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utvinningstillatelsen skal det være en rettighetshaver som selv har boret på store havdyp som
operatør.
j) For utvinningstillatelser som forventes å medføre boring av brønner med høyt trykk
og/eller temperatur (HTHT), skal både den som utpekes som operatør og minst en annen
rettighetshaver selv ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha
tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. I utvinningstillatelsen
skal det være en rettighetshaver som selv har boret en HTHT-brønn som operatør.
7
Statlig deltakelse
Ved tildeling av utvinningstillatelser kan det fastsettes statlig deltakelse i hver utvinningstillatelse.
Petoro AS er rettighetshaver for statens deltakerandel (statens direkte økonomiske engasjement SDØE).
8
Søknadsbrev
Hvert enkelt selskap som søker om tildeling i 23. konsesjonsrunde, individuelt eller som deltaker i
gruppesøknad(er), skal innen søknadsfristen innsende et formelt søknadsbrev sammen med
søknaden(e). Dersom selskapet ikke selv leverer inn noen av søknadene selskapet deltar i, sendes
brevet inn til Olje- og energi-departementet med kopi til Oljedirektoratet. Søknadsbrevet skal
være i tråd med veileder som ligger på Oljedirektoratets internettsider http://www.npd.no/23runde.
9
Informasjon om selskapet
Hvert enkelt selskap som søker om tildeling i 23. konsesjonsrunde, individuelt eller som deltaker i
gruppesøknad(er), skal innen søknadsfristen oversende informasjon om selskapet til
myndighetene. Rapportering av finansielle og selskapsmessige forhold skal være i tråd med
veileder som er å finne på Oljedirektoratets internettsider: http://www.npd.no/23-runde.
10
Søknad
Hver søknad om tildeling skal inneholde følgende opplysninger i følgende rekkefølge:
a) Sammendrag av søknaden.
b) Datagrunnlag og regionalgeologi.
c) Geologisk og teknisk-økonomisk evaluering av blokker.
d) Letestrategi og arbeidsprogram.
e) Kompetanse og erfaring innen reservoar og teknologi.
f) Øvrige forhold.
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De ovennevnte forhold skal tilpasses de blokkspesifikke karakteristika med det siktemål å bidra til
størst mulig verdiskapning i det berørte geografiske området.
For søknad om tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser er det redusert krav til innhold i
søknaden.
Veiledning for utarbeidelse av søknad om utvinningstillatelse, skjemaer for utfylling og
blokkoordinater for de utlyste blokkene finnes på Oljedirektoratets hjemmeside på internett:
Norsk versjon: http://www.npd.no/23runde/Soknadsveiledning
Engelsk versjon: http://www.npd.no/23round/Guide to application
Myndighetene kan kreve tilleggsopplysninger.
Opplysninger av forretningsmessig art som gis i søknaden inklusive vedlegg, vil bli unntatt
offentlighet av myndighetene uten hensyn til den frist som er fastsatt i petroleumsforskriften § 85.
11
Gebyr
For behandling av hver søknad om utvinningstillatelse skal det innen innsendelse av søknaden
betales et gebyr. Dersom gebyret ikke er innbetalt, anses søknaden ikke for innkommet.
Gebyret er NOK 119 000 for hver søknad om utvinningstillatelse, jf. petroleumsforskriften § 9.
Dersom flere selskaper går sammen om å søke om en utvinningstillatelse anses dette som én
søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger i dette tilfelle samlet innbetaling av gebyr for
søknaden.
Betalingen skal skje til staten ved Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326. Innbetalingen skal
merkes ”23. runde (blokknr)”. Kopi av kvittering for innbetalt gebyr skal vedlegges søknadsbrevet
fra selskapet.
12
Kongen i statsråd er ikke forpliktet til å tildele utvinningstillatelser på grunnlag av innkomne
søknader, jf. petroleumsloven § 3-5 tredje ledd.
13
Søknad om utvinningstillatelse sendes Departementet i elektronisk format på minnepinne.
Søknadsbrev legges ved i papirformat, men inkluderes også elektronisk.
Søknad leveres til:
Det kongelige Olje- og energidepartement
v/Espen Myhra
Varemottaket i R5 Akersgt. 59, innkjøring Munchs gate OSLO
Etter avtale med Leteseksjonen i Olje- og energidepartementet kan søknad leveres direkte til
Leteseksjonen.
Søknadene må være innlevert innen 2. desember 2015 kl. 12.00. Alle søknader som er
innkommet innen det nevnte tidspunkt anses innkommet samtidig.
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To kopier av søknaden i både papirformat og elektronisk format sendes innen samme tidsfrist til:
Oljedirektoratet
Postboks 600
4003 Stavanger
Søknaden skal være på norsk eller engelsk.
14
Tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel er planlagt
gjennomført i løpet av 1. halvdel av 2016.
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Nye, store muligheter for NordNorge
Utlysning av 23. konsesjonsrunde
Pressemelding | Dato: 20.01.2015 | Olje- og energidepartementet
(http://www.regjeringen.no/no/dep/oed/id750/)

