil det være viktig at CO2-håndtering 
som metode godkjennes under CDM. 
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Regjeringens nasjonale klimapolitikk 

Det vises i meldingen til at om lag 70 prosent av 
de nasjonale utslippene vil være underlagt kvoteplikt 
eller C02-avgift etter at Norge har sluttet seg til det 
europeiske kvotesystemet. Enkelte utslippskilder kan 
verken pålegges kvoteplikt eller C02-avgift, og her 
må myndighetene bruke andre virkemidler for å 
redusere klimagassutslippene. 

På områder som er underlagt generelle virkemid
ler, er Regjeringens utgangspunkt at man som hoved
regel skal unngå ytterligere regulering. 

Regjeringen vil gjennomgå skatte- og avgiftsni
vået med sikte på å foreta endringer for å fremme 
miljøvennlig atferd. Dette må skje innenfor en pro
venynøytral ramme. Regjeringen vil holde skatteni
vået fra 2004, men øke miljø- og klimaavgifter mot 
tilsvarende reduksjoner av andre skatter og avgifter. 

Regjeringen vil videreføre virkemidler som sik
rer gjennomføring av kostnadseffektive tiltak på 
tvers av sektorer. 

Det nasjonale kvotesystemet og avgifter på 
utslipp er sektorovergripende virkemidler som er inn
ført for å redusere klimagassutslippene. Regjeringen 
vil vurdere å inkludere også virksomheter som ikke 
har obligatorisk kvoteplikt i EU. Prinsippet om at for
urenseren skal betale tillegges avgjørende vekt, også 
ved utformingen av det norske kvotesystemet. De 
fleste kvotene som norske virksomheter samlet vil 
trenge for å oppfylle kvoteplikten, må derfor kjøpes i 
markedet. 

Regjeringen legger ikke opp til å tildele veder
lagsfrie kvoter til offshoresektoren. Vederlagsfrie 
kvoter for fastlandsindustrien vil bli tildelt på grunn
lag av gjennomsnittlige utslipp i basisperioden 1998-
2001. Samlet skal tildeling av vederlagsfrie kvoter 
tilsvare 92 prosent av utslippene som virksomhetene 
hadde i basisperioden. Det vil bli tildelt 100 prosent 
på grunnlag av prosessutslippene og 87 prosent ut fra 
energiutslippene. Samlet antas tildelingen av veder
lagsfrie kvoter å svare til 25 prosent av behovet for 
alle kvotepliktige. I tillegg vil det bli satt av en 
reserve til nye gasskraftverk som skal basere seg på 
rensing, og høyeffektive kraftvarmeverk med konse
sjon. Størrelsen på reserven er ikke endelig bestemt, 
men det antas at det samlede volumet av vederlags
frie kvoter kan bli i størrelsesorden 30 prosent av det 
de kvotepliktige trenger, som er vesentlig lavere enn 
i noe annet land i det europeiske kvotesystemet. De 
kvotepliktige virksomhetene vil få anledning til å 
bruke kvoter utstedt under de prosjektbaserte Kyoto
mekanismene Felles gjennomføring og Den grønne 
utviklingsmekanismen etter nærmere regler. 

C02-avgiften er hovedvirkemidlet i Norge for 
reduksjon av klimagassutslipp for virksomheter som 
ikke er omfattet av kvotesystemet. C02-avgiften dek
ker om lag 52 prosent av de norske klimagassutslip-
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pene og om lag 68 prosent av de samlede C02-utslip
pene. I dag er bruk av mineralolje og bensin og 
utslipp fra petroleumsvirksomheten ilagt C02-avgift. 
De ulike mineralske produktene har imidlertid for
skjellige avgiftssatser. 

Forurensningsloven er sektorovergripende og 
gjelder i prinsippet klimagassutslipp. Virksomheter 
med kvotepliktige utslipp av C02 må ha særskilt 
utslippstillatelse etter forurensningsloven for disse 
utslippene. De tre avgiftene som eksplisitt knytter 
seg til utslipp av klimagasser er C02-avgiften, avgif
ten på import av kjemikalier med hydrokarboner 
(HFK) og perfluorkarboner (PFK) og sluttbehand
lingsavgiften på avfall. 

Avgiftssatsen i 2007 tilsvarer om lag 194 kroner 
per tonn C02-ekvivalent - på linje med C02-avgiften 
på mineralolje. Samlet omfatter kvotesystemet og 
avgiftene i overkant av 70 prosent av klimagassut
slippene. 

I rapporteringen til FNs klimakommisjon i 
desember 2005 ble det anslått at gjennomførte tiltak 
i Norge siden 1990 har bidratt til å redusere utslip
pene i 2010 med rundt 11 millioner tonn C02-ekviva
lenter. En videreføring av dagens virkemiddelbruk, 
herunder C02-avgifter, vil bidra til ytterligere 
utslippsreduksjoner i årene framover. Uten tiltak 
gjennomført etter 1990 ville utslippene av klimagas
ser i Norge på usikkert grunnlag kunne anslås til 75-
80 millioner tonn i 2020. Anslaget tar utgangspunkt i 
at økt innenlandsk kraftetterspørsel fram mot 2020 
dekkes inn på billigste måte, dvs. i form av gasskraft 
uten rensing i Norge. 

Det er i meldingen gitt en omtale av muligheter 
for utslippsreduksjoner i Norge og kostnadene ved 
disse, og av kostnadene knyttet til en ambisiøs klima
politikk. Det er videre gitt en omtale av Lavutslipps
utvalget og om utvalgets forslag til helhetsløsning. 

Forskning og overvåking 

Forskning på klimasystemet og klimaendringer 
står sentralt for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for 
prognoser av framtidige klimaendringer og effekter 
av disse. Regjeringen vil styrke klimarelatert forsk
ning og forskning og utvikling av miljøvennlige 
energiteknologier, herunder bruk av fornybare ener
gikilder og fangst og lagring av C02• Det er behov for 
økt kunnskap om klimatilpasningstiltak og sårbarhet 
i utviklingsland. Det legges i meldingen vekt på at 
forskning om klima, miljø og energi går på tvers av 
fag-, sektor- og departementsgrenser - og vil være et 
fellesprosjekt for hele Regjeringen. 

Nasjonal handlingsplan for klimaforskning, som 
ble lagt fram av Norges forskningsråd i 2006, og Kli
maforskning i norsk utviklingssamarbeid, er presen
tert i meldingen. Regjeringen vil se den nasjonale 
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handlingsplanen i sammenheng med oppfølgingen av 
de langsiktige klimamålene og de sektorvise klima
handlingsplanene. I tillegg til den konkrete satsingen 
på klimaforskning vil den brede satsingen på blant 
annet forskerrekruttering, utstyr og infrastruktur ved 
universitetene og høyskolene bidra til å styrke den 
klimarelevante forskningen i Norge. 

Regjeringen vil vurdere å etablere et forum for 
strategisk samarbeid for klima- og miljøforskning 
etter modell av strategiprosessene OG2 l og 
Energi21, og vil involvere aktører innen klima- og 
miljøforskning. Her vil både forskningsmiljøer, mil
jøorganisasjoner, offentlige etater og næringsliv sam
arbeide. 

Det vises for øvrig til at klimakonvensjonen 
omfatter krav til industrilandene om forskning og 
overvåking. Partsmøtet i Nairobi i 2006 oppfordret 
industrilandene til å øke omfanget av klimaovervå
kingen. 

Når det gjelder klimarelatert overvåking skal 
Norge være i front internasjonalt mht. utvikling av 
kunnskap om, for og i nordområdene Gf. nordområ
destrategien). Norge har et spesielt ansvar for overvå
king av klimaprosesser og effekter av disse på natur, 
menneske og samfunn i Arktis. En økt satsing på 
forskning og overvåking i nordområdene vil gi oss en 
unik innsikt i pågående klimaendringer og de forster
kende effekter klimaprosessene i området har på den 
globale oppvarmingen og virkninger for natur og 
samfunn. 

DEL Il: KLIMAHANDLINGSPLANER 

Sektorvise klimahandlingsplaner 

Regjeringen foreslår i meldingen sektorvise kli
mahandlingsplaner og sektorvise mål for de sentrale 
utslippssektorene i Norge. Formålet er å identifisere 
de virkemidler som gir kostnadseffektive utslippsre
duksjoner for den enkelte sektor, og som med dagens 
virkemiddelbruk ikke blir gjennomført. 

Målene knyttet til sektorene er basert på anslag, 
og vil måtte revurderes dersom endringer i framtidige 
prognoser, kostnader, teknologiutvikling eller andre 
vesentlige endrede forutsetninger tilsier det. Innen 
hver sektor er det i meldingen presentert en oversikt 
over det som antas å være det tekniske potensialet for 
utslippsreduksjoner, samt tiltak som Regjeringen vil 
igangsette arbeid med. 

Petroleum og energi 

Statens forurensningstilsyn har utredet en rekke 
enkelttiltak som kan bidra til å redusere utslippene av 
klimagasser fram mot 2020, og som er nærmere pre
sentert i meldingen. En viktig premiss for analysen er 
at det i hovedsak er tekniske tiltak som er vurdert. 
Tiltak som medfører større samfunnsmessige endrin-
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ger, endret produksjonsnivå eller atferdsendringer er 
i liten grad inkludert. Regjeringen vil spesielt vurdere 
tiltak som er kostnadseffektive i lys av en forventet 
stigende karbonpris over investeringenes levetid, og 
som ikke nødvendigvis utløses av dagens virkemid
delbruk. Tiltak som bidrar til teknologiutvikling vil 
bli særlig vurdert. Særskilte tiltak kan også bli vur
dert for å mobilisere befolkningen til tidligere omstil
ling til forbruksmønstre som gir lave utslipp, enn det 
som en forventet stigende karbonpris vil utløse alene. 

Regjeringens mål er at eksisterende og nye virke
midler i petroleums- og energisektoren vil utløse en 
reduksjon i klimagassutslippene med mellom tre og 
fem millioner tonn C02-ekvivalenter i denne sekto
ren i forhold til den referansebanen som legges til 
grunn i Statens forurensningstilsyns tiltaksanalyse. 

Regjeringen vil arbeide for en fortsatt økning i 
ressursutnyttelsen på norsk kontinentalsokkel, blant 
annet gjennom økt utvinningsgrad, tilleggsutbyggin
ger og nye prosjekter. Regjeringen vil fortsette arbei
det for elektrifisering av norsk sokkel, gjennom tek
nologiutvikling og bruk av generelle virkemidler. 

Transport 

Statens forurensningstilsyn har i sin tiltaksana
lyse anslått det tekniske potensialet for utslippsre
duksjoner i landtransport- og luftfartssektoren i 2020 
til 4,4 millioner tonn C02-ekvivalenter. C02-avgif
tene, kjøretøyavgifter, tilskudd til kollektivtransport 
og gang- og sykkelveger og arealpolitikk er de vik
tigste eksisterende virkemidlene i landtransport- og 
luftfartssektoren. Regjeringen legger til grunn at 
disse virkemidlene vil utløse deler av dette potensia
let. 

Regjeringens mål er at eksisterende og nye virke
midler i transportsektoren vil utløse en reduksjon i 
klimagassutslippene med mellom 2,5 og 4 millioner 
tonn C02-ekvivalenter i denne sektoren i forhold til 
den referansebanen som legges til grunn i Statens for
urensningstilsyns tiltaksanalyse. 

Industri 

Statens forurensningstilsyn har i sin tiltaksana
lyse anslått det tekniske potensialet for utslippsre
duksjoner i industrisektoren i 2020 til 5,8 millioner 
tonn C02-ekvivalenter. 

Kvotesystemet og frivillige avtaler til 2007 er de 
viktigste eksisterende virkemidlene i industrisekto
ren. I tillegg gjelder forurensningsloven. Regjeringen 
legger til grunn at disse virkemidlene vil utløse deler 
av dette potensialet. 

Regjeringens mål er at eksisterende og nye virke
midler i industrien vil utløse en reduksjon i klima
gassutslippene med to til fire millioner tonn C02-

ekvivalenter i denne sektoren i forhold til den refe-
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ransebanen som legges til grunn i Statens forurens
ningstilsyns tiltaksanalyse. 

Primærnæringer og avfall 

Statens forurensningstilsyn har i sin tiltaksana
lyse anslått det tekniske potensialet for utslippsre
duksjoner i landbrukssektoren i 2020 til 1, 1 millioner 
tonn C02-ekvivalenter, og i fiskerisektoren er poten
sialet for utslippsreduksjoner i 2020 anslått til 50 000 
tonn C02-ekvivalenter. 

Regjeringen legger for landbrukssektoren til 
grunn at eksisterende virkemidler som for eksempel 
krav om gjødselplanlegging og reguleringer av 
spredning og lagring av husdyrgjødsel, vil utløse 
deler av potensialet anslått der, og at eksisterende vir
kemidler i fiskerisektoren hhv. vil utløse deler av 
potensialet der. 

Statens forurensningstilsyn har i sin tiltaksana
lyse videre anslått det tekniske potensialet for 
utslippsreduksjoner i avfallssektoren i 2020 til 0,4 
millioner tonn C02-ekvivalenter. Krav til avfallsbe
handling, sluttbehandlingsavgift og produsentan
svarsordninger er de viktigste eksisterende virkemid
lene i avfallssektoren, og Regjeringen legger til 
grunn at disse virkemidlene vil utløse deler av dette 
potensialet. 

Regjeringens mål er at eksisterende og nye virke
midler i primærnæringene og avfallssektoren vil 
utløse en reduksjon i klimagassutslippene med 1-1,5 
millioner tonn C02-ekvivalenter i denne sektoren i 
forhold til den referansebanen som legges til grunn i 
Statens forurensningstilsyns tiltaksanalyse. 

Landtransport, luftfart og mobile kilder 

Klimagassutslippene fra denne sektoren utgjorde 
12,8 millioner tonn C02-ekvivalenter i 2005, som til
svarer om lag 24 prosent av de samlede utslippene 
dette året. 

Det forventes fortsatt sterk vekst i C02-utslip
pene fra landtransport og luftfart dersom ikke nye til
tak iverksettes. Fra 2005 til 2010 er det ventet en 
vekst på om lag 15 prosent, og i perioden 2005 til 
2020 er det forventet en vekst på nær 40 prosent. I 
2020 er det anslått at utslippene fra landtransport og 
luftfart vil utgjøre om lag 28 prosent av de samlede 
utslippene dersom ikke nye tiltak iverksettes. 

Biodrivstoff 

Økt bruk av biadrivstoff til erstatning for fossilt 
drivstoff vil bidra til å redusere klimagassutslippene 
(fossilt C02) fra vegtrafikken. Biadrivstoff regnes for 
å være klimagassnøytralt etter Kyotoprotokollen. 
Regjeringen vil sende på høring forslag til forskrifts
endringer som stiller krav om at minimum to volum
prosent av årlig omsatt volum drivstoff til vegtrafikk 
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skal bestå av biadrivstoff fra og med 2008, stigende 
til fem volumprosent fra og med 2009. 

Regjeringen vil med et omsetningskrav stimulere 
til økt bruk av biadrivstoff. Opptrappingen over tid er 
foreslått for åta hensyn til at det vil ta tid blant annet 
å gjennomføre nødvendige endringer på raffineriene, 
avklare innkjøp og distribusjon av biadrivstoffet, få 
på plass nye tanker på distribusjonsanleggene og 
klargjøre tanker og anlegg på bensinstasjonene. 
Regjeringen vurderer at et omsetningskrav er et mer 
kostnadseffektivt virkemiddel for å sikre en bestemt 
andel omsatt biadrivstoff enn for eksempel et inn
blandingskrav eller pumpekrav. Regjeringen vil 
arbeide videre med en nasjonal målsetting om ca. 7 
volumprosent biadrivstoff fra 2010. 

Norske myndigheter vil arbeide aktivt sammen 
med EU overfor bil- og oljebransjen for å få hevet 
terskelen for lavinnblanding av biadrivstoff. 

Regjeringen vil vurdere mulighetene for samar
beidsavtaler med deler av transportbransjen - med 
tanke på å utløse potensialet for bruk av høyinnblan
det biadiesel i dagens kjøretøypark, spesielt tyngre 
kjøretøy. Særlig større flåteeiere, med profesjonelle 
vedlikeholdsrutiner og faglig ekspertise, vil kunne 
være interessante samarbeidspartnere - for eksempel 
drosjer, langtransportører og varebiler. 

Regjeringen vil samarbeide med blant annet EU, 
internasjonale organer og drivstoffbransjen for å få 
på plass ordninger for å fremme bærekraftig produk
sjon og import av biadrivstoff. Dette bør baseres på 
bærekraftskriterier og livsløpsanalyser av ulike virk
ninger av de ulike biadrivstoffene. 

Regjeringen vil evaluere strategien for økt bruk 
av biadrivstoff senest i forbindelse med statsbudsjet
tet for 2009. 