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av 23.
konsesjonsrunde. Runden omfatter 57 blokker, eller deler av
blokker. Disse fordeler seg på 34 blokker i Barentshavet sørøst
(det tidligere omstridte området mot Russland), 20 blokker i
øvrige deler av Barentshavet og 3 blokker i Norskehavet.
Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser
første halvår 2016.
- Ved å starte petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst når vi en milepæl i
norsk petroleumsvirksomhet. For første gang siden 1994 skal vi utforske et
helt nytt område på norsk sokkel. Dette vil gi unike muligheter for
verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig for Nord-Norge, sier olje- og
energiminister Tord Lien (FrP).
Nye attraktive leteområder er viktig for den langsiktige verdiskapingen fra norsk
sokkel og for aktiviteten i leverandørindustrien over tid og dermed for sektorens
store betydning for velferdssamfunnet. Derfor er regjeringen opptatt av å holde
et forutsigbart og høyt tempo i tildeling av nye områder. Dette er særlig viktig i
dagens krevende situasjon i næringen.
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Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og
sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god
sameksistens med andre næringer. Dette ligger også til grunn for 23.
konsesjonsrunde, der det blant annet settes tidsbegrensninger for leteboring for
å ivareta hensynet til viktige miljøverdier langs den faktiske/observerte iskanten
(der isen til enhver tid befinner seg).
- Med rammene som settes for nye utvinningstillatelser i Barentshavet
ivaretas miljøverdiene ved iskanten. Rammene sikrer at det ikke blir
igangsatt petroleumsvirksomhet ved iskanten i denne stortingsperioden,
sier statsråd Lien.
I tillegg viser nyere havisdata at iskanten, slik den er definert i forvaltningsplanen
for Lofoten-Barentshavet, går nord for Barentshavet sørøst. Iskanten i
forvaltningsplanens kart ble utarbeidet i den tverrsektorielle faggruppen som
laget det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Barentshavet. Gruppen ble
ledet av Norsk polarinstitutt.
I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre slås det fast at det ikke
skal drives petroleumsvirksomhet ved iskanten i denne stortingsperioden. I
forståelse med samarbeidspartiene vil regjeringen legge frem en melding for
Stortinget med en oppdatert beregning av iskanten i løpet av våren 2015. For å
oppdatere forvaltningsplanen med nye isdata, har Polarinstituttet på oppdrag fra
regjeringen gjort en oppdatert beregning av iskanten.
I forbindelse med 23. konsesjonsrunde stilles det krav om avstand til den
faktiske/observerte iskanten slik at miljøverdiene langs iskanten ivaretas.
Selskapene må uansett forholde seg til de faktiske forholdene som finnes i et
område slik at de kan bedrive forsvarlig petroleumsvirksomhet. Dette gjelder
også havis-problematikk. For å skape et enda bedre kunnskapsgrunnlag, har
departementet gitt Oljedirektoratet i oppdrag å utarbeide en faglig vurdering
knyttet til hvilken betydning havis/havisdata har for muligheten til å drive
forsvarlig petroleumsvirksomhet. Vurderingen skal omfatte både fysisk forekomst
av eventuell havis i et område og betydningen av historiske isdata.
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Regjeringen vil fremme en melding til Stortinget om revidering av
forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet i 2020. Arbeidet med det faglige
grunnlaget for en slik melding starter opp i Faglig forum, inkludert
Polarinstituttet, i inneværende stortingsperiode.
Bakgrunn
I august 2013 inviterte departementet selskapene til å nominere blokker som de
ønsket inkludert i 23. konsesjonsrunde. 40 selskaper nominerte til sammen 160
blokker. Basert på nominasjonene og myndighetenes egne vurderinger, ble det
utarbeidet et forslag om å utlyse totalt 61 blokker eller deler av blokker. Forslaget
ble sendt på offentlig høring 14. februar 2014, med høringsfrist 4. april 2014.
Over 40 høringsinstanser sendte inn uttalelser. Det fremkom ikke ny, vesentlig
informasjon i høringsrunden.
Fire av blokkene som var på offentlig høring er ikke omfattet av utlysningen.
Departementet har i dag sendt ut på høring et forslag om å inkludere disse i årets
runde av den årlige konsesjonsrunden i de mest kjente deler av norsk sokkel –
TFO 2015. Dette vil legge til rette for raskere utforskning av disse blokkene i
Norskehavet da tildeling av nye utvinningstillatelser under TFO 2015 er planlagt
før tildelinger under 23. konsesjonsrunde.
Søknadsfristen for 23. konsesjonsrunde er satt til 2. desember 2015 kl. 12.00.
Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvår
2016.
Følgende blokker eller deler av blokker er utlyst i 23. konsesjonsrunde:
6503/1,2,4
7132/1,2,3,6
7133/1,4
7220/9,12
7221/7,8,10
7228/11
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7232/10
7234/3,6,7,8,9,11,12
7235/1,2,3,4,5,7
7322/3,7,9
7323/1,5,6
7324/5,6,10
7325/2,3,4,5,6,
7332/9
7333/7
7335/1,2,3
7336/1
7434/7,8,9
7435/9,10,11,12
7436/10
Fullstendig utlysningstekst,aHMS-, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon
er tilgjengelig påaOljedirektoratetsanettsider (http://www.npd.no/).
Kart i pdf-format:
Barentshavet
(http://www.regjeringen.no/contentassets/995c5f3311274dadbf379f71b0718ee3/23.rundebh_a4_liggende_m_200nm_no.pdf)

Norskehavet (http://www.regjeringen.no/contentassets/995c5f3311274dadbf379f71b0718ee3/23.rundenh_a4_staende_no.pdf)
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Olje- og energidepartementet

RELATERT

 Tildeling av leteareal i 23. konsesjonsrunde
(http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/23.-konsesjonsrunde-tildeling/id2500924/)

 23. konsesjonsrunde – sterk interesse for nye leteområder i nord
(http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/23.-konsesjonsrunde--sterk-interesse-for-nye-leteomrader-inord/id2465847/)

 Barentshavet sørøst (http://www.regjeringen.no/no/tema/energi/olje-oggass/konsesjonsrunder/barentshavet-sorost/id2459166/)

 Nummererte konsesjonsrunder (http://www.regjeringen.no/no/tema/energi/olje-oggass/konsesjonsrunder/nummererte-konsesjonsrunder/id2458996/)
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Ansvarlig for Olje- og energidepartementets sider:
Ansvarlig redaktør:aOle Berthelsen
Nettredaktør: Trude Christine Nagell
Tlf:a22 24 90 90a
E-post:apostmottak@oed.dep.no
Ansatte i OED: Depkatalog
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Organisasjonsnummer:a977 161 630
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GENERELL INFORMASJON OM SØKNAD
Søknadsinnlevering
Ett (1) elektronisk HNVHPSODU av søknaden leveres til Olje- og energidepartementet (OED) og to (2
stk) identiske trykte kopier av søknaden leveres til Oljedirektoratet (OD) innen 2. desember 2015
NO.
Søknadsformat
Søknad(er) til OED leveres på elektronisk minnepinne.
Søknaden til OD skal leveres både i elektronisk format på minnepinne og som papirversjon satt inn
i ringperm. Papirkopien må være identisk med den elektroniske søknaden.
Tabeller etterspurt for søknadene er samlet i excel-bøkene:
1. ApplicationData
a. Table 1: Application Summary
b. Table 2: Resource Potential
c. Table 3: Work program and duration
d. Table 4: Coordinates
2. ProspectData
a. Table 5: Prospect Data
3. CompanyInformation
a. Table 6: Application list from company
b. Table 7: Size and experience
c. Table 8: Financial status
Skjemaene skal leveres samlet i overnevnte excel-bøker. Formattering av excel-skjemaene utover
innsetting av nye rader i bunn er ikke tillatt. Filer levert i feil format vil bli returnert til søker.
Shapefiler etterspurt i søknaden leveres i ED50, desimalgrader med minimun 9 desimaler.
Shapefiler for omsøkt areal skal navngis med AppliedArea_«blokknummer_selskap» og inneholde
polygon som viser omsøkt areal. Shapen skal ellers inneholde informasjon om blokknummer,
selskapsnavn, informasjon om søknaden er stratigrafisk delt eller ikke, og om dette eventuelt er
søknad om tilleggsareal. Formatet vi ønsker denne informasjonen levert i, er beskrevet i
eksempelfil AppliedArea.
Shapefiler for prospekter/prospektmuligheter skal navngis med
Prospekt_Lead_«blokknummer_selskap» og skal inneholde minst ett polygon (Psans/Mean) som
antall rapporterte prospekt, dvs «Table 5: Prospekt Data».
Stavemåte for navn på disse prospektene/prospektmulighetene skal være lik.
Merk: Alle prospekter/prospektmuligheter som omtales i en søknad skal leveres i samme shapefil.
Formatet vi ønsker denne informasjonen levert i, er beskrevet i eksempelfil ProspectLead.
Følgende skal leveres for hver søknad
- 2 identiske ringpermer med trykt papirkopi av søknad (kun en søknad per
ringperm)
- minnepinne legges inn i hver ringperm og inneholder elektronisk kopi og
vedlegg:
- Søknad
- Pdf-versjon av kap.6 «Øvrige forhold»
- ApplicationData
- ProspectData
2
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CompanyInformation
Kart over omsøkt areal
Shapefil med omsøkt areal
Shapefil med prospekter

Filer på minnepinne skal struktureres og navngis som under:
Navn på fil
1 Søknad_"blokk nummer"

Format
PDF

2 Øvrige forhold_"selskapsnavn»_»blokk nummer"
3 "blokk nummer"_ApplicationData»

PDF
XLS

4 "blokk nummer"_"prospekt navn"_ProspectData

XLS

5 "blokk nummer"_"selskapsnavn"

JPG

6 AppliedArea_«blokknummer_selskap»

shp

7 Prospekt_Lead_«blokknummer_selskap»

shp

Beskrivelse
Elektronisk kopi av
søknaden
Elektronisk kopi av Kap. 6.
Utfylt excel-bok
«ApplicationData»
en excel-bok per søknad
Utfylt excel-bok
«ProspectData»
en excel-bok per prospekt
kart over omsøkt areal
med prospekter og
prospektmuligheter, maks
200 kb
shapefil med omsøkt
arealomriss
shapefil med
prospektomriss og
prospektmulighet, attribut
i shapefilen skal beskrive
ressursklasse

Det er angitt øvre grenser for antall sider under de ulike delene av søknaden, dette bør følges. Bruk
en fontstørrelse tilsvarende Times New Roman 12 og enkel/standard linjeavstand. Det forutsettes
at all informasjon i figurer og kart er leselig, også i papirversjonen, og alle kart må ha både
koordinater og målestokk.
Skjemaer som skal brukes ligger i tre excel-bøker på ODs nettside:
ApplicationData
CompanyInformation
ProspectData
Alle størrelser (dyp, areal, volum etc.) skal oppgis i metriske enheter.
Søknad om tilleggsareal
Det kan søkes om tilleggsareal der hvor funn eller kartlagte prospekter strekker seg inn i areal
utlyst i 23. konsesjonsrunde fra en eksisterende utvinningstillatelse. Følgende kriterier skal normalt
være oppfylt for å kunne få tildelt et tilleggsareal:
1. Alle rettighetshaverne i den eksisterende utvinningstillatelsen er søkere.
2. Fordelingen av eierandelene skal være identisk med eksisterende utvinningstillatelse.
3. Funn eller kartlagt prospekt strekker seg ut i aktuelt tilleggsareal.
3
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Dokumentasjonskravet for søknad om tilleggsareal er mindre. Det er viktig å gi en begrunnelse for
at arealet bør tildeles som tilleggsareal, basert på kriteriene ovenfor, og beskrive arbeidsprogram
og planer i den eksisterende utvinningstillatelsen, samt eventuelt ytterligere arbeidsprogram for
tilleggsarealet.
INNHOLD I SØKNADEN
1. SØKNADSSAMMENDRAG
Søknadssammendraget skal settes lengst fram i søknaden. Søknadssammendraget bør være på
maksimum tre sider og skal inneholde:
a) Oversikt over søkere og omsøkt areal med blokkangivelse i utfylt skjema ”Table 1: Application
Summary” (Table 1 skal også ligge i excel-boka ”ApplicationData” på elektronisk format)
b) Arealbeskrivelse med utfylt skjema ”Table 2: Resource potential” (Table 2 skal også ligge i
excel- boka ”ApplicationData” på elektronisk format)
c) Kart med geografiske koordinater, blokknummer og målestokk som viser omsøkt areal med
omriss av de prospekter og prospektmuligheter som er oppført i skjemaet "Table 2: Resource
potential" og presentert i søknaden (skal også ligge som separat .jpg- eller .tif-fil på elektronisk
format)
d) Skjema med hjørnepunktskoordinater for omsøkt areal i skjemaet "Table 4: Coordinates" (skal
også ligge i excel- boka ”ApplicationData” på elektronisk format)
e) Utfylt skjema ”Table 3: Work program and duration” (skal også ligge i excel-boka
"ApplicationData" på elektronisk format)

Søknadssammendrag:
Det gis en kort presentasjon av søkere og omsøkt areal. For søknad om tilleggsareal gis det en
kort bakgrunn for at utvinningstillatelsen søker om tilleggsareal. ”Table 1: Application summary”
fylles ut med nødvendige data.
Dersom det er sannsynlig at området har høyt trykk/høy temperatur (HTHT) problematikk i
området er det viktig at dette kommer tydelig frem i søknadssammendraget (def: >690 bar/ >150°
C)
Table 1: Application Summary
Application for
Production License in
blocks:

Region

If application for
additional
1

acreage ,
PL no.:

Participants
(Correct name of company
from list)
Company A
Our Company AS

Participation share [%]
(0.00001 - 100)

O
P
O/P
O
P

2

3

Application
delivered

Preferred

Lower

Upper

by:

60
40

50
30

70
40

x

4

Fee paid
by:4
x

I Tilleggsareal: derI hvor funn eller kartlagte
I prospekter
I strekker seg inn i utlyst
I areal
I fra enIeksisterende
I utvinningstillatelse
I
I med I
7324/9

Barents Sea

1

samme rettighetshaver(e) og andeler, angi nummeret til utvinningstillatelsen.
O= operatør, P= andelshaver (partner)
3 Størrelsen på deltakerandelene som primært foretrekkes, samt en øvre og nedre grense som søkeren kan akseptere. Andelene må
være i overensstemmelse med andeler oppgitt i søknadsbrev fra hvert selskap.
4 Sett kryss ved det selskapet som faktisk leverer søknaden, individuelt eller på vegne av en gruppe. Sett kryss ved det selskapet som
har innbetalt gebyret for søknaden, individuelt eller på vegne av en gruppe.
2

Ressurspotensial:
Prospektiviteten i omsøkt areal oppsummeres kort og vises på kart med omriss av de prospekter og
prospektmuligheter som er omtalt i søknaden og som er oppført i ”Table 2: Resource Potential”.
Nøkkeldata for de prospekter og prospektmuligheter som er omtalt i søknaden føres inn i ”Table 2:
Resource Potential”.
4
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Table 2: Resource Potential
Discovery/
Prospect/ Lead

D/
P/

name 1

L2

3

6706/5 Karlsvogna

Unrisked recoverable resources 4

Case
(Oil/
Gas/
Oil&Gas)

6

3

9

Oil [10 Sm ]
(>0.00)

3

Gas [10 Sm ]
(>0.00)

discovery 5
(0.00 - 1.00)

Resources in
acreage applied
for [%] 6
(0.0 - 100.0)

Low
Base
High
(P90) (Mean) (P10)