Regjeringen vil i samarbeid med aktørene ta ini
tiativ til en strategi for økt FoU på annengenerasjons 
biadrivstoff, herunder vurdere støtteordninger til 
demonstrasjonsanlegg. Regjeringen vil vurdere om 
omsetningskravet også bør utvides til å omfatte andre 
typer fossile brensler som marin gassolje, anleggs
diesel og fyringsolje. 

Miljøvennlig transport 

Omleggingen av engangsavgiften på kjøretøy vil 
ha effekt innenfor Kyoto-perioden og vil øke over tid 
med utskifting av bilparken. Det er energikrevende å 
produsere en bil, og det er ikke ubetinget et effektivt 
miljøtiltak å stimulere til en raskere utskifting av bil
parken i et globalt klimaregnskap. 

Nye biler bør være mest mulig utslippseffektive, 
og Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for forbru
keren å orientere seg om hvilke biler som er miljø
vennlige. Regjeringen vil være en pådriver i det euro
peiske arbeidet med krav til kjøretøy for å redusere 
klimagassutslipp fra bilparken, herunder arbeide for 
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at nye biler som selges etter 2015 skal kunne bruke 
betydelige andeler klimanøytrale eller utslippsfrie 
drivstoff. 

Regjeringen ønsker å styrke arbeidet for miljø
vennlig transport, og vil utrede spørsmålet om å opp
rette et eget organ, Transnova. Dette organet vil ha 
oppgaver innen informasjon og opplæring og mulig
het for å gi direkte finansiell støtte til effektive og 
hensiktsmessige prosjekter, som ikke blir realisert på 
grunn av mangel på kapital eller strukturelle barrie
rer. 

For å stimulere utviklingen av miljøvennlige kjø
retøy foreslår Regjeringen å sette krav til maksimalt 
C02-utslipp i retningslinjene for statlige anskaffelser 
på maksimum 120-140 g/km i 2008. Utslippskravet 
vil bli skjerpet over tid. Regjeringen vil også vurdere 
om kommunale og statlige kjøretøy skal gå på C02-

fritt eller C02-nøytralt drivstoff innen 2020. 
Regjeringen mener en sterkere differensiering i 

samferdselspolitikken mellom byer og landområder 
er nødvendig. I byer må forholdene legges bedre til 
rette for at folk kan reise kollektivt, gå eller sykle. 
Dette må kombineres med restriktive tiltak overfor 
privatbilbruken, som parkeringspolitikk og vegpri
sing. Regjeringen vil vurdere å gi økt prioritet til veg
tiltak som gir positive klimaeffekter. 

Statlige virkemidler 

Regjeringen legger vekt på å utvikle et effektivt 
og forutsigbart transportsystem som skal bidra til å 
redusere miljøbelastningene. 

Regjeringen vil videre styrke belønningsordnin
gen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 
eller tilsvarende ordning, og prioritere byområder 
som ønsker å utprøve vegprising, differensierte bom
pengesatser eller andre trafikkregulerende tiltak 

Regjeringen ønsker å åpne for bruk av bompen
ger og annen trafikantbetaling til drift av kollektiv
transport for å få et bedre kollektivtilbud i byområ
dene. Regjeringen vil videreføre arbeidet for bedre 
framkommelighet for kollektivtransport og syklister 
i byene. 

Regjeringen viser til at det foreløpig ikke er 
registrert lokal vilje til å ta i bruk gjeldende lovverk 
for vegprising. Regjeringen vil arbeide med tiltak 
som kan gjøre vegprising til et mer aktuelt tiltak i de 
områder som har spesielle kø- og miljøutfordringer, 
og en sterkere målretting av virkemidlene innenfor 
belønningsordningen for kollektivtrafikk vil bl.a. bli 
vurdert i den evalueringen som pågår. 

Luftfart 

Regjeringen ønsker at Norge skal delta i et even
tuelt europeisk kvotemarked for luftfart. Det vises til 
at EU-kommisjonen har lagt fram et forslag til end-
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ringer i kvotedirektivet, slik at C02-utslippene fra 
luftfartssektoren blir inkludert i EUs kvotesystem. 
Forslaget innebærer at alle flygninger internt i EU/ 
EØS-området blir kvotepliktige fra 2011, mens sys
temet fra 2012 utvides til også å omfatte alle flygin
ger til og fra EU. I henhold til dette forslaget vil fly
selskapene måtte ha klimakvoter tilsvarende sine 
utslipp av C02• Denne utvidelsen av EUs kvotesys
tem vil også gjøre norske flyginger kvotepliktige. 

Regjeringen vil arbeide for en beskatning av 
internasjonal luftfart, og for at inntektene fra en slik 
skatt skal bidra til finansieringen av FN. 

Skipsfart 

Regjeringen vil arbeide for at internasjonal skips
fart inkluderes i framtidige klimaavtaler. 

Klimagassutslipp fra innenriks skipsfart utgjorde 
i 2005 2,6 millioner tonn C02-ekvivalenter, som er 
ca. fem prosent av de totale norske klimagassutslip
pene. Skipsfarten har hatt en årlig prosentvis økning 
i klimagassutslipp siden 1990 - med 0,9 prosent. Det 
forventes årlig vekst i utslippene i Kyoto-perioden, 
og videre økning også fram mot 2020. Utslippsvek
sten er knyttet til økt salg av drivstoff på grunn av økt 
aktivitetsnivå. 

Regjeringen la i 2007 fram en nasjonal maritim 
strategi med tanke på å utvikle en av verdens mest 
innovative, miljøvennlige og verdiskapende mari
time næringer. Tiltak for en mer miljøvennlig skips
fart er en del av denne strategien. 

C02-avgiften er i dag det viktigste klimavirke
middelet i sjøfart. Avgiften er ilagt bruk av mineral
olje, men gass i blant annet fergedrift er ikke omfat
tet. Fra 2006 ble innenriks sjøfart ilagt full C02-

avgift. 
Regjeringen vil videreføre Norges pådriverrolle i 

IMO for at utslippene fra internasjonal skipsfart kart
legges, og for at det i løpet av få år vedtas et forplik
tende regime for reduksjon av klimagassutslipp fra 
alle skip uavhengig av flaggstat. 

Det vises i meldingen til at gassdrift kan tilrette
legges ombord både i motorer for ren gassdrift (bare 
en type drivstoff), motorer for dual-fuel (tilrettelagt 
for to alternative typer drivstoff, gass eller diesel) og 
etter hvert brenselceller, som også kan gå på natur
gass. En kan også ha anlegg med rene gassmotorer 
sammen med dieselmotorer og brenselceller sammen 
med dampturbiner og gassmotorer. Regjeringen vil 
bidra til å styrke distribusjonen av naturgass, blant 
annet for å legge til rette for innføring av gassferger. 

Regjeringen vil vurdere å utarbeide en tiltaksana
lyse for å kartlegge kostnadene og potensialet for 
reduksjon av C02-utslippene fra skipsfarten, og 
utrede mulighetene for alternative energibærere. 
Regjeringen vil også vurdere å stimulere og legge til 
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rette for en mer energieffektiv drift og teknologifor
bedringer i skipsfartssektoren. 

Fiskerisektoren 

Innenfor fiskeri- og havbrukssektoren er det i all 
hovedsak fiskeflåten som bidrar til norske klimagass
utslipp. Av de samlede utslipp i 2005 på 54 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter var fiskeflåtens andel 1,3 mil
lioner tonn (2,5 prosent). Fiskeflåtens klimagassut
slipp består nesten utelukkende av CO2 • 

Fiskeflåten er unntatt fra grunn- og CO2-avgift på 
mineralolje (diesel eller solar), og det er etablert en 
egen refusjonsordning som administreres av Garanti
kassen for fiskere. 

Det mest effektive tiltaket for reduksjon av 
utslippene ser ut til å være overgang til gass som 
energibærer. Infrastrukturen for lagring og tilgang til 
gass langs kysten er imidlertid ikke utbygd. Regjerin
gen vil vurdere å stimulere og legge til rette for mer 
energieffektiv drift og teknologiforbedringer i fiske
flåten, og utrede muligheten for overgang til andre 
energibærere i fiskeflåten. Overgang til en mer ener
gieffektiv drift vil kunne gi raske resultater, og vil 
således kunne få effekt innenfor Kyoto-perioden. 

Det er i forbindelse med innføringen av en avgift 
på NOx-utslipp vedtatt at det skal etableres et eget 
NOx -reduksjonstilskudd for fiskeflåten, hvor det kan 
gis inntil 100 prosent støtte til kostnadseffektive 
NOx -reduserende tiltak. 

Dersom dagens refusjonsordning for CO2-avgift 
og grunnavgift fjernes, vil det gi fiskeflåten et større 
økonomisk incentiv til energieffektiv drift, ettersom 
en miljøkostnad ved klimagassutslipp vil internalise
res i den enkelte virksomhet. Dette kan ha virkning 
på det enkelte fartøys driftsmønster og kan redusere 
den totale driftstiden i fiskeflåten, som følge av at 
flere fartøyer velger å ikke delta i marginale fiskerier. 
Bakgrunnen for at fiskeflåten ble unntatt fra avgiften 
i utgangspunktet var flåtens vanskelige økonomiske 
situasjon. Konsekvenser av å fjerne ordningen må 
derfor utredes nærmere før dette eventuelt gjennom
føres. 

Petroleumssektoren 

Petroleumssektoren står for 29 prosent av de 
nasjonale CO2-utslippene. Cirka 90 prosent av de 
totale CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten er 
relatert til kraftproduksjon, og om lag 10 prosent er 
knyttet til fakling. Utslippene fra sektoren har økt 
med i underkant av 80 prosent i perioden 1990-2005. 
Imidlertid er CO2-utslippene per produsert oljeekvi
valent redusert med ca. 21 prosent i samme periode. 

Petroleumsvirksomheten er omfattet av flere sek
torovergripende virkemidler som CO2-avgift, NOx -
avgift og faklingsforbud. Fra 2008 vil sektoren også 
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omfattes av klimakvoteloven. Dagens CO2-avgift til
svarer 300 kroner per tonn for diesel og 342 kroner 
per tonn for utslipp av gass. 

Fra 2008 vil petroleumssektoren inkluderes i 
CO2-kvotehandelssystemet og installasjonene vil 
måtte kjøpe alle kvoter på markedet. CO2-avgiften vil 
opprettholdes, men nivået vil justeres slik at den 
totale CO2-kostnaden opprettholdes på tilnærmet 
dagens nivå. 

Kraftforsyningen 

Regjeringen vil intensivere arbeidet med 
utslippsfri kraft, herunder forskning på offshore vind. 
Med bakgrunn i tekniske, økonomiske og forsynings
messige forhold skal kraft fra land/utslippsfri kraft til 
offshore eller landanlegg vurderes ved nye utbyggin
ger og større utviklingsprosjekter. 

Spørsmålet om tilknytning av petroleumsanlegg 
på sokkelen til kraftforsyningen fra land må vurderes 
opp mot utviklingen i kraftforsyningen både nasjo
nalt og i de enkelte regioner hvor ilandføring planleg
ges. 

Utviklingen i Midt-Norge og Hordaland viser 
utfordringene knyttet til en rask forbruksvekst knyt
tet til utviklingen av prosessindustrien og petrole
umsvirksomheten med stort kraftbehov. Uten omfat
tende nye utbygginger av større produksjonsenheter 
og overføringsnett vil en økende elektrifisering av 
sokkelen bidra til å svekke forsyningssikkerheten for 
strøm innenlands, og øke risikoen for regionale for
syningsproblemer og egne prisområder. Det vil være 
krevende å få på plass omfattende ny produksjons
eller overføringskapasitet. 

Utbygging av overføringsnettet synes i begrenset 
grad å ville bidra til å hindre en økt sårbarhet i slike 
områder. Utviklingen i den nasjonale kraftbalansen 
innebærer også at det er begrenset tilgang på over
skuddsområder for kraft. Over tid må ny overførings
kapasitet framføres over stadig lengre avstander, og 
store nettprosjekter vil ofte være omstridte. 

En økende regional elektrisitetsetterspørsel fra 
petroleumssektoren gjennom en ytterligere bruk av el 
fra land til forsyning av sokkelen, vil kunne utløse 
behov for utbygging av ny stor produksjonskapasitet. 
Fleksibiliteten i petroleumssektoren må antas å være 
begrenset, og kraftproduksjon for denne sektoren må 
derfor i stor grad baseres på forutsigbar og stabil pro
duksjon. På lengre sikt vil offshore vindkraft kunne 
bidra til å dekke deler av det framtidige behovet til 
petroleumssektoren. 

Norge er per i dag nettoimportør av kraft i nor
malår. Siden det i utgangspunktet ikke er noe innen
lands kraftoverskudd å hente til forsyning av sokke
len, må kraften skaffes til veie enten ved økt import 
eller ny innenlands kraftutbygging. 
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Kostnadene er betydelig større for eksisterende 
installasjoner enn for nye utbygginger. Kostnadene 
ved å velge kraft fra land på nye prosjekter er vesent
lig lavere enn å ettermontere slike kraftsystemer på 
eksisterende innretninger. Høye tiltakskostnader for 
å gjennomføre prosjekter med kraft fra land tilsier at 
utbygginger med lang levetid bør prioriteres. 

Energisektoren 

Regjeringen legger opp til en sterk økning i sat
singen på elektrisitetsproduksjon fra fornybare ener
gikilder. Dette vil kunne gi en betydelig økning i 
utbygging av vannkraft fra mindre vannkraftanlegg 
og utbygging av vindkraftanlegg i årene framover. 

Det arbeides med planer for bruk av naturgass i 
kraftverk av flere energibedrifter, og det er til nå gitt 
energikonsesjon for gasskraftverk på Kårstø, Kolls
nes, Skogn, Tjeldbergodden, Mongstad og Melkøya. 
For anlegget på Mongstad har staten og Statoil inn
gått en gjennomføringsavtale om å etablere verdens 
største C02-håndteringsanlegg. 

I 2005 utgjorde klimagassutslipp fra energisekto
ren 2, 7 millioner tonn C02-ekvivalenter eller 
fem prosent av Norges samlede utslipp på 55 millio
ner tonn C02-ekvivalenter. Klimagassutslippene fra 
energiproduksjon vil øke i perioden fram til det blir 
etablert C02-fangst på Kårstø og Mongstad. 

Det er innført en rekke virkemidler som er rettet 
mot å redusere eksisterende klimagassutslipp fra 
energisektoren eller satsing på en fortsatt miljøvenn
lig energiproduksjon og energibruk. Klimakvotesys
temet er ett av de viktigste virkemidlene for at Norge 
skal overholde utslippsforpliktelsene under Kyoto
protokollen. Fyringsolje er ilagt C02-avgift. 

Miljøvennlig energiomlegging 

Regjeringen vil arbeide for en miljøvennlig sta
sjonær energiforsyning, som vil bli fulgt opp i 
behandling av konsesjoner og utslippstillatelser for 
anlegg for energiproduksjon. Videre vil Regjeringen 
arbeide for energiomlegging ved å fremme miljø
vennlige energiløsninger, som også vil bidra til forsy
ningssikkerheten i det norske energisystemet. Norge 
skal være en miljøvennlig energinasjon - og være 
ledende innenfor utvikling av miljøvennlig energi. 
Satsing på energieffektivisering, fornybar varme og 
fornybar elektrisitet er sentralt. 

Regjeringen har fastsatt et samlet mål på 30 TWh 
økt fornybar energiproduksjon og energieffektivise
ring i 2016 i forhold til 2001, og det er lagt opp til en 
sterk økning i de økonomiske rammene til tiltak for å 
realisere dette. 

Grunnfond for fornybar energi og energieffekti
visering er opprettet, og det ble satt inn 10 milliarder 
kroner i fondet fra 1. januar 2007. Regjeringen vil 

Innst. S. nr. 145 - 2007-2008 

foreslå å skyte inn ytterligere 10 milliarder kroner i 
2009. Avkastningen fra grunnfondet blir om lag 440 
mill. kroner fra 2008 og om lag 880 mill. kroner fra 
2010. Avkastningen fra grunnfondet vil komme i til
legg til påslaget på nettleien, som finansierer Enovas 
virksomhet i dag. 

Klimavennlig stasjonær energibruk og -forsyning 

Satsing på fjernvarme basert på fornybare brens
ler er et viktig ledd i arbeidet med en miljøvennlig 
energiomlegging. Regjeringen legger opp til en egen 
satsing på utbygging av infrastruktur for varme, som 
vil skje gjennom Enova, og som har fått i oppdrag å 
utforme og etablere et nytt program for støtte til 
utbygging av infrastruktur for fjernvarme. Regjerin
gen vil etablere et demonstrasjonsprogram forutvik
ling og introduksjon av nye fornybare energiteknolo
gier offshore. 

Regjeringen vil etablere en støtteordning til kon
vertering av oljekjeler til fornybar varme i regi av 
Enova. Man vil vurdere forbud mot å erstatte gamle 
oljekjeler med ny i bestående bygg, og det arbeides 
med å sikre at det ikke legges om fra olje til strøm ved 
utskifting av oljekjel i bestående bygg. 