Low
Base
(P90) (Mean)

High
(P10)

Oil

6,80

11,70

15,90

0,80

1,80

2,20

0,22

100

Gas

0,10

0,70

1,80

4,00

13,40

24,20

0,13

100

Oil

1,71

2,78

6,98

0,94

2,61

4,56

0,17

100

P

6706/5 Storebjørn

L

6706/5 Lillevogna

L

Nearest relevant

Reservoir
Probability of

85

Litho-/ Chronostratigraphic level
7

infrastructure 8

Reservoir
depth
[m MSL]
(>0)

Name

Km
(>0)

3640

Aasta
Hansteen

30

3500

A. Hansteen

30

3400

A. Hansteen

30

Nise Fm/ Upper
Cretaceous
Nise Fm/ Upper
Cretaceous
Nise Fm/ Upper
Cretaceous
Nise Fm/ Upper
Cretaceous

1

Navnet på prospektet eller prospektmuligheten er uformelt og kan velges fritt. Påse at navnet brukes konsekvent i hele søknadsdokumentasjonen
D = funn, P = prospekt, L = prospektmulighet
3
Beregningsmetode forklares i søknadens kap. 3.2.2. Lav og høy verdi bør tilsvare P90 og P10. Evt. avvik fra dette må presiseres.
For prospektmuligheter fylles skjemaet ut så detaljert som mulig.
2

4

Beregning av funnsannsynlighet forklares i søknadens kap. 3.2.3.
Andel av forventede ressurser i prospektet/funnet som ligger i omsøkt areal. For tilleggsareal vil det normalt være under 100 %.
6
Formell nomenklatur skal brukes der dette finnes, se lister i skjema Stratigraphy & Struct. elements i arbeidsboken”ProspectData”
7
Nærmeste aktuell innretning med behandlingsanlegg for petroleum
5

Kart
Omsøkt areal og omriss av de prospekter og prospektmuligheter som er kartlagt vises i kart med
geografiske koordinater, blokknummer og målestokk. For søknad om stratigrafisk
utvinningstillatelse oppgis omsøkte stratigrafisk intervall.
Skjema med hjørnepunktskoordinater
Table 4: Coordinates
Stratigraphic?
(N o'Yes)

Polygon

(>0)

Polygon
part

(>0)

Positi~
or
negati~

Point

(>0)

(P/N)

1
1

p

4

1
1

2

N

2
3

4

3

N

1
2
3

4
5
6

North
East
degrees
seconds
(0 - 59.9999) (-14-36)

mimrtes
(0 - 59)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

2
3
5
6

No

North

North
degrees
(56 - 81)

2
2
0
0
8
8
3
3

7
7
3
3

4
4

7
7

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

East
minutes
(0 - 59)

East
seconds
(0 - 59 9999)
0

4
4
12
12
0
9
11
11
9
2

4
4
6
6
2

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Arbeidsprogram og varighet
Søkers forslag til arbeidsprogram og varighet for utvinningstillatelsen skal oppgis i
”Table 3: Work program and duration”, vist under. Eksempler på/forslag til arbeidsprogram, og
beslutninger som kan benyttes, er gitt under skjemaet og ligger som dropplister i excel-skjemaet.
Andre aktiviteter kan også legges inn. Mer utførlig beskrivelse av arbeidsprogrammet gis i
søknadens kapittel 4.

5
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Table 3: Work program and duration
Period

Initial
period:

Phase
(>0)
1
2
3

Duration
[year]
Work program
(>0.0)
1
Reprocess 3D seismic, Acquire EM-data
2
Acquire 3D seismic
2
Drill exploration well

Decision at milestone
3D seismic acquisition or Drop
Drill or Drop
Enter extension period or Drop

Sum

5

Extension period [years] (>0.0): 30

Period

Phase
(>0)

Duration
[year]
(>0.0)

Work program

Decision at milestone

Initial
period:

1

2.0

G&G studies

Aquire new 3D seismic or Drop

2

2.0

Aquire 3D seismic

Drill or Drop

3

2.0

Drill exploration well

Continuation (BoV) or Drop

Sum

6

Extension period [years] (>0.0):

25.0

G&G studier
Innkjøp av 2D-seismikk
Innsamling av 2D-seismikk
Reprosessere 3D-seismikk
Innkjøp av 3D-seismikk
Innsamling av 3D-seismikk
Bore (en) fast letebrønn
Bore letebrønn

Beslutte innsamling av 3D-seismikk
Beslutte boring av brønn eller oppgivelse

For varighet av arbeidsprogram og perioder, se veiledningens kapittel 4.
For søknad om tilleggsareal gis det en kort begrunnelse for hvorfor utvinningstillatelsen søker om
arealet. ”Table 1: Application Summary” fylles ut med tilgjengelige data.
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2. DATAGRUNNLAG OG REGIONALGEOLOGI
Denne delen skal inneholde en beskrivelse av databasen som er grunnlaget for evalueringen av det
omsøkte arealet. I tillegg skal den inneholde en regional tilnærming til prospektiviteten i det
omsøkte areal. Separate studier og rapporter kan leveres sammen med søknad, eller i forkant av
søknadsfrist. Leveres det separate studier og rapporter skal dette refereres til og det må også gis en
oppsummering av studien i selve søknaden dersom de er av vesentlig betydning for evalueringen
av arealet. Separate studier og rapporter vil som regel bli lest, men ikke evaluert som en del av
selve søknaden.
Del 2 skal begrenses til 10 sider tekst.
2.1 Database

Seismikk, brønner og andre datatyper som f.eks EM-data,
som er benyttet i evalueringen av arealet/prospektene oppgis i
tabell og vises tydelig på et databasekart over omsøkt areal.
Spesialstudier som er benyttet skal oppsummeres, og det skal
redegjøres for hvordan de er brukt i søknadsutformingen. Det
vil bli lagt vekt på i hvilken grad og hvordan data er utnyttet.

2.2 Regionalgeologi

Det skal gis en relevant regionalgeologisk tilnærming til
problemstillingene i det omsøkte areal.

3. GEOLOGISK OG TEKNISK-ØKONOMISK EVALUERING AV BLOKKER
Dette kapittelet skal inneholde en petroleumsgeologisk analyse av omsøkt areal samt evaluering av
de ulike identifiserte prospekter og prospektmuligheter.
3.1 Petroleumsgeologisk
analyse

Det skal gis en kortfattet petroleumsgeologisk analyse av
omsøkt areal, med spesielt fokus på de forhold som vurderes
som kritiske for prospektiviteten i området og for evaluering
av denne.
Ved søknad om tilleggsareal trenger ikke
petroleumsgeologisk DQDO\VH dokumenteres, unntatt hvis
søknaden baseres på en helt ny forståelse av
petroleumsgeologien (f.eks nye letemodeller, ny
kildebergartsforståelse, osv).
Dokumentasjonen under pkt 3.1 bør begrenses til 20 sider
tekst.