Regjeringen vil med hjemmel i plan- og byg
ningsloven innføre forbud mot installering av olje
kjel i nye bygninger. Loven skal etter planen tre i 
kraft 1. januar 2009. Det åpnes for nødvendige unn
taksbestemmelser, blant annet for å sikre energiforsy
ningen til viktige institusjoner. 

Regjeringen ønsker å sikre målrettet og koordi
nert virkemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi 
med inntil 14 TWh innen 2020. 

Regjeringen ønsker at Norge innenfor våre inter
nasjonale klimaforpliktelser skal ta en større del av 
naturgassen som utvinnes på norsk sokkel i bruk til 
industri-, energi- og transportformål. Regjeringen vil 
bidra til utviklingen av infrastruktur for naturgass. 
Man vil øke kapasiteten for LNG-mottaksanlegg, og 
gjennom Enova bidra til en konvertering fra tyngre 
brensel til naturgass i industri, skipsfart og transport. 
Det pågår utredninger av mulighetene for et gassrør 
fra Kårstø til Østlandet (Grenland), Vest-Sverige og 
Danmark. 

Regjeringen vil løpende vurdere de muligheter 
som ligger i eventuelle nye forslag til politiske og 
juridiske instrumenter innen EØS-rammen. 

CO2-håndtering og kjeder for CO2 

Det vises i meldingen til at det er avdekket tekno
logiske og økonomiske utfordringer som må møtes 
for å kunne realisere målene for fangst og lagring av 
C02 i Norge. Det er et stort behov for teknologiutvik
ling og -demonstrasjon. Gassnova og Norges forsk
ningsråd disponerer betydelige midler til forskning, 
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utvikling og demonstrasjon av miljøvennlige gass
kraftteknologier gjennom CLIMIT-programmet. 

Regjeringen foreslår å øke kapitalen i gasstekno
logifondet. En sentral forutsetning for å lykkes er at 
industrien kommer opp med gode prosjekter. Gjen
nom samarbeid mellom myndigheter og industri vil 
aktivitetsomfanget kunne komme opp i flere hundre 
mill. kroner i året, som er betydelig i internasjonal 
målestokk og en oppfordring til industriell satsing i 
Norge. 

Det er i meldingen gitt en omtale av Energiverket 
på Mongstad og avtalen mellom staten og Statoil om 
C02-håndtering. 

Avfallssektoren 

Det overordnete målet med avfallspolitikken er å 
øke utnyttelsen av avfallet som en ressurs, samtidig 
som utslipp av klimagasser og miljøgifter fra avfallet 
mm1meres. 

Regjeringen vil innføre forbud mot deponering 
av nedbrytbart avfall, dette er det tiltaket som vil ha 
størst effekt på utslippene fra avfallssektoren. Fram 
mot 2040 forventes det at utslippene vil reduseres til 
om lag en tredjedel av dagens nivå. Årsaken til at 
utslipp ikke reduseres raskere er at avfall som alle
rede i dag er deponert, vil avgi metan i flere tiår fram
over. 

Det er beregnet at tiltak knyttet til forbedret uttak 
av metangass og økt omdanning av metangass til C02 

gjennom biafilter, kan gi en vesentlig utslippsreduk
sjon fram mot 2020. Alle deponier som skal drive 
videre etter 2009, skal i løpet av 2007 få nye tillatel
ser fra miljøvernmyndighetene - etter kravene i depo
niforskriften som ble innført i 2002. Regjeringen vil 
at uttaket av metangass fra eksisterende deponi økes. 

Det vil bli innført nasjonal forskrift om obligato
riske avfallsplaner i byggesaker. Kravet er minimum 
60 prosent kildesortering av bygg- og anleggsavfal
let. I tillegg er det satt krav om at det innføres mil
jøsaneringsbeskrivelse for alle rivnings- og rehabili
teringstiltak over 100 kvadratmeter. 

Regjeringen vil vurdere tiltak for økt energiutnyt
telse av organisk avfall, herunder produksjon av bio
gass, el, biadrivstoff, og utbygging av tilhørende 
infrastruktur for industrivarme/fjernvarme til bolig. 

Landbrukssektoren 

Landbrukets samlede utslipp av C02 utgjør en 
liten del av Norges totale C02-utslipp. Enkelte jord
bruksaktiviteter er imidlertid opphav til direkte 
utslipp av klimagassene metan (CH4) og lystgass 
(Np), henholdsvis 48 prosent og 46 prosent av Nor
ges totale utslipp av disse gassene. Til sammen 
utgjorde disse utslippene fra jordbruket i 2005 om lag 
ni prosent av Norges totale klimagassutslipp. 
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Skogbruk og endret arealbruk bidrar positivt i 
klimasammenheng. Det norske klimagassregnskapet 
viser at det bindes store mengder karbon i skog i dag, 
samtidig som det er lagret store mengder karbon i 
biomasse og jordsmonn. Regjeringen vil tilrettelegge 
for økt skogplanting og aktiv skogkultur for økt 
skogproduksjon, med basis i eksisterende virkemid
ler, og slik at det prioriteres tiltak som har positiv 
effekt både for å motvirke klimaendringer og for 
bevaring av biologisk mangfold og andre miljøver
dier. 

Landbruket, først og fremst skogbruket, har også 
en helt sentral rolle som leverandør av råstoff til C02-

nøytral energi, konstruksjonsvirke og andre trepro
dukter. Dette bidrar til å substituere fossile brensler 
med mer miljøvennlige alternativer eller gir varig 
karbonbinding. 

Statens forurensningstilsyns klimagassregnskap 
viser at skogen i Norge årlig tar opp omlag 25-30 mil
lioner tonn C02• Dette tilsvarer ca. 50 prosent av de 
totale norske utslippene av klimagasser. 

I henhold til Klimakonvensjonen skal Norge rap
portere opptak og utslipp av klimagasser fra skog
skjøtsel i det samlede klimagassregnskapet. Kyoto
protokollen åpner for at industrilandene på frivillig 
grunnlag kan inkludere netto binding eller utslipp 
som følge av skogskjøtsel på eksisterende arealer. 
Det er satt en øvre grense for hvor mye dette kan 
bidra til å oppfylle Norges forpliktelser (tilsvarer 1,5 
millioner tonn C02 årlig). Regjeringen fattet i desem
ber 2006 en beslutning om at Norge skal regne bidra
get på 1,5 millioner tonn C02 fra skogskjøtsel mot 
utslippsforpliktelsen i 2008-2012, men vil oppveie 
tilleggskvotemengden gjennom en tilsvarende 
økning i satsingen på COM-prosjekter i utviklings
land. 

Regjeringen vil tilrettelegge for økt skogplanting 
og aktiv skogkultur for økt skogproduksjon med 
basis i eksisterende virkemidler, og slik at det priori
teres tiltak som har positiv effekt både for å motvirke 
klimaendringer og for bevaring av biologisk mang
fold og andre miljøverdier. 

Regjeringen vil opprette et eget utviklingspro
gram for klimatiltak i jordbruket over jordbruksavta
len. En viktig del av programmet vil være å realisere 
pilotanlegg for biagassproduksjon fra husdyrgjødsel 
i samarbeid med avfallssektoren. 

Regjeringen vil vurdere virkemidler som utløser 
tiltak for å redusere metanutslipp fra jordbruket og 
tiltak for å redusere lystgassutslipp. 

Industrisektoren 

I 2005 utgjorde utslipp fra landbasert industri 
15,4 millioner tonn C02-ekvivalenter, eller ca. 
28 prosent av de totale klimagassutslippene. Fram
skrivingene for 2010 viser at utslippene fra landba-
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sert industri i liten grad endrer seg fram mot forplik
telsesperioden. Uten ytterligere tiltak vil de totale 
utslippene fra industrien være ca. 15 ,2 millioner tonn 
C02-ekvivalenter, hvorav ca. to tredjedeler kommer 
fra prosesser og en tredjedel fra stasjonær forbren
ning. Tiltakene i denne sektoren er beregnet ut fra 
denne framskrivingen. 

Kvoteplikten i den første perioden (2005-2007) 
har omfattet bedrifter som står for om lag 11 prosent 
av de nasjonale utslippene, og gjelder bare de deler 
av norsk fastlandsindustri som ikke betaler C02-

avgift, men som er omfattet av EUs direktiv for kvo
tehandel. Kvoteplikten skal utvides fra og med 2008 
i og med innlemmelsen av EUs kvotedirektiv i EØS
avtalen, og vil i hovedsak omfatte petroleumsindus
trien, treforedling og landbaserte energianlegg over 
20MW. 

Norsk landbasert industri har gjennomført de 
aller fleste av de klimatiltakene som ble identifisert 
av Statens forurensningstilsyn i 2005, og som hadde 
en tiltakskostnad under 200 kroner/tonn C02-ekviva
lenter. Det er imidlertid et visst uutnyttet reduksjons
potensial i nye kostnadseffektive tiltak, spesielt ener
gitiltak. 

Regjeringen vil arbeide videre med å vurdere vir
kemidler for den delen av industrien som ikke er 
underlagt kvoteplikt eller avgifter, herunder vurdere 
kvoteplikt for hele eller deler av industrien, og/eller 
frivillige avtaler. Arbeidet skal skje i dialog med 
industrien. 

Regjeringen vil vurdere tekniske muligheter og 
kostnader ved fangst og deponering av C02 fra pro
sessutslipp. 

Kvotesystemet er et styrings- og kostnadseffek
tivt virkemiddel som vil gi industrien stor fleksibilitet 
og lette omstillingen til industrien i perioden 2008-
2012, da Regjeringen legger opp til å tildele en del av 
kvotene vederlagsfritt. 

Grunnlaget for C02-avgiften kan utvides til å 
omfatte bruk av kull/koks og gass. Det vil innebære 
at også aluminiumsindustrien, ferrolegeringindus
trien og annen metallindustri blir ilagt avgift. Det er 
ikke aktuelt å utvide C02-avgiften til virksomhet som 
er en del av kvotesystemet. 

Kommunalt klimaarbeid 

Tiltakene som er omfattet av kommunale virke
midler i Statens forurensningstilsyns klimatiltaksan
alyse fra 2005 gir samlet et potensial for utslippsre
duksjoner på om lag åtte millioner tonn C02-ekviva
lenter i 2020. Av dette anslås kommunene å ha en stor 
grad av virkemidlene for rundt fire millioner tonn. 

Gjennom plan- og bygningsloven kan kommu
nene bidra til å redusere utslipp fra transport - ved å 
se lokalisering av boliger, arbeidsplasser og ulike tje-
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nester i sammenheng med tilbudet av kollektivtra
fikk, og fra stasjonær energibruk ved å tilrettelegge 
for bruk av fjernvarme. Plan- og bygningsloven gir 
også kommunene mulighet til å regulere parkering 
ved ny utbygging og ved bruksendringer, samt å 
utvikle gang-, sykkel- og turvegsystemet. 

Vegtrafikkloven gir kommunene mulighet til å ta 
i bruk vegprising. I tillegg har kommunene og fylkes
kommunene ansvaret for den lokale kollektivtran
sporten og for vedlikehold av gang- og sykkelvegnet
tet langs det kommunale og fylkeskommunale veg
nettet. 

Regjeringen legger i arbeidet med ny plan- og 
bygningslov vekt på at loven skal bli et mer effektivt 
redskap i klimaarbeidet i fylker og kommuner. Hjem
lene til slik planlegging skal styrkes - blant annet ved 
at kommunene kan kreve nærmere angitte løsninger 
for energiforsyning og transport i et område som 
planlegges for utbygging. Regjeringen vil tydelig
gjøre plan- og bygningsloven som hjemmel til å utar
beide kommunedelplaner for klimarelaterte temaer, 
som for eksempel lokale energiplaner og klimahand
lingsprogram. 

Regjeringen vil videre vurdere rikspolitiske ret
ningslinjer eller bestemmelser for kommunalt klima
arbeid som skal ligge til grunn for kommunal og regi
onal planlegging. Regjeringen vil gjennom prosjektet 
Grønne energikommuner bidra til en klimavennlig 
energiutvikling i kommunene. Målet med Grønne 
energikommuner er å få norske kommuner til å satse 
på energieffektivisering, fornybar energi som bio
energi og å få ned klimagassutslippene. 

Regjeringen vil stimulere til klimavennlige 
anskaffelser i kommunal sektor, blant annet gjennom 
kompetansetiltak og samarbeid med Kommunenes 
Sentralforbund. Regjeringen vil også sikre at miljø
ansvar i kommunale innkjøp blir sentralt i program
met om Livskraftige kommuner. 

Regjeringen vil utvikle et program for Framti
dens byer og bl.a. invitere byene til et samarbeid for 
å utvikle klima- og miljøvennlige byer. 

Klimatiltak i driften av statlig sektor 

Regjeringen har utformet en egen miljøpolitikk 
for statlige anskaffelser, som setter konkrete krav til 
statlige virksomheter innen prioriterte produktområ
der. Miljøpolitikken for statlige innkjøp, som er ved
lagt meldingen, trer i kraft fra 1. januar 2008, og 
hvert departement har ansvar for å følge opp sine 
underliggende etater. 

Statlig sektor skal gå foran i klimaarbeidet, og 
klimagassutslippene fra driften av statlig sektor skal 
minimeres. Staten, som krevende kunde med høye 
krav til energieffektivitet og lave klimagassutslipp, 
bør bidra til å fremme innovasjon av klimavennlig 
teknologi i næringslivet. 

1073



Innst. S. nr. 145 - 2007-2008 

Regjeringen vil legge til rette for bedre statistikk 
og indikatorer knyttet til miljøbelastningen av statens 
drift. Det vil også legges til rette for veiledning til 
indikatorer som kan benyttes internt i den enkelte 
statlige virksomhet for å følge opp det interne miljø
arbeidet. Regjeringen ser det som særlig ønskelig å 
vurdere/prøve ut indikatorer knyttet til blant annet 
statlige virksomheters bidrag til klimagassutslipp. 

KOMITEENS MERKNADER 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Ann-Kristin Engstad, 
Asmund Kristoffersen, Marianne 
Marthinsen, Tore Nordtun, Torny 
Pedersen og Terje Aasland, fra Høyre, 
Peter Skovholt Gitmark og Ivar Kristi
ansen, fra Sosialistisk Venstreparti, 
Inga Marte Thorkildsen, fra Kristelig 
Folkeparti, John Thune, fra Senterpar
tiet, Erling Sande, og fra Venstre, lede
ren Gunnar K vassheim, vil understreke at de 
menneskeskapte klimaendringene er den største 
utfordringen menneskeheten står overfor. FN klima
panels 4. hovedrapport som ble lagt fram i 2007, 
viser med all tydelighet at klimaendringene allerede 
er i gang, og at konsekvensene vil bli dramatiske der
som vi ikke gjennomfører kraftige kutt i utslippet av 
klimagasser. 

Flertallet viser til målsettingen i klimamel
dingen om å unngå global oppvarming på mer enn 2 
grader i forhold til førindustriell tid. Ifølge FNs 
klimapanel må reduksjonen i de globale utslippene 
starte i perioden 2000-2015 dersom dette målet skal 
nås. Flertallet vil påpeke at vi allerede har nådd 
midten av denne perioden, og at utslippene fortsatt 
øker i både rike og fattige land. I perioden 1990-1999 
økte de globale utslippene med 1,3 prosent per år, i 
perioden 2000-2006 økte de globale utslippene med 
mer enn 3 prosent per år. Dersom 2-gradersmålet skal 
nås, haster det med å få gjennomført utslippskutt 
både her i Norge og globalt. 

Flertallet viser til avtalen om klimameldin
gen, inngått 16. januar 2008, mellom alle partier unn
tatt Fremskrittspartiet. Utover det som framgår av 
avtalen, slutter partene seg til St.meld. nr. 34 (2006-
2007), Norsk klimapolitikk (Klimameldinga). 

Komiteens medlemmer fra Høyre, 
Kris te 1 ig F o lkep art i og V ens tre vil vise til 
at partiene den 8. november 2007 la frem en felles 
kravliste på 61 punkter med forslag til reduksjoner og 
klimatiltak i alle sektorer. 

Disse medlemmer erfomøydmeddenavta
len disse partier har inngått med regjeringspartiene 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Ven-
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streparti, ettersom avtalen innebærer en mer ambisiøs 
og mer forpliktende politikk på klimaområdet enn det 
opprinnelig var lagt opp til fra Regjeringen i St.meld. 
nr. 34 (2006-2007). 

Disse medlemmer vil peke på at det frem
over vil kreves flere og mer målrettede tiltak for å for 
å nå de klimamålene man i fellesskap har satt seg. 
Disse medlemmer ser på avtalen som et viktig 
første skritt i klimaarbeidet og imøteser derfor Regje
ringens videre arbeid med å innfri avtalen og ytterli
gere tiltak for å nå klimamålene. 