3.2 Geologisk og
teknisk-økonomisk
prospektevaluering

Det skal utarbeides en geologisk og teknisk–økonomisk
evaluering av hvert enkelt prospekt, samt for prospektmuligheter (pkt 3.2.4) der disse prospektmulighetene er
vesentlige for potensialet i det omsøkte areal.
7
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Samlet dokumentasjon under pkt 3.2 (3.2.1 – 3.2.5) bør
begrenses til 12 sider tekst for hvert prospekt (eller gruppe av
prospekter dersom dette er hensiktsmessig).
Ved søknad om tilleggsareal skal prospekt/funn som strekker
seg inn i omsøkt tilleggsareal beskrives, og de data/
parametre som er benyttet i evalueringen av hele
prospektet/funnet oppgis i skjemaet "Prospect data".
Eventuelle prospektmuligheter (leads) beskrives kort, med
framgangsmåte for kartlegging og eventuelt ressursestimat.
3.2.1 Prospektbeskrivelse Det skal gis en kortfattet beskrivelse av
prospektet/prospektene med særlig fokus på kritiske forhold.
Nøkkeldata for hvert prospekt legges inn i "Prospect data".
3.2.2 Ressurser

Her dokumenteres og begrunnes estimeringen av ressursene
og valg av parametre.

3.2.3 Funnsannsynlighet

Funnsannsynligheter og tilhørende delsannsynligheter oppgitt
i "Table 5: Prospect data" begrunnes.

3.2.4 Prospektmuligheter

I blokker/områder der det er identifisert prospektmuligheter gis en kortfattet beskrivelse av disse.
"Table 5: Prospect data" skal benyttes for de data og
parametere som er tilgjengelige.

3.2.5 Lønnsomhetsberegninger og
teknologiske
forutsetninger

Økonomiske nøkkeltall som ligger til grunn for søknad
om tildeling av areal, skal beregnes for hvert prospekt
og/eller for den kombinasjon av prospekter som antas å gi
den mest lønnsomme utbyggingen. Det skal gå klart fram
hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de
økonomiske beregningene.
Utbyggings- og transportløsningene som ligger til grunn
for beregningene, skal beskrives og illustreres. Dersom
det er relevant, skal det gis en beskrivelse av
områdeløsning og spesielle teknologiske utfordringer.

4. LETESTRATEGI OG ARBEIDSPROGRAM
4.1 Letestrategi og
arbeidsprogram

Det skal gis en beskrivelse av plan for utforskning av det
omsøkte arealet, se «Table 3: Work program and duration» i
skjemaet «ApplicationData».
8
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Dersom søknaden gjelder tilleggsareal til en
utvinningstillatelse som er i initiell fase, oppgis gjenværende
arbeidsprogram og varighet for denne i «Table 3: Work
program and duration».
I de tilfeller der det ikke er gjenværende arbeidsforpliktelser i
den eksisterende utvinningstillatelsen som vil omfatte
utforskning/boring av ressursene i tilleggsarealet, skal det
foreslås et arbeidsprogram for tilleggsarealet med en plan for
utforskning og /eller utnyttelse av ressursene.
Beskrivelsen bør begrenses til 2 sider tekst.

5. KOMPETANSE OG ERFARING INNEN RESERVOAR OG TEKNOLOGI
Søkeren skal i søknaden gi en kortfattet oversikt over selskapets kompetanse og erfaring innen
bruk av teknologi, reservoarstyring og valg av dreneringsstrategi.
Tilpasset omsøkt areal skal/bør følgende omtales:
a) Reservoarteknologi
b) Leteteknologi
c) Utbyggingsteknologi
d) Miljøteknologi
e) Forskning og utvikling
f) Prosjektgjennomføring

Kapittelet bør begrenses til 5 sider tekst.
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6. ØVRIGE FORHOLD
Dokumentert kompetanse som legges frem skal være relevant og tilpasset de tekniske
utfordringene som det omsøkte arealet representerer.
Det skal legges vekt på følgende forhold:
1. Overordnet filosofi for sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.
2. System for styring av sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø i aktiviteter søkeren vil stå ovenfor i
Norge, herunder det som angår kontinuerlig forbedring av disse forholdene.
3. Organisering av operatørskapet, herunder erfaring, kompetanse og ressurser.
Selskap som søker om operatørskap for første gang på norsk sokkel skal dokumentere operasjonell
erfaring som antas å være spesielt relevant for sikkerhets- og arbeidsmiljøforhold for de omsøkte
blokkene.
Skal begrenses til maksimalt 10 sider tekst.
7. REFERANSER
Referanser til rapporter, studier og publikasjoner som er benyttet i evalueringsarbeidet.
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Bilag 44

Submission by Norway to the ADP
Norway’s Intended Nationally Determined Contribution
1. Introduction
Norway is fully committed to the UNFCCC negotiation process towards adopting at COP21 a
protocol, another legal instrument or an agreed outcome with legal force under the
Convention, applicable to all Parties, in line with keeping global warming below 2°C.
Norway hereby communicates its intended nationally determined contribution and the
accompanying information to facilitate clarity, transparency and understanding, with
reference to decisions 1/CP.19 and 1/CP.20.
Regarding the invitation to consider communicating undertakings in adaptation planning,
Norway refers to the information contained in its recent Sixth National Communication.
2. Norway’s Intended Nationally Determined Contribution
Norway is committed to a target of an at least 40% reduction of greenhouse gas emissions by
2030 compared to 1990 levels. The emission reduction target will be developed into an
emissions budget covering the period 2021-2030.
Norway intends to fulfil this commitment through a collective delivery with the EU and its
Member States.
In the event that there is no agreement on a collective delivery with the EU, Norway will fulfil
the commitment individually. The ambition level will remain the same in this event.

1

Economy wide; 100% of emissions covered

1990

About 52.0 Mt CO2-equivalents.1 The base year emissions estimated in line with decision 24/CP.19 will be
reported in Norway’s next national GHG inventory submission.

2021-2030

At least 40% reduction in 2030 compared to 1990. To be developed into an emissions budget for the period
2021 to 2030.

All greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol

Coverage

Base year

Base year emissions

Time frame

Reduction level

Scope: inclusion of gases

1

The land sector (land-use, land-use change and forestry) is not included in this figure. If the sector was included the 1990 figure would be about 41.8 Mt CO2equivalents.
2

CO2 - Carbon dioxide
CH4 - Methane
N2O - Nitrous oxide
PFCs - Perfluorocarbons
HFCs - Hydrofluorocarbons
SF6 - Sulphur hexafluoride
NF3 – Nitrogen trifluoride

Absolute emission reduction from base year emissions

Type of commitment

2.1. Information to facilitate clarity, transparency and understanding
2.1.1. Quantification of the INDC

4421

Global Warming Potential on a 100 year timescale in accordance with the IPCCs 4th Assessment Report.