Komiteens flertall, alle unntatt medlem
mene fra Fremskrittspartiet, vil på bakgrunn av den 
inngåtte avtalen mellom partiene i Stortinget avvise 
forslagene i Dokument nr. 8:97 (2006-2007) fra 
Fremskrittspartiet - om Kyoto-tiltak med vekt på 
kostnadseffektivitet og nytte for miljøet. 

Komiteens medlemmer fra Frem
skrittspartiet, Torbjørn Andersen, Tord 
Lien og Bente Thorsen, vilunderstrekeatver
den står ovenfor en rekke alvorlige utfordringer, 
hvorav en del er knyttet til ulike belastninger på mil
jøet. Verden har ikke ressurser til å løse alle utfordrin
gene samtidig. Det er da essensielt at man som sam
funn søker å danne et realistisk bilde av årsaker, 
risiko, konsekvenser og kostnader. Kun på den måten 
kan man allokere samfunnets ressurser, slik at de 
bidrar til mest mulig nytte for flest mulig mennesker. 

I denne sammenhengen skiller den politiske kli
madebatten seg ut. Dis se medlemmer har lenge 
etterlyst en mer nyansert klimadebatt. Problemstillin
gen som FNs klimapanel retter oppmerksomheten 
mot kan være alvorlig. Det gir grunnlag for bekym
ring og varsomhet. Disse medlemmer er samti
dig skeptisk til det debattklima som over tid har 
utviklet seg rundt C02-utslipp. Gjennom media over
går miljøaktivister og politikere hverandre i å tegne 
et mest mulig dystert bilde av situasjonen. Disse 
med 1 em mer mener det er spekulativt og opportu
nistisk å koble enhver flom, hetebølge, kuldebølge, 
storm etc. til påstanden om menneskeskapte klima
endringer. Dette følges opp av en politisk overbuds
kamp om ambisjonsnivå en del tiår frem i tid.Disse 
med 1 em mer er sterkt i tvil om at denne tilnærmin
gen gavner miljøarbeidet og politikernes troverdighet 
på lang sikt. 

Disse medlemmer har merket seg at det fra 
forskere, som har deltatt i det vitenskapelige arbeidet 
som ligger til grunn for konklusjonene fra FNs 
Klimapanel om menneskeskapte klimaendringer, nå 
advares mot nettopp disse konklusjonene. 

Disse medlemmer har også merket seg at 
det fra andre vitenskapsområder enn klimabasert 
forskning, hevdes at temperatursvingninger med til-
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hørende klimasvingninger har foregått på jorden i 
millioner av år, påvirket av forhold i det kosmiske 
rom. Dis se med 1 em mer er derfor fortsatt skep
tisk til en klimabasert miljøpolitikk som ensidig kon
kluderer med at temperatur og klimaendringer er 
menneskeskapt, og som ensidig baserer miljøtiltak på 
reduksjon og begrensning av C02-utslipp. 

Disse medlemmer er bekymret for at andre 
utfordringer, som energiforsyning, tilgang på rent 
vann og sykdomsbekjempelse, blir stilt i skyggen av 
et ensidig fokus på å redusere verdens C02-utslipp. 1 
million barn dør årlig som følge av mangel på rent 
vann, mellom 10 og 50 millioner mennesker dør årlig 
som følge av sult, over 3 millioner dør årlig av HIV/ 
aids. I tillegg kommer de millioner som dør av ulike 
epidemier, kullosforgiftning og andre følger av lav 
levestandard. 

Disse med 1 em mer mener derfor Stortinget 
burde brukt mer tid på å jobbe frem realistiske C02-

reduserende tiltak som også har generelt gode miljø
effekter og samtidig bidrar til å løse andre utfordrin
ger i samfunnet. Dette vil gjenspeiles id isse med-
1 em mers løsninger for å innfri Kyoto-avtalen og 
kutte Norges C02-utslipp. 

Disse medlemmer viser også til Dokument 
nr. 8:97 (2006-2007), som må anses å utfylle disse 
merknader. 

Disse medlemmer mener man i klimaarbei
det spesielt må ta høyde for at verdens energiforbruk 
og transportbehov kommer til å øke dramatisk de 
neste tiårene. Fremfor å tro at man skal kunne hindre 
denne veksten, bør man finne løsninger som gjør at 
transport- og energiutfordringene løses på en kost
nadseffektiv, robust og miljøvennlig måte. 

Disse med 1 em mer vil understreke at tilgang 
på energi generelt, og elektrisitet spesielt, er avgjø
rende for å bedre levekårene for mange mennesker. 
Dis se med 1 em mer mener man ikke kan forvente 
at de fattigste landene vil legge store begrensninger 
på utslipp, før de har opplevd en betraktelig vel
standsutvikling. I så måte er utfordringene formida
ble, siden 1,6 milliarder mennesker i dag er uten til
gang på elektrisitet i sine hjem. 

Disse medlemmer viser til at merknadene i 
denne innstilling i all hovedsak er en kopi av det ved
tatte klimaforliket inngått mellom Arbeiderpartiet, 
Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet og Venstre. Di s se med 1 em mer fin
ner det da ryddigst og ikke gå inn på flertallets merk
nader, men tilkjennegir det vi måtte være enige i 
gjennom egne merknader. 

Disse medlemmer viser til at St.meld. 34 
2006-2007), klimameldingen, i hovedsak skisserer få 
konkrete tiltak, på godt og vondt. Den nøyer seg i stor 
grad med å skissere mulige oppgaver og tiltak som 
Regjeringen skal vurdere og utrede før den eventuelt 
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kommer tilbake til Stortinget med dem på et senere 
tidspunkt. 

Medtankepåatdisse medlemmer påmange 
punkter er uenig i Regjeringens tilnærming med bruk 
av særnorske avgifter og restriksjoner i miljøpolitik
ken, var disse med 1 em mer rimelig fornøyd med 
at Regjeringens klimamelding fremla så få konkrete 
tiltak for iverksettelse. Basert på denne Regjeringens 
mange interne stridigheter i energi- og miljøpolitik
ken, er en slik manglende konkretisering av klimapo
litikken heller ikke overraskende. 

Disse med 1 em mer var derimot positivt over
rasket over at klimameldingen var tydelig på signa
lene om at . . . "virkemidlene utløser tiltak som gir 
størst mulig utslippsreduksjon for de ressursene som 
settes inn (kap. 5.3)", samt at den ikke hadde bin
dende sektormål. Dermed legger man til rette for at 
markedet i stor grad kan kanalisere midlene dit de gir 
størst nytte. Dette står i stor kontrast til signalene fra 
småpartiene i Regjeringen - om kostbare og symbol
pregede tiltak avhengig av politikernes ønsker og 
markeringsbehov. Dette er også hovedgrunnen til at 
dis se med 1 em mer uttrykte en viss tilfredshet 
med klimameldingen da den ble fremlagt. Dette må 
ikke misforstås som en hyllest av Regjeringens 
klimapolitikk, slik enkelte politikere har fremstilt 
det. 

Disse medlemmer har merket seg det poli
tiske spillet i forberedelsene til klimaforliket. Fra 
både Bondevik-partiene og enkelte regjeringspartier 
kom det stadig nye overbud - både hva gjelder frem
tidige målsettinger og bruk av fellesskapets knappe 
ressurser. Disse med 1 em mer viser blant annet til 
Bondevik-partienes kravliste på 61 punkter, hvor 
ambisjonene var formidable, men hvor finansierin
gen ikke stod i stil med løftene. Blant annet måtte det 
foreslåtte støttenivået til fornybar energi hatt et for
nybarfond på minst 300 mrd. kroner, mens Bonde
vik-partiene selv kun satte av 40 mrd. kroner til for
målet. Disse med 1 em mer stiller seg tvilende til 
at man gjør miljøarbeidet en tjeneste ved å legge opp 
til en slik overbudspolitikk. 

Disse medlemmer viser til det inngåtte kli
maforliket mellom de rødgrønne og Høyre, Kristelig 
Folkeparti og Venstre. Disse medlemmer har 
merket seg at forliket omtales i særdeles selvtilfredse 
vendinger av forlikspartnerne, hvor blant annet mil
jøvernminister Solheim uttalte på NRK ... "Vi har fått 
til noe som er stort og flott for Norge og for verden" 
og "Vi skal sette hele kloden på en ny kurs". 

Disse med 1 em mer vil avvente resultatene av 
forliket før man lar seg rive med. I stedet vil disse 
med 1 em mer minne om at tilsvarende avtaler og 
intensjoner ble inngått både på slutten av 1980-tallet 
og i 2002, uten at disse har blitt fulgt i særlig grad 
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eller kan vise til særlig konkrete resultater som følge 
av målsettingene. 

Dis se med 1 em mer viser til at klimaforliket 
langt på vei er en videreføring av St.meld. nr. 34 
(2007-2008) Norges klimapolitikk, i den forstand at 
tiltak er lite konkretisert utover at de skal "utredes", 
"ses nærmere på" og "vurderes". 

Disse medlemmer viser til at forliket inne
bærer at man har oppjustert forventede utslippskutt 
med en million tonn C02, uten at dette er begrunnet 
utover en forventning om å utvikle teknologi som 
man i dag ikke har eller kjenner. Disse med 1 em -
mer konstaterer at endringen i anslaget for C02-kutt 
i all hovedsak gjøres for å tekkes kravet fra enkelte 
partier om at 2/3 av kuttene skal skje nasjonalt. 
Disse medlemmer mener en slik "tenk på et 
tall"-tilnærming er useriøst. Disse medlemmer 
konstaterer samtidig at Bondevik-partiene kun opp
nådde å øke C02-kuttanslaget med en million tonn, 
hvor de i utgangspunktet krevde en økning på 6-7 
millioner tonn C02• 

Disse medlemmer har også merket seg at 
klimaforliket legger til grunn at C02-binding i skog 
tilsvarende 3 millioner tonn C02 skal inkluderes i 
målsettingen. D is se med 1 em mer stiller seg 
undrende til hvorfor stortingsflertallet velger bare å 
inkludere 10 prosent av den norske skogens årlige 
nettobinding av C02• Dersom man prinsipielt mener 
at skog bør inn i C02-regnskapet i forhold til Kyoto, 
så bør alt inkluderes. Disse medlemmer vil 
jobbe for at C02-binding i skog inkluderes i større 
grad i fremtidige forpliktelser. 

Dis se medlemmer kan stille seg bak mange 
deler av forliket. Disse medlemmer er godt for
nøyd med rammene som er lagt for satsing på forny
bar energi, om tiltak overfor regnskogen, og om økt 
forskning. På noen områder går forliket for langt, på 
andre områder går det ikke langt nok. Dis se med
l em mer mener også at forliket mangler en del 
momenter. Dette faktum gjør at utelukkelsen av 
Fremskrittspartiet i klimaforhandlingene fremstår 
enda sterkere som et politisk spill. 

Disse medlemmer mener Regjeringens for
nybarpolitikk må endres betydelig, etter over 2 år 
med ørkenvandring. Disse medlemmer mener 
klimaforliket ikke gjør det i tilstekkelig grad. Til tross 
for gjentatte signaler om en offensiv satsing fra 
Regjeringen, konstaterer disse med 1 em mer at 
Regjeringen ikke evner å avklare vesentlige usikker
hetsmoment, som gjør at kraftbransjen i stor grad for
blir avventende. Disse med 1 em mer er selvsagt 
fornøyd med at det igjen skal forhandles med Sverige 
om et grønt sertifikatmarked, etter at rødgrønne 
representanter i lang tid har bedt opposisjonen slutte 
å mase om grønne sertifikater. Dis se med 1 em -
mer viser samtidig til at det ikke er mange endrede 
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forutsetninger som tilsier at det skal være lettere å få 
til et grønt sertifikatmarked, med mindre den norske 
regjeringen endrer sin politikk, deriblant Soria 
Moria-erklæringens innebygde motstand mot å 
inkludere småkraftverk i et sertifikatmarked. 

Fremskrittspartiets Kyoto-forslag 

Komiteens medlemmer fra Frem
skrittspartiet viser til at Fremskrittspartiet som 
det første partiet fremmet forslag på Stortinget om 
hvordan Norge bør innfri Kyoto-målene på en kost
nadseffektiv og miljømessig god måte, jf. Dokument 
nr. 8:97 (2006-2007) om Kyoto-tiltak med vekt på 
kostnadseffektivitet og nytte for miljøet. Dis se 
med 1 em mer vil understreke at det er viktig å eta
blere prinsipper for hvordan man innfrir Kyoto-avta
len på en mest mulig kostnadseffektiv og miljøinten
siv måte. 

Disse medlemmer menermanmågjennom
føre 3 parallelle løp i klimapolitikken. For å innfri 
Kyoto-avtalens forpliktelser innen 2012, er interna
sjonale tiltak beste tilnærming. Kostnader og tidsho
risont gjør at det ikke vil være mulig å få særlig resul
tat i Norge de neste 5 år. Di s se med 1 em mer vil 
samtidig iverksette fornuftige, nasjonale tiltak, som 
vil gi resultater på lenger sikt. Dette er spesielt tiltak 
innen energi og samferdsel. I tillegg vil disse 
medlemmer at Norge skal ta et ansvar i å drive 
forskning og utvikling innen nye teknologier og 
nærmgsgrener. 

Dis se medlemmer har blant annet engasjert 
seg i spennende prosjekter rundt thorium, biamem
bran, sjøvann til landsbruksvann og biadrivstoff. 
Dette er ulike tiltak som reduserer/eliminerer C02-

utslipp, men som i tillegg gir positive, lønnsomme 
"biprodukter". På samme grunnlag vard is se med
l em mer positiv til å støtte C02-prosjektet på Mong
stad. 

Disse medlemmer viser også til at Frem
skrittspartiets forslag påpekte behovet for internasjo
nale avtaler som er av reell global natur, samt tok til 
orde for en forsterket innsats i det vitenskaplige 
forskningsarbeidet. 

Disse medlemmer mener man bør se nær
mere på blant annet følgende prinsipper og tiltak for 
å sikre at Norge innfrir sin del av utslippsreduksjo
ner: 

Avtaler og internasjonalt samarbeid 

Integrere det norske kvotesystemet med EUs 
kvotesystem. 
Likestille nasjonale og internasjonale sertifiserte 
C02-reduserende tiltak. 
Tildele norske kvotepliktige bedrifter gratiskvo
ter på nivå med deres utenlandske konkurrenter. 
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V ære en konstruktiv og kritisk medspiller i arbei
det for å utvikle globale miljøavtaler. 
Sikre internasjonalt samarbeid rundt utvikling av 
kostnadseffektiv C02-teknologi. 

Nasjonale C02-verdikjeder 

Utvikling av C02-verdikjede (C02-håndtering, -
transport, og -deponering) må være et statlig 
ansvar, slik at private aktører ikke pålegges stor 
økonomisk og teknologisk risiko. 
Utvikle prosjekter rundt fornuftige C02-verdikje
der på Mongstad, Tjeldbergodden og andre rele
vante steder, under forutsetning av at man først 
bygger pilotanlegg for å sikre en moderne og 
kostnadseffektiv teknologi. 

Kraftproduksjon 

Bygge ut mer lønnsom vannkraft og annen C02-

nøytral kraftproduksjon, f.eks. Vefsna. 
Innføre grønne sertifikater for fornybar energi. 
Sikre mer lokal konsesjonsbehandling av små 
kraftprosjekt. 
Satse på små-, mini- og mikrokraftverk. 
Tilrettelegge for økt bruk av naturgass i Norge. 
Legge til rette for elektrifisering av norsk sokkel 
kombinert med kraftutbygging på land. 

Energitiltak i bygg og husholdninger 

1/2 merverdiavgift på miljøvennlige varmekilder 
til husholdninger. 
Bedre avskrivningssatser for energi og miljøtil
tak i nybygg. 
Oppmuntre til bygging av lavenergihus. 

Langsiktige FoU-prosjekt 

Støtte utvikling av thorium-kraftverk samt tekno
logi for utvinning av thorium. 
Støtte utvikling av solenergiteknologi. 
Støtte testprosjekt med bruk av biomembran. 
Støtte nyskapende C02-prosjekt, t.d. prosjekter 
hos IFE, ENPRO, Shell. 

Bilparken 

Lavere bilavgifter som stimulerer til raskere 
utskifting av bilparken. 
Redusere avgift på hybridbiler og lignende. 
Høyere vrakpant. 
Skatte-/avgiftslettelser som stimulerer til bruk av 
alternativt drivstoff. 

Samferdsel 

Bygge moderne, effektive, sikre og miljøvenn
lige veier. 
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Effektivisere og optimalisere dagens jernbane
nett. 
Flytte langtransportert gods fra vei til bane og 
kjøl. 
Stimulere til et mer effektivt kollektivtilbud i 
befolkningstette strøk. 
Satse på innfartsparkeringsplasser rundt byer. 
Bygging av modale knutepunktterminaler i sam
ferdselsmessig infrastruktur der flere transport
former knyttes direkte sammen. 
Økt bruk av gass til skip og samferdsel. 

Annet 

Stimulere/legge til rette for økt resirkulering og 
gjenvinning både privat og offentlig. 
Bedre produktmerking vedrørende opprinnelse 
og bearbeiding. 
Positiv skatte- og avgiftsstimulans for å fremme 
miljøvennlige tiltak og produkter. 

Disse medlemmer beklager å registrere at 
de øvrige partier på Stortinget har vist liten eller 
ingen interesse i å forholde seg til Fremskrittspartiets 
forslag i den pågående debatten rundt Norges klima
politikk. I stedet har debatten vært preget av politisk 
spill, hvor man har forsøkt å skape et inntrykk av at 
Fremskrittspartiet benekter hele problemstillingen 
som Klimameldingen omhandler, og at Fremskritts
partiet heller ikke har noen politikk for å redusere 
C02-utslipp. Disse medlemmer viser til Doku
ment nr. 8:97 (2006-2007) for en omfattende beskri
velse av Fremskrittspartiets politiske standpunkt og 
praktiske tilnærming, både hva gjelder den viten
skaplige debatten, Kyoto-avtalen og Fremskrittspar
tiets argumentasjon på Stortinget. 

Overordnede prinsipp 

Komiteens flertall, alle unntatt medlem
mene fra Fremskrittspartiet, viser til avtalen, som slår 
fast at det er et viktig prinsipp for klimapolitikken at 
forurenser betaler, samt at klimapolitikken må innret
tes slik at den gir størst mulig utslippsreduksjon for 
innsatsen. Videre må klimapolitikken til enhver tid 
medføre betydelige utslippsreduksjoner både i Norge 
og i utlandet. 

Flertallet viser til at generelle virkemidler er 
sentrale i den nasjonale klimapolitikken. Sektorover
gripende økonomiske virkemidler legger grunnlag 
for desentraliserte, kostnadseffektive og informerte 
tiltak, der forurenser betaler. Etter at Norge har sluttet 
seg til det europeiske kvotesystemet, vil om lag 70 
prosent av de nasjonale utslippene være underlagt 
kvoteplikt eller C02-avgift. På områder som er 
underlagt generelle virkemidler, er flertallet enig 
om at man som hovedregel skal unngå ytterligere 
regulering. Samtidig må muligheten til å benytte 
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andre virkemidler i tillegg til kvoter og avgifter vide
reføres, også i disse sektorene. 

F 1 erta 11 et er enig om at tiltak som er kostnads
effektive i lys av en forventet stigende karbonpris 
over investeringenes levetid, og som ikke nødvendig
vis utløses av dagens virkemiddelbruk, spesielt bør 
vurderes. I denne sammenheng skal tiltak som bidrar 
til teknologiutvikling, bli særlig vurdert. Særskilte 
tiltak kan bli vurdert for å mobilisere befolkningen til 
tidligere omstilling til forbruksmønstre som gir lave 
utslipp, enn det som en forventet stigende karbonpris 
vil utløse alene. 

F 1 erta 11 et har merket seg at den britiske Stem
rapporten har kommet til at store utslippsreduksjoner 
kan gjennomføres uten at dette får spesielt store kon
sekvenser for den totale økonomien. F 1 erta 11 et vil 
understreke at det blir billigere å gjennomføre store 
utslippsreduksjoner dersom man starter tidlig. Det er 
også viktig å bruke ressurser på teknologiutvikling 
som muliggjør store reduksjoner frem i tid. 

Flertallet er enig om at arbeidet med klimain
formasjon må trappes vesentlig opp. Arbeidet må ha 
som mål å formidle god og saklig informasjon om 
hvordan virksomheter og privatpersoner kan redu
sere egne utslipp av klimagasser, og hvilke støtteord
ninger som er tilgjengelig. 

Mål 

Komiteens flertall, alle unntatt medlem
mene fra Fremskrittspartiet, viser til at Norge, som 
det eneste landet i verden, har erklært et forpliktende 
mål om karbonnøytralitet, slik at Norge skal sørge for 
globale utslippsreduksjoner som motsvarer våre 
utslipp av klimagasser senest i 2050. Flertallet er 
enig om at som en del av en global og ambisiøs kli
maavtale der også andre industriland tar på seg store 
forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om 
karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at 
Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende 
norske utslipp i 2030. 

F 1 erta 11 et viser til at tidlige tiltak har langt 
større effekt enn senere tiltak for å forhindre tempe
raturøkning. F 1 erta 11 et mener derfor det er viktig å 
få oppslutning om en rask iverksetting av klimatiltak. 

Flertal let visertil at som del av gjennomførin
gen av våre forpliktelser etter Kyoto-avtalen, vil 
Norge finansiere utslippsreduserende tiltak i andre 
land, i hovedsak i utviklingsland. F 1 erta 11 et er 
enig om at Norge skal overoppfylle vår utslippsfor
pliktelse i Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng. 
Dette er midler som i sin helhet går til utslippsredu
serende tiltak i andre land, i hovedsak i utviklings
land. Basert på dagens kvotepriser representerer dette 
en satsing på om lag 5 mrd. kroner over Kyoto-peri
oden. I tillegg bevilges det over bistandsbudsjettet 
for 2008 midler til klimatiltak i utviklingsland innen-
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for områder som ikke er inkludert i Kyoto-avtalen. 
Med dagens kvotepriser og bevilgningsnivå for 2008 
vil dette totalt utgjøre 7-8 mrd. kroner over Kyoto
perioden. 

F 1 erta 11 et viser til at det er et mål å stimulere 
andre land til å sette seg høye klimamål. F 1 erta 11 et 
er enig om at Norge skal være en pådriver i arbeidet 
for en ny og mer ambisiøs internasjonal klimaavtale, 
med utgangspunkt i målet om at den globale tempe
raturøkningen skal holdes under 2 grader C sammen
lignet med førindustrielt nivå. De rike landene må ta 
en vesentlig høyere andel av utslippsreduksjonene, 
fordi veien ut av fattigdom for utviklingslandene for
utsetter økt bruk av energi. Norges troverdighet som 
pådriver er avhengig av at vi reduserer egne utslipp, 
bidrar til utvikling av teknologi og bidrar til å vise at 
det er mulig å frikoble økonomisk vekst med vekst i 
klimagassutslippene. F 1 erta 11 et mener at Norge, 
sammen med andre rike land, må ta en lederrolle i 
arbeidet med å utvikle et godt, klimavennlig sam
funn. 

Flertallet viser til målet om at Norge fram til 
2020 skal påta seg en forpliktelse om å kutte de glo
bale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent 
av Norges utslipp i 1990. Basert på SFTs tiltaksana
lyse, de sektorvise klimahandlingsplanene, samt 
eksisterende virkemiddelbruk, anslo Regjeringen i 
klimameldingen at det var realistisk å ha et mål om å 
redusere utslippene i Norge med 13-16 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen 
slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, 
når skog er inkludert. 

Samtidig viser flertallet til at avtalen om kli
mameldingen innebærer en sterkere satsing på flere 
områder, blant annet på fornybar energi, på forskning 
og teknologiutvikling, og tiltak for å redusere utslip
pene fra transportsektoren. F 1 erta 11 et mener der
for at det ikke er mulig på sikkert grunnlag å anslå 
effekten av disse tiltakene i 2020. Blant annet er det 
usikkert når, hvor sterkt og i hvilken sektor økt inn
sats på forskning og teknologiutviking vil gi resulta
ter i form av reduserte utslipp. Målet som flertal
let er enig om baseres også på en forventning om 
utvikling av teknologi som i dag ikke er kjent. 

F 1 erta 11 et mener derfor at basert på en 
skjønnsmessig vurdering gjør de nye tiltakene det 
realistisk å anta ytterligere utslippsreduksjoner i 
Norge. F 1 erta 11 et mener således at intervallet fra 
Regjeringens klimamelding kan utvides til 15-17 
millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referan
sebanen, slik den er presentert i nasjonalbudsjettet 
for 2007, når skog er inkludert. Dette innebærer i til
felle at om lag to tredjedeler av Norges totale 
utslippsreduksjoner tas nasjonalt. Grunnet den store 
usikkerheten har fl erta 11 et ikke funnet grunnlag 
for å fordele disse reduksjonene på sektorer. F 1 er-
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tallet legger til grunn at en ny internasjonal klima
avtale nødvendiggjør en revisjon av nasjonale mål og 
virkemidler, og en ny vurdering av hvordan Norges 
samlede innsats bør innrettes for å bidra best mulig til 
å redusere de globale utslippene av klimagasser. 

F 1 ert a 11 et er enig om at Norge skal signalisere 
at vi er villige til å påta oss deler av ansvaret for å 
arrangere og/eller bekoste nødvendige internasjonale 
møter, for å sikre framdriften i forhandlingene frem 
til Partsmøtet i København i 2009. 

Flertallet er videre enig om at det er et lang
siktig mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. 
Lavutslippsutvalgets helhetsløsning og lavutslipps
bane som er presentert i NOU 2006:18 Et klimavenn
lig Norge, er ett av bidragene til utformingen av 
norsk klimapolitikk. 

Flertallet er enig om at det løpende skal inn
hentes uavhengige faglige vurderinger av klimapoli
tikken fra institusjoner og/eller personer med bred 
erfaring og kunnskap i utforming og gjennomføring 
av klimapolitikk. Dette skal sees i sammenheng med 
rapporteringen/klimagassbudsjettene. I forbindelse 
med oppfølgingen av bærekraftstrategien, og i de 
ordinære budsjettframlegg, er fl ert all et enig om at 
det skal legges fram en rapportering/klimagassbud
sjett som vurderer konsekvensene for klimagassut
slipp og som rapporterer om utslippsutviklingen og 
gjennomføringen av klimapolitikken. 

Nasjonale vs globale kutt 

Komiteens medlemmer fra Frem
skrittspart i et hadde forventet at stortingsflertal
let, i tråd med deres retorikk om at det haster å kutte 
C02-utslipp, ville lagt seg på en linje hvor man søkte 
å bruke fellesskapets ressurser til å redusere de glo
bale utslippene mest mulig, raskest mulig. Dis se 
medlemmer har registrert at den norske klimade
batten i stedet preges av stort fokus og engasjement 
på å gjennomføre nasjonale utslippskutt, uten særlig 
vektlegging av kostnader og konsekvenser for norsk 
næringsliv og norske husholdninger. Fokuset på lan
degrenser gjør også at verden ikke vil kunne kutte de 
globale C02-utslipp like raskt som hvis man lar 
Kyoto-mekanismene fungere fullt ut. 

Disse med 1 em mer har samtidig registrert at 
retorikken om hvor mye som skal kuttes på hjemme
bane ikke gjenspeiles i konkrete forpliktelser i verken 
klimameldingen eller klimaforliket, og anser derfor 
løftet om å kutte 2/3 nasjonalt som lite annet enn et 
salgstriks overfor egne sympatisører, vel vitende om 
at få vil huske løftet når året for innfrielse inntreffer. 

Disse medlemmer legger stor vekt på at 
Kyoto-avtalen, og C02-reduserende tiltak generelt, 
bør gjennomføres på en best mulig måte globalt, 
fremfor stadig å fokusere på at det skal svi for norske 
forbrukere og næringsliv. Dis se med 1 em mer 
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viser til at Gro Harlem Brundtland, FNs klimautsen
ding, på Arbeiderpartiets landsmøte, uttalte: 

"Det virker som om det er viktigere med selvpi
ning ennå finne løsning på klimaproblemene", "Jeg 
forstår ikke problemet. Hvorfor er det mindre 
moralsk å rense kullkraftverk i Kina og India?" (sitert 
i Aftenposten 21.04.07). 

Disse medlemmer mener man må vektlegge 
en kost/nytte-vurdering i forhold til miljøtiltak, som 
ved annen bruk av statlige midler. Diss e med
l em mer anser det som viktigere at man får redusert 
de globale C02-utslippene enn å diskutere hvor 
reduksjonen foretas ut fra rent geografiske kriterier. 
Derfor støtter disse med 1 em mer de internasjo
nale mekanismene som ligger i Kyoto-avtalen, deri
blant kvotehandel. 

Norsk næringsliv 

Komiteens medlemmer fra Frem
s kr it t spart i et viser til at dersom særnorske virke
midler medfører utflagging av norsk næringsliv til 
land uten klimatiltak, så medfører en "offensiv" 
norsk klimapolitikk bare at Norge blir fattigere mens 
C02-utslippene øker i andre deler av verden. 

Disse medlemmer minner derfor om at 
norsk industri og næringsliv på mange områder alle
rede ligger langt fremme når det gjelder bruk av mil
jøvennlig produksjonsteknologi. Disse medlem
mer viser til at norsk aluminiumsproduksjon slipper 
ut 2/3 mindre C02 pr. produsert enhet enn det globale 
gjennomsnittet. Det samme kan sies å gjelde norsk 
petroleumsnæring. Nettopp fordi norsk næringsliv 
allerede bruker best tilgjengelig teknologi på miljøsi
den, er det urimelig å stille de overfor urimelig 
strenge innstramminger i lovverket, slik stortings
flertallet blant annet gjorde under behandlingen av 
klimakvoteloven. 

Disse medlemmer visertil at både enkeltbe
drifter og næringslivsorganisasjoner har kommet 
med kraftig kritikk av den næringsfiendtlige linjen 
som klimakvoteloven innebærer, og ikke minst den 
negative forskjellsbehandlingen som loven legger 
opp til for etablering av ny industri. Dis se med-
1 em mer viser også til Regjeringens sommel med 
kvoteallokering, hvor man overfor blant annet gass
kraftverket på Kårstø opptrådte svært lite forutsig
bart. 

Disse medlemmer vil understreke det 
dilemmaet man vil komme i, når norsk industri og 
næringsliv pålegges så strenge miljøkrav at de ser seg 
nødt til å flagge ut for å overleve i den globale kon
kurransen. Når produksjonen flyttes til land med 
langt lavere miljøkrav, medfører det en svekkelse 
både for miljøet, norsk næringslivs fremtid og norsk 
velstand. Di s se med 1 em mer understreker at så 
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lenge etterspørsel etter et produkt dekkes av et glo
balt marked, bør Norge ha rammevilkår som sikrer 
næringslivet en mulighet til å operere fra Norge. 
Parallelt kan Norge jobbe for at de generelle miljø
krav skjerpes, men ensidige restriksjoner i et globalt 
handelsforhold skader bare en selv. Dis se med
l em mer syns også det er verdt å minne om at hadde 
norsk aluminiums- og petroleums næring hatt utslipp 
tilsvarende internasjonalt nivå, hadde Norges totale 
C02-utslipp vært mer enn 50 millioner tonn høyere 
enn i dag. 

Lavutslippsutvalgets rapport 

Komiteens medlemmer fra Frem
skritts part i et viser til hovedkonklusjonene i 
NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Rapporten 
trekker frem mange viktige og fornuftige tiltak 
innenfor et perspektiv frem til 2050, og disse 
medlemmer mener rapporten har et godt og nød
vendig fokus på kostnadseffektivitet. Dis se med
l em mer har samtidig registrert at Lavutslippsutval
gets tidshorisont og kostnadsbilde ofte utelates i den 
politiske debatt. Disse med 1 em mer mener det er 
lite troverdig når politiske partier baserer sine forslag 
på Lavutslippsutvalgets foreslåtte tiltak, men frem
skynder tidshorisonten med 30 år uten å kunne gi 
noen resonnement om hvilke endrede forutsetninger 
som tilsier slike kvantesprang. 

Norske forbrukere 

Komiteens medlemmer fra Frem
s kr it t s p art i et mener at Stortinget i langt større 
grad bør bruke "gulrot fremfor pisk" for å legge til 
rette for miljøvennlig atferd. Dis se medlemmer 
mener den enkelte forbruker har et ansvar for, og en 
mulighet til, å gjennomføre fornuftige miljøtiltak 
gjennom bevisste valg. Disse medlemmer er 
overbevist om at folk flest ønsker å velge miljøvenn
lige produkter, men at rasjonelle mennesker veier den 
antatte miljøfordelen opp mot kostnader og mulige 
ulemper. Disse medlemmer mener man bør 
legge til rette for at forbrukere lettere skal kunne ta 
produktvalg basert på informasjon om produsentland 
og hvor varens komponenter har sin opprinnelse. 
Dette må riktignok gjennomføres med fornuft, slik at 
næringslivet ikke får urimelige dokumentasjonskrav. 

Disse medlemmer avviser en klimabasert 
miljøpolitikk som innebærer at forbrukerne påføres 
nye skatter og avgifter med liten eller ingen påviselig 
miljøeffekt, og der innbetalingene heller ikke øre
merkes til effektive miljøtiltak. 