Metric (GWP values)

Before further guidance on land sector accounting is established and the accounting basis for Norway’s commitment is finalised, net removals in the land sector compared to
1990 as the base year will be accounted for. In the base year, net removals in the sector was 10.1 Mt CO2-equivalents, while the projected net removals in 2030 constitute 21.2
Mt CO2-equivalents. Removals beyond the level in the base year and the projected level will count towards the 40% commitment. This will constitute additional action in the
land sector. When the difference of 11.1 Mt between the base year level and the projected level is included, the commitment would need to be recalculated to ensure that the
ambition level stays unchanged. Net removals in the base year and the projection may be adjusted as a consequence of improved emission inventory data in future national
GHG inventory submissions.
3

2

x

x

x

Accounting for the land
sector (scope, accounting
basis)

In the case of a collective delivery with the EU and its member states, the final approach to accounting
for emissions and removals in the land sector will be decided upon later, based on the dialogue with the
EU.
Norway will work towards a common framework for land sector accounting, for all Parties. Norway
does not currently have a final position on the content and structure of such a framework.
In the event that Norway will implement the commitment individually, the final approach to accounting
in the land sector will be decided upon later, based on the principles described below and the progress
made internationally towards a common framework for land sector accounting:
x Norway’s commitment will include emissions and removals in the land sector, ensuring
incentives to implement new measures in the sector as well as sustaining existing measures.
x The final choice of land sector accounting shall not affect the ambition level for 2030
compared to when the land sector is not included. The commitment to reduce emissions by at
least 40% by 2030 compared to 1990 includes additional measures in the land sector. 2
x Norway will apply a comprehensive land-based approach to accounting for emissions and

IPCC 2006 guidelines

Inventory methodology

Assumptions and methodological approaches:

Energy; industrial processes and product use; agriculture; land-use, land-use change and forestry; waste.

Scope: Sector/source
categories

4422

Through collective
delivery with the EU

In the case of an
individual
commitment

x

x

x

x

x

x

x

x

4

If the commitment should be implemented by Norway individually, the ambition level of at least 40%
emission reduction by 2030 compared to 1990 still stands.
In this situation, Norway assumes that we will have access to flexible mechanisms as in the case with
collective delivery with the EU. Norway will continue to use market based mechanisms under the
UNFCCC. Strict criteria will be applied to ensure that such credits represent real and verifiable emission
reductions and that double counting is avoided.
Norway will seek an agreement of accounting for Norway’s participation in the EU ETS.

Norwegian emissions are covered by the EU ETS, and Norway will through our participation in the ETS
contribute to the necessary emission reductions. The EU ETS ensures that no double counting occurs.
In meeting the emission reduction target in the non-ETS sectors, Norway assumes access to flexibility in
implementation in line with what EU member states have. This includes flexibility among EU member
states. Regarding the non-ETS sectors, Norway’s assumption is that an agreement between Norway and
the EU on collective delivery will ensure that no double counting occurs.
In this situation, there will be no use of international market credits towards the target. Norway does,
however, support inclusion of market based mechanisms in the 2015 agreement, and the opportunity to
continue using units accruing from the CDM and JI.

Expected use of international market based mechanisms, including how double counting will be avoided