Disse medlemmer avviser også en klimaba
sert miljøpolitikk som ensidig innebærer myndig
hetsstyrte restriksjoner og forbud som gir negative 
konsekvenser uten påviselig og viktig miljøeffekt. 
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Disse med 1 em mer tror ikke en miljøpolitikk 
vil lykkes når den baseres på stadig høyere skatter og 
avgifter, restriksjoner og forbud, eller krav om å skru 
ned varmen eller dusje mindre. Disse medlem
mer tror effekten av politikernes miljøpekefinger 
kan ha negativ effekt, når vanlige folk ser at miljøav
gifter ikke brukes til miljøtiltak eller at statsminister 
selv ikke vil bytte ut sin oljefyr når Regjeringen 
anbefaler alle andre å gjøre det. Det samme gjelder 
når det ikke er samsvar i ord og handling i klimapo
litikken. Disse medlemmer vil peke på at den 
rødgrønne regjeringen blant annet: 

Krever C02-rensing på gasskraftverk i Norge, 
mens Statkraft bygger to gasskraftverk i Tysk
land uten at Regjeringen sørger for rensing av 
C02-utslippene. 
Ikke bidrar til fullskala gasskraftverk i Midt
N orge, men bruker 2 mrd. kroner på å kjøpe 
mobile gasskraftverk i stedet. 
Vil at folk skal fly mindre, men vil subsidiere fly
reiser til distriktene. 
Fører en energipolitikk som medfører at Norge i 
et år med gjennomsnittlig nedbør kan måtte 
importere kullkraft med utslipp tilsvarende 6 mil
lioner tonn C02 (10 prosent av totale norske 
utslipp). 

Økt internasjonal innsats 

Komiteens flertall, alle unntatt medlem
mene fra Fremskrittspartiet, er enig om at Norge skal 
være en aktiv aktør for å sikre internasjonal oppslut
ning om tiltak mot avskoging i u-land. 

Flertallet er enig om at Norge er beredt til å 
trappe opp innsatsen for tiltak mot avskoging i utvik
lingsland til om lag 3 mrd. kroner årlig. Det er en for
utsetning at det etableres tilfredsstillende mekanis
mer, for eksempel i regi av FN eller Verdensbanken, 
som kan sertifisere og håndtere store overføringer til 
skogtiltak på en betryggende måte. I en startfase vil 
det derfor være nødvendig å bruke ressurser på å 
utvikle bl.a. regelverk, overvåkings- og kontrollord
ninger bl.a. gjennom demonstrasjons- og pilotpro
sjekter. 

Et annet flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstre
p art i og Senterparti et, legger til grunn at den 
økte innsatsen mot avskoging og klimatiltak i utvik
lingsland ikke skal gå på bekostning av dagens nor
ske innsats mot internasjonal fattigdom. Nivået for 
innsatsen mot internasjonal fattigdom skal holdes på 
minst samme reelle nivå som i 2008 i årene framover. 
Tiltak mot avskoging i utviklingsland skal komme i 
tillegg til dette og blir en del av en økende samlet 
norsk bistandsramme. 
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Komiteens medlemmer fra Høyre, 
Kristelig Folkeparti og Venstre er enige 
om at den økte innsatsen mot avskoging og klimatil
tak i utviklingsland ikke skal gå på bekostning av 
dagens norske innsats mot internasjonal fattigdom. 
Midlene til innsats mot avskoging og klimatiltak i 
utviklingsland skal derfor i sin helhet bevilges 
utenom den samlede norske bistandsrammen og 
Regjeringens varslede opptrapping av denne. 

Komiteens flertall, alle unntatt medlem
mene fra Fremskrittspartiet, er enig om at Norge sig
naliserer vilje til å bidra til pilotprosjekter for å utvi
kle slike systemer allerede fra 2008. 

F 1 erta 11 et er enig om at norske tiltak mot 
avskoging i u-land skal komme i tillegg til dagens 
overoppfylling av de norske Kyoto-forpliktelsene. 
Videre er fl e r ta 11 et enig om at Norge vil støtte opp 
om arbeidet for bærekraftig skogforvaltning. 

Flertallet viser til at Norge leder et internasjo
nalt arbeid som blant annet gjorde seg sterkt gjel
dende under klimakonferansen på Bali, for å utvikle 
effektive finansieringssystemer og sertifiseringsord
ninger for å hindre avskoging i utviklingsland. Nor
ges initiativ vil også kunne påvirke sentrale u-land 
positivt i klimaforhandlingene frem til Partsmøtet 
2009. Samtidig er flertallet enig om at tiltak for å 
hindre avskoging må innlemmes i en fremtidig kli
maavtale, slik at norske midler som brukes for å 
bevare skog inngår som en del av oppfyllelsen av vår 
framtidige forpliktelse fra det tidspunkt en framtidig 
klimaavtale er på plass. 

F 1 ert a 11 et er enig om at Norge i forhandlin
gene om et globalt klimaregime foreslår at det etable
res en arbeidsgruppe som gis i oppgave å utarbeide 
forslag til hvordan internasjonal skips- og luftfart bør 
inkluderes i en post 2012-avtale. Den Internasjonale 
sjøfartsorganisasjonen (IMO) og Den internasjonale 
luftfartsorganisasjonen (ICAO) skal søkes inkludert i 
arbeidet. Norge vil arbeide for å redusere utslippene 
fra flytrafikk vesentlig gjennom internasjonale avta
ler. 

Flertallet viser videre til at karbonfangst og 
lagring i framtida vil bli viktig for å redusere de glo
bale utslippene, og oppslutning om teknologien vil 
kunne bidra til å få gjennomslag for en framtidig 
avtale. F 1 erta 11 et viser til avtalen, hvor partiene er 
enige om at Regjeringen skal legge fram en hand
lingsplan for det internasjonale arbeidet for å fremme 
karbonfangst og lagring som klimatiltak i løpet av 
2008. Gjennom en slik handlingsplan vil vi kunne 
bidra til teknologioverføring til u-land. 

Flertallet viser videre til at det i klimaavtalen 
slås fast at en betydelig andel av bistandsmidlene i 
årene framover skal gå til klimarelaterte tiltak. 
Bistandspolitikken skal bidra til reduksjon av 
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utslippsveksten gjennom tiltak for utvikling av 
klimavennlig teknologi, herunder CO2-håndtering. 
Tilgang til ren energi, teknologioverføring og -utvik
ling for energieffektivitet og fornybare energikilder 
er viktig. Avtalen innebærer en klar målsetting om at 
Norge skal bli ledende på miljørettet bistand. 

F 1 erta 11 et viser til at tiltak i utviklingsland kan 
gi tredobbel gevinst i forhold til dyre tiltak i rike land. 
I tillegg til en større klimaeffekt per krone og en 
større effekt på det lokale miljøet, kan de gi en bety
delig utviklingseffekt. Den grønne utviklingsmeka
nismen under Kyotoprotokollen (CDM) innebærer at 
industriland finansierer utslippsreduserende prosjek
ter i utviklingsland som, i tillegg til å gi investoren 
utslippskvoter, bidrar til bærekraftig utvikling i verts
landet. F 1 erta 11 et mener at kapasitetsbygging for 
håndtering av klimaendringer og gjennomføring av 
utslippsreduserende tiltak i utviklingsland skal vekt
legges. 

Komiteens medlemmer fra Frem
skrittspartiet er positive til den varslede satsin
gen på regnskog. Disse medlemmer mener at 
satsingen på regnskog må forutsette at det er robuste 
systemer i bunn, slik at man kan kontrollere og følge 
opp at pengene brukes i tråd med forventningene. 

Disse medlemmer er positive til arbeidet 
med internasjonale, forpliktende avtaler, men vil 
understreke viktigheten av at disse gjøres gjensidig 
forpliktende og bindene, slik at ikke Norge får spesi
elt strenge miljøkrav, som vil kunne ha en negativ, 
konkurransevridene effekt. Dis se med 1 em mer 
vil påpeke at dagens Kyoto-avtale kun pålegger 
utslippsrestriksjoner på 36 av 172 signaturland. Det 
åpner for storstilt vridning av økonomisk aktivitet 
uten noen tilsvarende bedring for miljøet. 

Disse medlemmer mener at arbeidet med 
CO2-reduksjoner bør skje gjennom slike internasjo
nale forpliktende avtaler, med langsiktige, robuste 
tilnærminger og tiltak. 

Disse medlemmer er positive til bruk av et 
internasjonalt kvotesystem for å redusere CO2-utslip
pene. På den måten kanaliseres ressurser dit de har 
størst effekt. Dis se med 1 em mer er dog overras
ket over at Regjeringen har en streng kvotetildelings
politikk overfor norsk industri, med begrunnelse om 
at det må gjennomføres CO2-kutt snarest mulig, sam
tidig som man legger opp til å være netto selger av 
CO2-kvoter på det europeiske markedet. Enda mer 
overrasket er disse medlemmer over at Regje
ringen driver med "trading" i kvotemarkedet, ved å 
kjøpe billige CDM-kvoter fra uland og selge dyrere 
Kyoto-kvoter inn i EU-markedet. Hvis Regjeringen 
skal være konsekvent når den hevder det er viktig 
med umiddelbare kutt i verdens CO2-utslipp, så må 
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den makulere eventuelle overskuddskvoter, ikke 
selge de videre til andre. 

Forskning 

Komiteens flertall, alle unntatt medlem
mene fra Fremskrittspartiet, er enig om at Norge skal 
bidra vesentlig til den globale innsatsen for å styrke 
kunnskapsgrunnlaget i klimaarbeidet, og at den kli
marelaterte forskningen i Norge skal styrkes. Blant 
annet basert på klimahandlingsplanen fra Norges 
forskningsråd, er flertal let enig om at Regjeringen 
skal legge fram en opptrappingsplan for klimafors
kning i løpet av 2008. Videre skal Regjeringen eta
blere et forum for strategisk samarbeid for klima- og 
miljøforskning etter modell av strategiprosessene 
OG21 og Energi21, og vil involvere aktører innen 
klima- og miljøforskning, hvor både forskningsmil
jøer, miljøorganisasjoner, offentlige etater og 
næringsliv samarbeider. Også hensynet til næringsut
vikling vil stå sentralt i dette arbeidet. 

F 1 erta 11 et viser til at aktuelle tema for en styr-
ket forskningsinnsats er følgende: 

Forskning på klimaendringer regionalt og glo
balt. Forskning og overvåking av klimaprosesser 
og konsekvenser av klimaendringer i nordområ
dene er spesielt prioritert. 
Konsekvenser av og tilpasning til klimaendrin
ger, blant annet for samfunns- og næringsliv. 
Samfunnsvitenskapelig forskning, som gir økt 
innsikt i beslutningsprosesser og rammebetingel
ser i klimapolitikken. 
Utvikling av klimavennlig teknologi. 
Fornybar energi. 
Utvikling av næringsvirksomhet basert på klima
vennlig teknologiutvikling. 

F 1 ert a 11 et er enig om at det opprettes et 
demonstrasjonsprogram for utvikling og introduk
sjon av nye fornybare energiteknologier offshore 
med en ramme på 150 mill. kroner i statsbudsjettet 
for 2009. Flertallet er også enig om at det skal 
lages en nasjonal strategi for kraftproduksjon fra hav
møller og andre marine fornybare energikilder. En 
slik strategi må se på behovet for særskilt forsknings
innsats, vurdere å opprette et eget senter for fors
kingsdrevet innovasjon på området, utrede nødven
dige lovendringer for å kunne utstede konsesjoner, se 
utplassering av havmøller i sammenheng med elek
trifisering av aktivitet på sokkelen og gjennomføre en 
arealvurdering for utplassering av fremtidige anlegg 
hvor hensynet til fiskeriene, det marine miljøet og 
andre næringer ivaretas. 

F 1 erta 11 et er enig om at satsingen på forskning 
og utvikling innen fornybare energikilder og karbon
fangst- og lagring må økes, først med 70 mill. kroner 
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i Revidert nasjonalbudsjett 2008 og videre til en total 
økning på 300 mill. kroner i statsbudsjettet for 2009, 
og til minimum 600 mill. kroner i statsbudsjettet for 
2010. De offentlige bidragene relatert til forskningen 
på nye fornybare energikilder skal innen 2010 minst 
være på nivå med tilsvarende offentlige bidrag til 
petroleumsforskningen. Den offentlig finansierte 
petroleumsforskningen skal i tillegg ha et betydelig 
fokus på klima. 

Komiteens medlemmer fra Frem
s kr i tt s p art i et vil understreke at Norge har forsk
ningsmiljøer innenfor miljø og energi som er aner
kjente i verdenssammenheng. Dette potensialet bør 
styrkes ved å stimulere disse miljøene ytterligere. I 
tillegg bør disse miljøene engasjeres til å teste ut og 
implementere ny, kostnadseffektiv teknologi, både 
for å redusere norske C02-utslipp, og for å satse på 
salg av dette til utlandet. 

Dis se medlemmer støtter C02-prosjektet på 
Mongstad, hvor man først skal bygge et pilotanlegg 
for utprøving av teknologi, før man eventuelt bygger 
fullskala Dis se med 1 em mer mener derimot at 
bruk av fellesskapets ressurser på et fullskala C02-

renseanlegg på Kårstø basert på umoden og uprøvd 
teknologi er uvettig bruk av midler. 

Disse medlemmer vil advare mot en hold
ning hvor politikere forventer at forskningsmiljøene 
automatisk vil innfri politiske løfter om ny teknologi. 
FoU-arbeidet bør vektlegge langsiktige suksesskrite
rier fremfor kortsiktige målsettinger. Ønsket om 
snarlige C02-kutt ved å kommersialisere et produkt 
på et infantilt stadium må vurderes opp mot nytten av 
å kanalisere de samme ressurser inn i en modning av 
teknologien. Disse medlemmer vil i så måte 
advare mot Regjeringens håndtering av Kårstø-pro
sjektet, hvor fremdriftsplanen er basert på politiske 
ønsker fremfor teknologiske forutsetninger. I arbei
det med C02-håndtering bør man i tillegg være opp
merksom på at fullskala C02-rensing globalt trolig 
først vil implementeres på kullkraftverk og ikke gass
kraftverk, siden C02-utslippene fra kullkraftverk er 
betydelig større enn fra gasskraftverk. Det er derfor 
viktig at dette perspektivet tas med i teknologiutvik
lingsarbeidet på Mongstad. 

D i s s e m e d 1 e mm er viser til at det finnes en 
rekke spennende teknologiprosjekter hvor man tar 
sikte på å bruke C02 som innsatsfaktorer for å lage 
produkter. En slik tilnærming bør være grunnleg
gende for norsk C02-forskning, slik at C02 ikke bare 
sees på som et problem, men også kan behandles som 
en ressurs. 

Det er viktig å understreke at utvikling av mange 
nye energi- og miljøteknologier må anses som lang
siktige prosjekter, og at det derfor er viktig å ha et 
langsiktig perspektiv når man snakker om utvikling 

1082



20 

og bruk av nye teknologier. Disse medlemmer 
mener det er feil å avvise prosjekter "fordi det er for 
langt frem i tid". Disse medlemmer viser til at 
mange for eksempel har avvist kraftproduksjon 
basert på thorium, nettopp fordi det er et slikt "lang
siktig prosjekt". Disse medlemmer mener man 
da ikke har tatt inn over seg de utfordringer man fak
tisk står overfor. Dis se med 1 em mer har samtidig 
registrert at Regjeringen har stilt seg særdeles positiv 
til havvindmøller, selv om det prosjektet trolig har til
svarende lang horisont. 

Sektorvise tiltak 

Om sektorvise tiltak generelt 

Komiteens medlemmer fra Frem
skrittspartiet mener man bør la markedet få fun
gere i størst mulig grad når man skal innfri Kyoto
avtalen. I så måte er det ikke formålstjenlig å innføre 
sektorvise krav. Man må sikre at samfunnets ressur
ser til C02-kutt kanaliseres dit de gir størst nytte, uav
hengig av hva enkelte politikere måtte ha av kjepp
hester. Disse medlemmer merker seg også Jens 
Stoltenbergs uttalelse til nettavisen 19. april 2007 
hvor han sier: "Å tallfeste hvor stor andel av C02-kut
tene som må gjøres i Norge, gir ingen mening". 

Disse med 1 em mer registrerer at klimamel
dingen ofte henviser til det tekniske kuttpotensialet 
fra SFTs tiltaksanalyse. Dis se med 1 em mer vil 
påpeke at selv om analysen viser at man teknisk sett 
kan kutte 20 millioner tonn C02 i Norge frem mot 
2020, så viser den samme analysen at dersom man tar 
hensyn til kostnader og gjennomførbarhet, så er tallet 
bare ca. 5 millioner tonn. Dis se medlemmer vil 
understreke at selv i klimapolitikken må man ta hen
syn til kostnader og realisme. 

Disse med 1 em mer stiller seg samtidig posi
tive til at SFT bidrar til å kartlegge muligheter som 
kan gi markedet mer informasjon om hvor kutt kan 
gjøres og til hvilken kostnad. Dis se medlemmer 
mener også det er fornuftig om myndighetene legger 
til rette for, og til dels finansierer, forskning og utvik
ling av teknologi som kan gjøre dagens kostbare til
tak billigere i fremtiden. 