x

x

removals in the land sector.
Methodological changes in calculating emissions and removals from the land sector shall not
affect Norway’s ambition.
Norway will consider the possibility of applying the Kyoto Protocol rules for natural
disturbances and carbon stock changes in harvested wood products.
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2.1.2. Planning processes and national circumstances
The government presented a White Paper to the Parliament in February, with the proposed
emission reduction target and implementation through collective delivery with the EU. Final
decisions in the Norwegian parliament were made on 24 March 2015.
Norway will enter into a dialogue with the EU to develop the terms for a collective delivery of
the commitment of at least 40% emission reduction by 2030 compared to 1990. The intention
is to provide more information on this solution before the UN Climate Conference in Paris.
According to the broad political agreement in 2012 on climate change, the aim is that Norway
will be carbon-neutral in 2050. As part of an ambitious global climate agreement where other
developed nations also undertake ambitious commitments, Norway will adopt a binding goal
of carbon neutrality no later than in 2030. This means that Norway will commit to achieving
emission reductions abroad equivalent to Norwegian emissions in 2030.
Norway’s long term goal is to become a low emission society by 2050. Towards 2030,
Norwegian domestic emissions will be reduced as part of the effort to meet our 2030
commitment.
Norway’s emissions profile, emissions development and current policies and measures are
described in our sixth National Communication, submitted in 2014. Norway will continue to
implement ambitious national climate policies. These policies will be under continuous
development. With reference to the White Paper, the priority areas for enhanced national
climate policy efforts are:
x Reduced emissions in the transport sector
x Low emissions technology in industry
x CO2 capture and storage
x Renewable energy
x Environmentally friendly shipping
2.1.3. Fairness and ambition of the INDC of Norway
Norway’s approach to considering fairness and ambition is to assess how our INDC
contributes to meeting the ultimate objective of the Convention, of achieving stabilisation of
greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous
anthropogenic interference with the climate system.
The scientific basis for such assessment is the most recent assessment report by the IPCC. The
5th Assessment Report shows that scenarios that are likely to limit global warming below 2°C
require that global emissions must be reduced by 40 to 70% by 2050 compared to 2010 levels.
Norway’s commitment to reduce greenhouse gas emissions of at least 40% by 2030 compared
to 1990 is well in line with the emissions pathways towards 2050 that correspond to keeping
global warming below 2°C. Thus, Norway is doing its fair share for the global goal of keeping
5
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global warming below 2°C compared to pre-industrial levels. This is consistent with
industrialised countries taking the lead.
An emission reduction target of 40% by 2030 compared to 1990 is at the high end of emission
reductions that should be implemented by OECD-countries, given a global cost-effective,
regional distribution of emission reduction targets (IPCC WGIII, table 6.4).
Under the second commitment period of the Kyoto Protocol, Norway is committed to an
emission reduction corresponding to average annual emissions over the period 2013-2020 at
84 per cent of the 1990 emission level. The commitment under KP 2 is consistent with the
Norwegian target of 30 per cent reduction of emissions by 2020, compared to 1990.
Norway’s INDC represents a significant progression beyond current undertaking. Given a
successful outcome where the commitment is implemented through a collective delivery with
the EU, the overall emission reduction will take place within Europe.
2.2. General observations and assumptions
If the agreement or related COP decisions are amended before their entry into force in such a
way that they include rules or provisions that in effect alters the assumptions under which this
INDC has been developed, Norway reserves the right to revisit the INDC.
If it can contribute to a global and ambitious climate agreement in Paris, Norway will
consider taking a commitment beyond an emission reduction of 40% compared to 1990 levels,
through the use of flexible mechanisms under the UN framework convention beyond a
collective delivery with the EU.
3. Follow up
Norway requests that this submission is published on the UNFCCC webpage and that our
INDC is included in the synthesis report to be prepared by the secretariat. Norway encourages
other countries to submit their INDC well before Paris and is prepared to provide further
information towards Paris.
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Announcement from Norway concerning Directive 94/22/EC of the European Parliament and of
the Council on the conditions for granting and using authorisations for the prospection,
exploration and production of hydrocarbons
Announcement of invitation to apply for petroleum production licences on the Norwegian
Continental Shelf – 23rd licensing round
(2015/C 275/03)
The Norwegian Ministry of Petroleum and Energy hereby announces an invitation to apply for petroleum production
licences in accordance with Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the
conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (1),
Article 3, para 2, litra a).
Production licences will only be awarded to joint stock companies registered in Norway or in another state party to the
Agreement on the European Economic Area (the EEA Agreement), or to natural persons domiciled in a state party to
the EEA Agreement.
Companies which are not licensees on the Norwegian Continental Shelf may be awarded production licences if they are
prequalified as licensees on the Norwegian Continental Shelf.
Individual companies and companies applying as part of a group will be treated on equal terms by the Ministry. Appli
cants submitting an individual application, or applicants being part of a group submitting a joint application, will all be
considered as an applicant for a production licence. The Ministry may, on the basis of applications submitted by groups
or individual applicants, compose groups of licensees to be awarded a new production license, including removing
applicants in a group application and adding individual applicants, as well as appoint the operator for such groups.
The award of a participating interest in a production license will be subject to the licensees entering into an Agreement
for Petroleum Activities, including a Joint Operating Agreement and an Accounting Agreement. If the production license
is stratigraphically divided, the licensees of the two stratigraphically divided licenses will also be required to enter into
a specific Joint Operating Agreement, regulating the relationship between them in this respect.
Upon signing the said agreements the licensees will form a joint venture in which the size of their participating interest
will at all times be identical to their participating interest in the production license.
The licence documents will mainly be based on relevant documents from the Awards in Predefined Areas 2014 and
22nd licensing round. The aim is to make the main elements of any adjustments to the framework available to the
industry prior to the time of application.
Criteria for the award of a production licence
To promote good resource management and rapid and efficient exploration for and production of petroleum on the
Norwegian Continental Shelf, including the composition of license groups to ensure this, the following criteria shall
apply to the award of participating interests in production licenses and to the appointment of operator:
(a) The applicant's geological understanding of the geographical area in question, and how the licensees propose to
perform efficient exploration for petroleum.
(b) The relevant technical expertise of the applicant, and how this expertise may actively contribute to cost effective
exploration and, as appropriate, the production of petroleum from the geographical area in question.
(c) The applicant's experience on the Norwegian Continental Shelf or equivalent relevant experience from other areas.
(d) That the applicant has the satisfactory financial capacity to carry out exploration for and, as appropriate, production
of petroleum in the geographical area in question.
(e) If the applicant is or has been a licensee in a production license, the Ministry may take into account any form of
inefficiency or lack of accountability demonstrated by the applicant as a licensee.
(1) OJ L 164, 30.6.1994, p. 3.
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(f) Production licenses will mainly be awarded to a joint venture where at least one licensee has drilled at least one well
on the Norwegian Continental Shelf as operator or has equivalent relevant operational experience outside the NCS.
(g) Production licenses will mainly be awarded to two or more licensees, where at least one has experience as men
tioned under f).
(h) The appointed operator for production licenses in the Barents Sea must have drilled at least one well on the
Norwegian Continental Shelf as operator or have equivalent relevant operational experience outside the NCS.
(i) For production licences in deep waters, both the appointed operator and at least one other licensee must have dril
led at least one well on the Norwegian Continental Shelf as operator or have equivalent relevant operational experi
ence outside the NCS. In the production license one licensee must have drilled in deep waters as operator.
(j) For production licenses where drilling of exploration wells in high pressure and/or high temperature (HTHP) is
expected, the appointed operator and at least one other licensee must have drilled at least one well on the Norwe
gian Continental Shelf as operator or have equivalent relevant operational experience outside the NCS. In the pro
duction license one licensee must have drilled a HTHP-well as operator.
Blocks available for application
Applications for petroleum production licences may be submitted for the following blocks or parts of blocks in the
Norwegian Sea and the Barents Sea:
6503/1, 2, 4
7132/1, 2, 3, 6
7133/1, 4
7220/9, 12
7221/7, 8, 10
7228/11
7232/10
7234/3, 6, 7, 8, 9, 11, 12
7235/1, 2, 3, 4, 5, 7
7322/3, 7, 9
7323/1, 5, 6
7324/5, 6, 10
7325/2, 3, 4, 5, 6
7332/9
7333/7
7335/1, 2, 3
7336/1
7434/7
7434/8, 9
7435/9, 10, 11, 12
7436/10
The full text of the announcement, including detailed maps of available areas may be found on the web-page of the
Norwegian Petroleum Directorate www.npd.no
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Applications for petroleum production licences shall be submitted to:
Ministry of Petroleum and Energy
PO Box 8148 Dep.
N-0033 Oslo
NORWAY
Two copies shall be submitted to
The Norwegian Petroleum Directorate
PO Box 600
N-4003 Stavanger
NORWAY
Deadline: 12:00 (midday) on 2 December 2015.
The award of petroleum production licences in the 23rd licensing round on the Norwegian Continental Shelf is planned
to take place before summer 2016.
The work program for each new licence in the 23rd licensing round will be made public at the time of awards.
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Conference of the Parties
Twenty-first session
Paris, 30 November to 11 December 2015
Agenda item 4(b)
Durban Platform for Enhanced Action (decision 1/CP.17)
Adoption of a protocol, another legal instrument, or an
agreed outcome with legal force under the Convention
applicable to all Parties

ADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT
Proposal by the President
Draft decision -/CP.21
The Conference of the Parties,
Recalling decision 1/CP.17 on the establishment of the Ad Hoc Working Group on
the Durban Platform for Enhanced Action,
Also recalling Articles 2, 3 and 4 of the Convention,
Further recalling relevant decisions of the Conference of the Parties, including
decisions 1/CP.16, 2/CP.18, 1/CP.19 and 1/CP.20,
Welcoming the adoption of United Nations General Assembly resolution
A/RES/70/1, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, in
particular its goal 13, and the adoption of the Addis Ababa Action Agenda of the third
International Conference on Financing for Development and the adoption of the Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction,
Recognizing that climate change represents an urgent and potentially irreversible
threat to human societies and the planet and thus requires the widest possible cooperation
by all countries, and their participation in an effective and appropriate international
response, with a view to accelerating the reduction of global greenhouse gas emissions,
Also recognizing that deep reductions in global emissions will be required in order
to achieve the ultimate objective of the Convention and emphasizing the need for urgency
in addressing climate change,
Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties
should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their
respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples,
GE.15-21932(E)
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local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable
situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of
women and intergenerational equity,
Also acknowledging the specific needs and concerns of developing country Parties
arising from the impact of the implementation of response measures and, in this regard,
decisions 5/CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16 and 8/CP.17,
Emphasizing with serious concern the urgent need to address the significant gap
between the aggregate effect of Parties’ mitigation pledges in terms of global annual
emissions of greenhouse gases by 2020 and aggregate emission pathways consistent with
holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above preindustrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above preindustrial levels,
Also emphasizing that enhanced preǦ2020 ambition can lay a solid foundation for
enhanced postǦ2020 ambition,
Stressing the urgency of accelerating the implementation of the Convention and its
Kyoto Protocol in order to enhance pre-2020 ambition,
Recognizing the urgent need to enhance the provision of finance, technology and
capacity-building support by developed country Parties, in a predictable manner, to enable
enhanced pre-2020 action by developing country Parties,
Emphasizing the enduring benefits of ambitious and early action, including major
reductions in the cost of future mitigation and adaptation efforts,
Acknowledging the need to promote universal access to sustainable energy in
developing countries, in particular in Africa, through the enhanced deployment of
renewable energy,
Agreeing to uphold and promote regional and international cooperation in order to
mobilize stronger and more ambitious climate action by all Parties and non-Party
stakeholders, including civil society, the private sector, financial institutions, cities and
other subnational authorities, local communities and indigenous peoples,