Petroleum og energi 

Komiteens flertall, alle unntatt medlem
mene fra Fremskrittspartiet, mener at det er et stort 
behov for teknologiutvikling og demonstrasjon for å 
kunne realisere målene for fangst og lagring av C02 i 
Norge.Flertallet visertil at det så langt er lagt opp 
til to prosjekter for C02-håndtering på gasskraftverk 
i Norge; et totrinns opplegg i tilknytning til kraftvar
meverket på Mongstad og et fangstanlegg tilknyttet 
Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø. Det er avdekket 
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både teknologiske og økonomiske utfordringer som 
må møtes. 

F 1 erta 11 et er enig om at arbeidet med utslipps
fri kraft intensiveres, og med bakgrunn i tekniske, 
økonomiske og forsyningsmessige forhold skal kraft 
fra land/utslippsfri kraft vurderes ved nye utbyggin
ger og større utviklingsprosjekter. I denne forbin
delse har Oljedirektoratet, NVE, SFT og Petroleums
tilsynet nylig lagt fram en rapport med en gjennom
gang av problemstillinger knyttet til å forsyne petro
leumsvirksomheten på sokkelen med kraft fra land. 
Fl ert all et er enig om at elektrifisering og klimatil
tak i petroleumsnæringen vil bli omtalt i egnet doku
ment fra Olje- og energidepartementet til Stortinget i 
2008. 

F 1 erta 11 et er enig om at autodieselavgiften 
økes med 10 øre pr liter, og at bensinavgiften økes 
med 5 øre pr liter, i statsbudsjettet for 2009. 

F 1 erta 11 et viser til klimaavtalen, hvor partiene 
er enige om at Norge skal gjenoppta drøftingene med 
Sverige om grønne sertifikater. Dersom det ikke lyk
kes å komme frem til et resultat om grønne sertifika
ter innen 1. juli 2008, er flertallet enig om at 
Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med et 
forslag til omlegging av ordningen for fornybarelek
trisitet. Ordningen må innrettes slik at den over tid 
legger til rette for økt utbygging av ny fornybar kraft 
i Norge i samme størrelsesorden som en ordning med 
grønne sertifikater ville gitt. Samtidig må ordningen 
innrettes slik at den gir mest mulig ny kraftproduk
sjon igjen for den offentlige støtten. Fram til grønt 
sertifikatmarked er på plass vil investeringsstøtte til 
fornybar kraft innenfor dagens notifiserte ordning 
styrkes gjennom å åpne for høyere støttenivå for å 
utløse nye prosjekter. 

Flertallet ber Regjeringen om å legge fram en 
bred vurdering av insentivene for økt miljøvennlig 
utbygging av vannkraft og annen fornybar energi i 
Revidert nasjonalbudsjett 2008. 

Flertallet er enig om at søknader om konse
sjon hos NVE innkommet før 5. oktober 2007 
behandles etter tidligere regelverk. 

F 1 erta 11 et er enig om at det er en målsetting å 
øke energieffektiviteten i el-nettet og kraftproduksjo
nen med 20 prosent innen 2020 gjennom opprusting 
av el-nettet, effektivisering for å redusere nettapet og 
utbedring og fornyelse av eksisterende vannkraft
verk. Mindre kraftverk må gis lettere tilgang til el
nettet. 

Komiteens medlemmer fra Frem
s kr it t spart i et viser til det stadig økende behovet 
for energi både nasjonalt og internasjonalt. Disse 
med 1 em mer mener det fortsatt ligger et stort 
potensial for videre vannkraftutbygging i Norge, og 
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mener det er svært beklagelig at Regjeringen har en 
negativ holdning til dette. 

Disse medlemmer viser til NVEs tall som 
sier at det er et potensial for 25 TWh bare innen små
kraftutbygging, i tillegg anslås et potensial i 10 TWh 
økt produksjon ved oppgradering av eksisterende 
vannkraftanlegg, ved siden av at Regjeringen blant 
annet har avslått 1,5 TWh ny kraft fra produksjon i 
Vefsna. Disse med 1 em mer vil understreke at 
vannkraft antagelig er den reneste kraften vi kan pro
dusere, og at vi ved økt produksjon også kan ekspor
tere ren kraft til andre land. 

I tillegg til økt satsing på vannkraftutbygging, er 
disse medlemmer positive til økt kraftproduk
sjon også fra andre kilder, både gjennom kjente og 
mer umodne teknologier. Dis se med 1 em mer vil 
trekke frem thorium som en mulighet for Norge, selv 
om en eventuell kraftproduksjon av dette må ses i et 
lengre tidsperspektiv. Disse med 1 em mer er 
positive til det arbeidet som gjøres for å utnytte sol
energi, og mener at dette sammen med en rekke andre 
fornybare energikilder, vil være svært viktige bidrag 
i en verden som stadig trenger mer energi. Dis se 
medlemmer mener økt miljøvennlig energipro
duksjon er en nødvendig del av en bærekraftig klima
politikk. Disse med 1 em mer mener dette både vil 
hindre økt import av kullkraft, man vil bedre forsy
ningssikkerheten og åpne for mulighet til å ekspor
tere miljøvennlig energi gjennom kraftsystemet. 

Disse medlemmer viser til at en bedret 
kraftbalanse på fastlandet kan frigjøre kraft til elek
trifisering av norsk sokkel. Dette vil bidra til å redu
sere de utslippene denne sektoren bidrar med. Dis se 
medlemmer er positive til å se nærmere på økt 
elektrifisering av norsk sokkel, men understreker at 
dette må gjøres på en forsvarlig måte. Det må tas hen
syn til feltenes forventede levetid, avstand fra land, 
kraftforbruk og kostnader ved ombygging på platt
formen. 

Disse medlemmer mener bruk av fellesska
pets ressurser på et fullskala C02-renseanlegg på 
Kårstø basert på umoden og uprøvd teknologi er 
uvettig bruk av midler. Disse medlemmer støt
ter derimot C02-prosjektet på Mongstad, hvor man 
først skal bygge et pilotanlegg for utprøving av tek
nologi, før man eventuelt bygger fullskala. 

Dis se medlemmer vil understreke at både 
petroleums- og energibransjen allerede bruker bety
delige midler på forskning og utvikling av nye tekno
logier. Disse medlemmer vil understreke viktig
heten av å gå i dialog med bransjene når man ønsker 
å satse på ytterligere FoU på disse områdene. 

Dis se medlemmer ser med uro på klimafor
likets signaler rundt petroleumsforskning, hvor det 
kan tyde på at fremtidig klimaforskning vil dreies fra 
å utvikle teknologi som muliggjør økt olje/gassutvin-
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ning over til teknologi som reduserer klimagassut
slipp fra selve petroleumsvirksomheten. Disse 
med 1 em mer mener sistnevnte er viktig i seg selv, 
men bør komme som følge av økte bevilgninger til 
petroleumsforskningsformål, ikke som en følge av at 
man vrir støtten bort fra annen petroleumsrelatert 
forskning. Klimaforlikets fokus på at forskningsinn
satsen i fremtiden skal innrettes mot fornybar energi 
signaliserer en fortsatt svak satsing på petroleums
relatert forskning. Det mener disse medlemmer 
er beklagelig i en tid hvor produksjonsraten faller på 
norsk sokkel. 

Disse medlemmer ser positivt på meldin
gens signal om økt innenlands bruk av naturgass og 
at man vil bidra til utvikling av tilhørende infrastruk
tur. 

Disse medlemmer erfornøydmedatRegje
ringen reverserer eget forslag om skatteskjerping for 
småkraftverk som har søkt konsesjon før 5. oktober 
2007. Disse medlemmer vil likevel påpeke at 
skatteøkningen vil gjelde for alle fremtidige små
kraftprosjekter, og således er en forverring av ram
mevilkårene for utbygging av fornybar energi i 
Norge. 

Transport 

Komiteens flertall, alle unntatt medlem
mene fra Fremskrittspartiet, er enig om at klimamålet 
for transportsektoren er et viktig grunnlag for arbei
det med Nasjonal transportplan. Flertallet frem
hever kollektivbruk og sykkel- og gangtrafikk, samt 
tiltak som reduserer utslipp fra veitrafikk. 

Flertallet er enig om å fortsette styrkingen av 
jernbanen, spesielt i befolkningstette områder og på 
strekninger med mye godstransport. På bakgrunn av 
etterslepet i Nasjonal transportplan, NTP, skal vek
sten i jernbaneinvesteringene øke mer enn veksten i 
veiinvesteringene i 2009. Flertallet er enig om at 
for å oppnå dette skal bevilgningene til investeringer 
i jernbanen økes med 250 mill. kroner i statsbudsjet
tet for 2009. 

F 1 erta 11 et viser til at foreliggende utredning 
om høyhastighetsbane er til behandling hos samferd
selsmyndighetene, og fler ta 11 et er enig om at dette 
skal omtales nærmere i NTP 2010-2019. 

F 1 erta 11 et er enig om at Regjeringen skal sette 
i gang arbeid for å utvikle gode verktøy som vurderer 
klimaeffekter av ulike tiltak. I forbindelse med rulle
ringen av Nasjonal transportplan 2010-2019 skal det 
så langt det er mulig foreligge et karbonbudsjett 
knyttet opp til alle større prosjekter som synliggjør 
effektene prosjektene og planen som helhet vil ha på 
de nasjonale klimagassutslippene. 

Flertallet er enig om at belønningsordningen 
for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk eller 
tilsvarende ordning, skal styrkes. F 1 erta 11 et er 
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videre enig om at bevilgningen til belønningsordnin
gen for kollektivtrafikken dobles i statsbudsjettet for 
2009, forutsatt at det inngås bindende avtaler om 
lokale og regionale tiltak for redusert biltrafikk. 
Byområder som ønsker å utprøve veiprising, diffe
rensierte bompengesatser eller andre trafikkregule
rende tiltak, skal prioriteres. Veiprising er et lokalt 
virkemiddel. Det vil derfor ikke innføres veiprising 
uten lokal tilslutning. 

Flertallet viser i den forbindelse til at beløn
ningsordningen skal premiere dokumenterte resulta
ter, det vil si en påvist vekst i andelen kollektivtran
sport på bekostning av personbiltrafikken. I en fase 
hvor ordningen utvides og styrkes vil det også være 
nødvendig å basere tildeling på basis av planlagte og 
politisk vedtatte transporttiltak. F 1 erta 11 et mener 
at en forutsetning for tildeling av midler fra beløn
ningsordningen er at det iverksettes tiltak, eller nylig 
har blitt iverksatt tiltak, som virker begrensende på 
personbiltrafikken. Det er en lokal beslutning hvilke 
tiltak som iverksettes. 

Flertallet er enig om at det skal utredes hvor
dan man kan integrere bildelingsordninger i jernba
nestasjoner og øvrige kollektivknutepunkter. 

F 1 erta 11 et er enig om at arbeidet med gang- og 
sykkelveier langs skoleveger og i befolkningstette 
områder skal intensiveres. 

Flertallet er enig om at det skal utvikles ster
kere og mer effektive virkemidler som vil bidra til å 
redusere utslippene på transportområdet utover de 
tiltak som allerede er satt i verk, og at det er behov for 
bedre samordning på feltet. 

Flertallet er videre enig om at det i statsbud
sjettet for 2009, som en del av Samferdselsdeparte
mentets egen organisasjon, opprettes et prøvepro
sjekt - Transnova - i form av en egen budsjettstyrt 
bevilgning på 50 mill. kroner. Bevilgningen skal 
videreføres i minst tre år og vil deretter bli evaluert. 
Midlene til Transnova skal ikke brukes på infrastruk
turprosjekter, men eksempelvis til å øke bruken av 
alternative drivstoff. 

F 1 erta 11 et er enig om at offentlige virksomhe
ter må ligge i front innen bruk av lavutslippskjøretøy 
i egen virksomhet, og vil arbeide for at offentlige 
biler skal gå på CO2-fritt eller CO2-nøytralt drivstoff 
innen 2020. 

F 1 erta 11 et er enig om å arbeide videre med den 
grønne omleggingen av kjøretøyrelaterte skatter/ 
avgifter og annen regulering som påvirker veitrafik
ken og fremmer lavutslipps- og nullutslippsalternati
ver. 

Flertallet er enig om at hydrogenbiler bør få 
slippe gratis gjennom bomringen og ha gratis offent
lig parkering, på lik linje med el-biler. 

F 1 erta 11 et mener at det videre arbeidet med 
biodrivstoff bør vurderes på bakgrunn av høringen 
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av forslaget om at minimum to volumprosent av årlig 
omsatt volum drivstoff til vegtrafikk skal bestå av 
biodrivstoff, stigende til fem prosent i 2009. Forutsatt 
bærekraftig produksjon og at annen generasjons bio
drivstoff er kommersielt tilgjengelig, vil det vurderes 
en ytterligere opptrapping av andelen biodrivstoff av 
årlig omsatt volum til vegtrafikk. 

Flertal 1 et er enig om at Norge skal samarbeide 
med blant annet EU, internasjonale organer og driv
stoffbransjen for å få på plass ordninger for å fremme 
bærekraftig produksjon og import av biodrivstoff. 
F 1 erta 11 et er videre enig om at Regjeringen skal ta 
initiativ til en strategi for økt FoU på annen genera
sjons biodrivstoff og å gi offentlig støtte til utvalgte 
demonstrasjonsprosjekter. 

Flertal 1 et er enig om at det skal være et mål at 
fra 2012 skal det gjennomsnittlige utslippet fra nye 
personbiler være på under 120 g CO/km. For å nå 
dette målet må omleggingen av bilavgiftene i miljø
vennlig retning fortsette fra og med statsbudsjettet 
2009. 

Flertallet er enig om at Regjeringen skal 
utrede om hele eller deler av transportsektoren bør 
omfattes av et kvotesystem. 

Flertall et viser til Regjeringens maritime stra
tegi som ble presentert 3. oktober 2007. I strategien 
heter det at "Regjeringen vil bidra til at de norske 
maritime næringer skal levere framtidens innovative 
og miljøvennlige løsninger". F 1 erta 11 et er enig om 
at i samarbeid med verftsnæringen og rederiene bør 
staten arbeide for videre utvikling og utprøving av 
gassdrevne skip, fartøy drevet med brenselceller og 
miljøvennlige fiskefartøy. 

Komiteens medlemmer fra Frem
s kr i tt spart i et peker på at et effektivt og sikkert 
transportnett over hele landet for persontransport og 
godstransport også vil være et energieffektivt og mil
jøvennlig transportnett. Di s se med 1 em mer 
understreker at det først og fremst er statens oppgave 
å sørge for full statlig finansiering av bygging, utvik
ling, drift og vedlikehold av veinettet og jernbanen. 
Disse medlemmer understreker at staten har et 
særlig ansvar for å finansiere og legge til rette for eta
blering av trafikknutepunkt der flere transportformer 
møtes, og at skatte- og avgiftsopplegg samt årlige 
budsjettdisposisjoner ikke hindrer at de ulike trans
portsektorer kan utnytte egen konkurransekraft 
innenfor et samlet nasjonalt transportnett. 

Disse med 1 em mer viser til Fremskrittsparti
ets forslag om å opprette eget infrastrukturfond på 
300 mrd. kroner der årlig avkastning skal brukes til 
investering i nasjonal infrastruktur. 

Disse medlemmer viser til Dokument nr. 
8:22 (2007-2008) om opprettelse av eget statlig vei-
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selskap for å kunne finansiere investering i veier med 
statlige lån. 

Disse medlemmer viser til SINTEF rapport 
A07034 av februar 2007 som dokumenterer at bedre 
veier totalt sett fører til mindre utsipp og er positivt 
for miljøet, samt at manglende kapasitetsutvidelse i 
veisystemet ikke er et egnet virkemiddel for å 
fremme lavere utslipp fra veisektoren. 

Disse medlemmer understreker at Frem
skrittspartiet ønsker å forbedre og fornye det eksiste
rende jernbanenettet i Norge med satsing på person
transport i befolkningstette områder og godstransport 
over lange avstander. Dis se med 1 em mer viser til 
Jernbaneverkets egen stamnettutredning som angir 
behov for 80-100 mrd. kroner i perioden frem til 
2040 for å få på plass et godt vedlikeholdt jernbane
nett med god kapasitet og hastigheter inntil 200 km/ 
t. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets 
forslag om å opprette eget infrastrukturfond på 300 
mrd. kroner der årlig avkastning skal brukes til inves
tering i nasjonal infrastruktur. 

Dis se medlemmer viser til Dokument nr. 
8:27 (2007-2008) om å omgjøre Jernbaneverket til et 
statlig selskap for å kunne finansiere investering i 
jernbane med statlige lån. 

Dis se med 1 em mer mener det er viktig at det 
utarbeides nasjonal statistikk som gir et korrekt og 
sammenlignbart uttrykk for energibruk og utslipp av 
klimagasser fra de ulike transportmidler. 

Disse medlemmer viser til Innst. S. nr. 7 
(2007-2008) om Dokument nr. 8:92 (2006-2007) der 
det heter: 

"Samferdselsstatistikk 
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, 

Høyre og Kristelig Folkeparti peker for øvrig på at 
norsk samferdselsstatistikk er mangelfull og har lite 
sammenliknbar informasjon om hliv. energibruk og 
utslipp i forhold til utført transport målt i hhv. tonnkm 
og personkm. 

Disse medlemmer ber Samferdselsdepartementet 
i samarbeid med F inansde)?.artementet sørge for at det 
utarbeides nasjonal statistikk for dette av et nøytralt 
og kompetent nasjonalt organ. 

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet vil 
peke på at fordelen med et nøytralt organ for stati
stikkutarbeiding vil være at ikke transportsektorene 
og aktørene i de enkelte transportsektorer selv, gjen
nom egenproduksjon og såkalte "miljøkalkulatorer", 
feilinformerer om energibruk o& utslipp av klimagas
ser. Disse medlemmer peker pa at det er naturlig at 
Statistisk sentralbyrå utfører en slik oppgave. Disse 
medlemmer understreker at slik informasjon er 
grunnleggende viktig for å gi et riktig grunnlag for 
prioritenng og beslutninger innenfor samferdselssek
toren." 

Disse medlemmer viser også til samferd
selsministerens svar angående samferdselsstatistikk 

23 

under Stortingets behandling av Innst. S. nr. 7 (2007-
2008): 

"I innlegget mitt gav eg vel eit svar på det som 
representanten no etterlY.ser, for eg merka meg at 
opposisjonspartia i innstillinga er opptekne av stati
stikk, m.a. energibruk og utslepp ved transport. 

Eg er samd i at det er viktig med gode statistikkar. 
SSB lagar mange gode statistikkar, nokre av <lei på 
oppdrag frå vårt departement. Og som eg sa i innleg
get mitt, vil eg korne opposisjonen i møte på dette 
området og sjå på kva me kan gjere med dette når det 
gjeld bestillingar frå SSB som og tek OJ?P i seg det 
som opposisjonen ber om på dette omradet. Me er 
alle opptekne av å ha korrekte statistikkar, og eg vil 
på ingen måte unngå å korne i møte eit krav som vil 
gjere at me får ein diskusjon som byggjer på <lei rette 
kriteria." 

Disse medlemmer viser til sine merknader i Bud
sjett-innst. S. nr. 13 (2007-2008): 

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet 
mener at belønningsordningen for bedre kollektivtra
fikk og mindre bilbruk i storbyene er for ensidig 
fokusert på restriksjoner og ekstra avgifter på biltra
fikken. Disse medlemmer legger til grunn at bilistene 
ikke velger å stå i endeløse køer uten grunn, men at 
dette skyldes manglende kvalitet, frekvens og tilgjen
gelighet til kollektive transportmidler. 

Disse medlemmer tar avstand fra ytterligere 
restriksjoner og avgifter på reisende som forsøker å 
ivareta sine reisebehov på beste måte innenfor til
gjengelig tilbud, og ønsker derfor denne posten 
erstattet av et tilskudd til kollektivtransport som for
deles uten at det avkreves restriksjoner og pålegges 
avgifter på innbyggerne. Det vises til Fremskrittspar
tiets alternative budsjett, hvor dette fremkommer. 

En stimulering til bedre framkommelighet, miljø 
og helse i storbyene kan alternativt oppnås ved å 
benytte økte midler til nødvendig vedlikehold og 
investering i nye veier rundt de største byområdene, 
samt reduksjon i bileiernes ekstra høye belastning 
med skatter og avgifter slik at en raskere fornyelse til 
en mer miljøvennlig bilpark kan finne sted. 

Disse medlemmer viser til at en økt utbygging av 
veinettet rundt byer og tettbebygde strøk også vil 
medføre store positive effekter for kollektivtrafik
ken, og disse midlene kan derfor reduseres noe." 

Dis se medlemmer er uenig en klimapolitikk 
hovedsakelig basert på ytterligere skatter, avgifter og 
offentlige inngrep, særlig innen transportsektoren. 
Dis se med 1 em mer understreker igjen at investe
ring i et moderne, effektivt og sikkert transportnett 
også vil gi god energieff ekt og god miljøeffekt. Disse 
medlemmer viser til Dokument nr. 8:97 (2006-2007) 
der det pekes på følgende tiltak innenfor samferdsel: 

Bygge moderne, effektive, sikre og miljøvenn
lige veier 
Effektivisere og optimalisere dagens jernbane
nett 
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Flytte langtransportert gods fra vei til bane og 
kjøl 
Stimulere til et mer effektivt kollektivtilbud i 
befolkningstette strøk 
Satse på innfartsparkeringsplasser rundt byer 
Bygging av modale knutepunktterminaler i sam
ferdselsmessig infrastruktur der flere transport
former knyttes direkte sammen 
Økt bruk av gass til skip og samferdsel 

Disse medlemmer understreker at offentlig 
virksomhet må ligge i front når det gjelder bruk av 
transportløsninger som er energi- og miljøeffektive. 

Disse medlemmer tar avstand fra en utvik
ling mot økte skatter og avgifter, restriksjoner og 
reguleringer som kun har symbolverdi og som påfø
rer ekstra ulemper for den enkelte og for næringsli
vet, med "miljøtiltak" som alibi. Økte skatter på 
transport og mobilitet i form av veiprising, køskatter, 
skatt på parkering og tilsvarende øker landets kost
nadsnivå og hindrer sunn økonomisk vekst og utvik
ling. 

Disse medlemmer viser til Dokument nr. 
8:97 (2006-2007) Om Kyoto-tiltak med vekt på kost
nadseffektivitet og nytte for miljøet. Disse medlem
mer peker spesielt på at følgende tiltak anbefales: 

Lavere bilavgifter som stimulerer til raskere 
utskifting av bilparken 
Redusere avgift på hybridbiler og lignende 
Høyere vrakpant 
Skatte-/avgiftslettelser som stimulerer til bruk av 
alternativt drivstoff 

Disse medlemmer advarer mot en videre 
opptrapping av satsing på biodrivstoff før nasjonale 
og globale konsekvenser av produksjon av biomasse 
er bedre avklart.Disse medlemmer viser bl.a. til 
at det er fremkommet kritiske syn på at slik produk
sjon kan gi økt avskogning og redusert produksjon av 
matvarer. Di s se med 1 em mer mener det er viktig 
å sikre at biodrivstoffhar et positivt C02-regnskap og 
er kostnadseffektivt. Regjeringens fremdrift tar ikke 
tilstrekkelig med slike hensyn. 

Disse med 1 em mer mener tiltakskostnadene 
pr tonn C02-redusert foreløpig er for høye i forhold 
til andre tiltak. 

Disse medlemmer pekerogsåpåatdedrifts
messige konsekvenser på kjøretøy ved bruk av bio
drivstoff også bør avklares bedre. 

Disse medlemmer peker på at det foregår et 
omfattende arbeid hos bilprodusentene for å gjøre 
alle biler mer energieffektive og derved også redu
sere utslipp av ulike klimagasser. Di s s e med 1 em -
mer peker på at staten bør bruke skatte- og avgifts
systemet aktivt for å motivere til en omfattende for-
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nyelse av bilparken i Norge og peker på dette som et 
svært nyttig tiltak for å redusere utslippet av klima
gasser innenfor veibasert transport. 

Disse medlemmer understreker at et norsk 
kvotesystem bør integreres med EUs kvotesystem 
slik at ikke norske innbyggere og norsk næringsliv 
gjennom tiltak innenfor transportsektoren påføres 
norske særskatter, særavgifter eller særlige offentlige 
inngrep basert på ensidige norske klimabegrunnede 
miljøtiltak. 

Disse medlemmer mener at den maritime 
næring trenger stabilitet og langsiktighet i sine ram
mebetingelser. Di s se med 1 em mer mener i denne 
forbindelse at Regjeringens innkreving av 14 mrd. 
kroner fra næringen i forbindelse med innføring av 
ny rederiskattemodell, som svekker rederienes kon
kurransekraft og deres muligheter til å investere i ny 
teknologi og nye skip, både er svært uheldig og er 
grunnlovsstridig. 

Landbruk 

Komiteens medlemmer fra Frem
s kr i tt spart i et vil understreke at det er viktig å 
ikke pålegge nye særnorske tiltak, som medfører nye 
byrder for forbruker i form av nye subsidier og økte 
matvarepriser. 

Industri 

Komiteens flertall, alle unntatt medlem
mene fra Fremskrittspartiet, anser det som viktig at 
Norge arbeider for å utvide det europeiske kvotesys
temet. Aktuelle sektorer er bl.a. metallindustri, kje
misk industri og transportsektoren. 

Flertallet er enig om at Regjeringen, i dialog 
med industrien, i løpet av 2008 skal vurdere virke
midler, herunder kvoteplikt og frivillige avtaler, for 
den delen av industrien som ikke er underlagt C02-

avgift eller obligatorisk kvoteplikt. 

Komiteens medlemmer fra Frem
s kr i tt spart i et er opptatt av at norsk industri ikke 
pålegges strengere miljøkrav enn sine konkurrenter i 
andre land, da disse medlemmer er bekymret for 
at dette kan føre til nedleggelse og utflagging av 
bedrifter til andre land. Dis se med 1 em mer viser 
til sine merknader om klimakvoteloven i denne inn
stilling. 

Disse medlemmer mener at allerede eta
blerte norske særordninger som svekker norsk kon
kurranseevne for norsk industri, fiskeri eller skips
fart, bør avvikles. 

Bygg 

Komiteens flertall, alle unntatt medlem
mene fra Fremskrittspartiet, er enig om en betydelig 

1087



Innst. S. nr. 145 - 2007-2008 

økt aktivitet innen utvikling av energieffektive bygg. 
Partene legger til grunn at en del av økningen i Ener
gifondet går til å styrke Enovas program for "Bygg, 
bolig og anlegg", slik at det gis større muligheter til å 
utvikle og ta i bruk nye effektive byggemetoder og 
materialer. I dag dekker programmet både eksiste
rende og nye næringsbygg, boliger og anleggspro
sjekter. Styrkingen av satsingen vil innebære at det nå 
gis muligheter for å utvide programmet og oppnå 
flere konkrete resultater og varige markedsendringer 
på bygg- og anleggssiden. 

Flertallet er enig om at vilkårene for utbyg
ging av fjernvarme må styrkes. 

F 1 erta 11 et anser det som viktig med økt innsats 
på tiltak for å erstatte oljefyring med fornybar energi. 
Støtte til investeringer i varmeproduksjon basert på 
bioenergi, avfall eller varmepumper er dekket av 
Enovas programmer innen varme og foredling av 
brensel. Enovas programmer rettet inn mot industri
sektoren bidrar også til redusert bruk av olje eller 
omlegging til fornybar energi. 

F 1 erta 11 et legger til grunn at de økte rammene 
i Energifondet bidrar til en betydelig økt aktivitet og 
betydelig økte resultater innen konvertering av olje
fyring og omlegging til fornybar energi. Som varslet 
i klimameldingen, viser flertallet til at Regjerin
gen vurderer å innføre forbud mot å erstatte gamle 
oljekjeler med nye i bestående bygg. 

F 1 erta 11 et er enig om at det innen utgangen av 
2008 lages en handlingsplan for overgang fra fossile 
energikilder til fornybare energikilder til oppvar
mmg. 

F 1 erta 11 et er enig om at det skal sikres målret
tet og koordinert virkemiddelbruk for økt utbygging 
av bioenergi med inntil 14 TWh innen 2020. 

Flertallet er enig om at det skal etableres en 
støtteordning til konvertering av oljekjeler til forny
bar varme i regi av Enova. Videre er fler ta 11 et enig 
å om å vurdere å innføre forbud mot å erstatte gamle 
oljekjeler med nye i bestående bygg, og å innføre for
bud med hjemmel i plan- og bygningsloven mot 
installering av oljekjel i nye bygninger. Loven skal 
etter planen tre i kraft 1. januar 2009. F 1 e r t a 11 e t er 
også enig om at det skal arbeides videre med å sikre 
at det ikke legges om fra olje til strøm ved utskifting 
av oljekjel i bestående bygg. 

F 1 ert a 11 et anser det som viktig at det er fast
slått at energikravene i Teknisk forskrift skal revide
res langt oftere enn det som hittil har vært vanlig, 
minimum hvert femte år. 

Flertallet er enig om at erfaringene med pas
sivhus skal følges opp, og at det skal vurderes å inn
føre krav om passiv husstandard for alle nybygg 
innen 2020. 

Flertallet er enig om at satsingen på det nylig 
etablerte lavenergiprogrammet trappes opp. Det set-

25 

tes av tilstrekkelige midler til kompetanseoppbyg
ging i næringen, gjennomføring av forbildeprosjekter 
og forskning og utvikling på stadig mer energi- og 
miljøvennlige byggevarer og byggeløsninger. 

F 1 erta 11 et anser ikke dagens system med egen
kontroll i byggesaker som tilfredsstillende, og det er 
derfor enighet om at det skal innføres nye og stren
gere regler om kontroll og tilsyn i byggesaker i for
bindelse med ny plan- og bygningslov. Kontrollen 
skal være obligatorisk og uavhengig. Det kan også 
gis forskrifter om hvilke områder det kan føres uav
hengig kontroll og tilsyn på. Flertallet mener at 
nye energikrav vil være et viktig område for skjerpet 
kontroll med byggetiltaket og økt tilsynsvirksomhet 
fra kommunens side. 

F 1 erta 11 et er enig om at det skal være gode 
støtteordninger gjennom Husbanken og Enova for 
enøk-tiltak i bedrifter og husholdninger. 

Flertallet er enig om at offentlige nybygg, så 
langt det er praktisk mulig, må overgå de til enhver 
tid gjeldende energikrav. 

F 1 erta 11 et er enig om å innføre krav om fleksi
ble energisystemer i alle nye offentlige bygg og ved 
hovedombygging av offentlige bygg på over 500 
kvm. 

F 1 erta 11 et er enig om å forberede forbud mot 
oljefyring som grunnlast i offentlige bygg og 
næringsbygg over 500 kvm når man erstatter gamle 
oljekjeler eller i forbindelse med hovedombygginger 
som berører varmeanlegg, fra 2009. Det tas endelig 
stilling til spørsmålet i forbindelse med statsbudsjet
tet for 2009. 

F 1 erta 11 et er enig om at det skal arbeides 
videre med en ordning med tilbud om energisjekk av 
boligbygg for å bidra til å realisere enkle og effektive 
sparetiltak innen 2009. 

Komiteens medlemmer fra Frem
skrittspartiet mener energieffektivisering i bygg 
er god energi- og miljøpolitikk. Disse medlem
mer mener det vil være fornuftig å se på nye ordnin
ger som vil fremme dette, som for eksempel bedre 
avskrivningssatser for energi- og miljøtiltak i 
nybygg. I dag avskrives tekniske installasjoner ofte 
over lengre tid enn varens levetid. Ved å redusere 
dette til for eksempel fem år, stimulerer man til bedre 
energieffektivitet i næringsbygg. 

Dis se medlemmer mener man også i private 
husholdninger har et potensial, og mener installering 
av alternative energikilder i boliger både vil kunne 
bidra til å redusere kraftbehovet, samt skape et mer 
fleksibelt opplegg for forbrukerne. Di s se med
l em mer mener man kan stimulere til dette for 
eksempel gjennom en halvering av merverdiavgiften 
på investeringer i alle miljøvennlige oppvarmingskil
der i husholdningen. Disse medlemmer vil 
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understreke at det vil gi langt bedre effekt enn en 
smal støtteordning til pelletskaminer og varmepum
per. Disse medlemmer mener dette overtid både 
vil redusere kraftbehovet og gi et mer fleksibelt ener
gisystem, som ikke er så sårbart for svingninger i 
kraftproduksjonen. Disse med 1 em mer mener 
også det kan være fornuftig å stimulere til utbygging 
av lavenergihus, både økonomisk og ved signaler om 
mer fleksible krav for tilkobling til fjernvarme i noen 
områder. 

Offentlig forvaltning 

Komiteens flertall, alle unntatt medlem
mene fra Fremskrittspartiet, er enig om at det skal 
stilles konkrete krav til energibruk og energiforsy
ning i offentlige byggeprosjekter. Kravene bør så 
langt det er praktisk mulig være strengere enn mini
mumskravene i teknisk forskrift. 

Innst. S. nr. 145 - 2007-2008 

Komiteens medlemmer fra Frem
skritts part i et mener det er viktig at offentlig sek
tor går foran som gode eksempler. Det offentlige bør 
legge både miljømessige og økonomiske hensyn til 
grunn, når det gjøres innkjøp, foretas nyinvesteringer 
og nybygging. Dis se med 1 em mer vil samtidig 
advare mot direkte eller indirekte press overfor nor
ske kommuner til å gjennomføre C02-reduserende 
tiltak med kostnader langt over C02-kvotepris. 

KOMITEENS TILRÅDING 

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser 
til meldingen og rår Stortinget til å gjøre følgende 

vedtak: 

St.meld. nr. 34 (2006-2007) - norsk klimapolitikk 
- vedlegges protokollen. 

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 14. februar 2008 

Gunnar Kvassheim 
leder 

Inga Marte Thorkildsen 
ordfører 
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