I.

ADOPTION
1.
Decides to adopt the Paris Agreement under the United Nations Framework
Convention on Climate Change (hereinafter referred to as “the Agreement”) as contained in
the annex;
2.
Requests the Secretary-General of the United Nations to be the Depositary of the
Agreement and to have it open for signature in New York, United States of America, from
22 April 2016 to 21 April 2017;
3.
Invites the Secretary-General to convene a high-level signature ceremony for the
Agreement on 22 April 2016;
4.
Also invites all Parties to the Convention to sign the Agreement at the ceremony to
be convened by the Secretary-General, or at their earliest opportunity, and to deposit their
respective instruments of ratification, acceptance, approval or accession, where appropriate,
as soon as possible;
5.
Recognizes that Parties to the Convention may provisionally apply all of the
provisions of the Agreement pending its entry into force, and requests Parties to provide
notification of any such provisional application to the Depositary;
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6.
Notes that the work of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for
Enhanced Action, in accordance with decision 1/CP.17, paragraph 4, has been completed;
7.
Decides to establish the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement under the
same arrangement, mutatis mutandis, as those concerning the election of officers to the
Bureau of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action;1
8.
Also decides that the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement shall prepare
for the entry into force of the Agreement and for the convening of the first session of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement;
9.
Further decides to oversee the implementation of the work programme resulting
from the relevant requests contained in this decision;
10.
Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to report regularly to
the Conference of the Parties on the progress of its work and to complete its work by the
first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement;
11.
Decides that the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement shall hold its
sessions starting in 2016 in conjunction with the sessions of the Convention subsidiary
bodies and shall prepare draft decisions to be recommended through the Conference of the
Parties to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement for consideration and adoption at its first session;

II. INTENDED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS
12.
Welcomes the intended nationally determined contributions that have been
communicated by Parties in accordance with decision 1/CP.19, paragraph 2(b);
13.
Reiterates its invitation to all Parties that have not yet done so to communicate to the
secretariat their intended nationally determined contributions towards achieving the
objective of the Convention as set out in its Article 2 as soon as possible and well in
advance of the twenty-second session of the Conference of the Parties (November 2016)
and in a manner that facilitates the clarity, transparency and understanding of the intended
nationally determined contributions;
14.
Requests the secretariat to continue to publish the intended nationally determined
contributions communicated by Parties on the UNFCCC website;
15.
Reiterates its call to developed country Parties, the operating entities of the
Financial Mechanism and any other organizations in a position to do so to provide support
for the preparation and communication of the intended nationally determined contributions
of Parties that may need such support;
16.
Takes note of the synthesis report on the aggregate effect of intended nationally
determined contributions communicated by Parties by 1 October 2015, contained in
document FCCC/CP/2015/7;
17.
Notes with concern that the estimated aggregate greenhouse gas emission levels in
2025 and 2030 resulting from the intended nationally determined contributions do not fall
within least-cost 2 ˚C scenarios but rather lead to a projected level of 55 gigatonnes in
2030, and also notes that much greater emission reduction efforts will be required than
those associated with the intended nationally determined contributions in order to hold the
increase in the global average temperature to below 2 ˚C above pre-industrial levels by
1

Endorsed by decision 2/CP.18, paragraph 2.
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reducing emissions to 40 gigatonnes or to 1.5 ˚C above pre-industrial levels by reducing to
a level to be identified in the special report referred to in paragraph 21 below;
18.
Also notes, in this context, the adaptation needs expressed by many developing
country Parties in their intended nationally determined contributions;
19.
Requests the secretariat to update the synthesis report referred to in paragraph 16
above so as to cover all the information in the intended nationally determined contributions
communicated by Parties pursuant to decision 1/CP.20 by 4 April 2016 and to make it
available by 2 May 2016;
20.
Decides to convene a facilitative dialogue among Parties in 2018 to take stock of the
collective efforts of Parties in relation to progress towards the long-term goal referred to in
Article 4, paragraph 1, of the Agreement and to inform the preparation of nationally
determined contributions pursuant to Article 4, paragraph 8, of the Agreement;
21.
Invites the Intergovernmental Panel on Climate Change to provide a special report in
2018 on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related
global greenhouse gas emission pathways;

III. DECISIONS TO GIVE EFFECT TO THE AGREEMENT
MITIGATION
22.
Invites Parties to communicate their first nationally determined contribution no later
than when the Party submits its respective instrument of ratification, accession, or approval
of the Paris Agreement. If a Party has communicated an intended nationally determined
contribution prior to joining the Agreement, that Party shall be considered to have satisfied
this provision unless that Party decides otherwise;
23.
Urges those Parties whose intended nationally determined contribution pursuant to
decision 1/CP.20 contains a time frame up to 2025 to communicate by 2020 a new
nationally determined contribution and to do so every five years thereafter pursuant to
Article 4, paragraph 9, of the Agreement;
24.
Requests those Parties whose intended nationally determined contribution pursuant
to decision 1/CP.20 contains a time frame up to 2030 to communicate or update by 2020
these contributions and to do so every five years thereafter pursuant to Article 4, paragraph
9, of the Agreement;
25.
Decides that Parties shall submit to the secretariat their nationally determined
contributions referred to in Article 4 of the Agreement at least 9 to 12 months in advance of
the relevant meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
to the Paris Agreement with a view to facilitating the clarity, transparency and
understanding of these contributions, including through a synthesis report prepared by the
secretariat;
26.
Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to develop further
guidance on features of the nationally determined contributions for consideration and
adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement at its first session;
27.
Agrees that the information to be provided by Parties communicating their
nationally determined contributions, in order to facilitate clarity, transparency and
understanding, may include, as appropriate, inter alia, quantifiable information on the
reference point (including, as appropriate, a base year), time frames and/or periods for
implementation, scope and coverage, planning processes, assumptions and methodological
approaches including those for estimating and accounting for anthropogenic greenhouse gas
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emissions and, as appropriate, removals, and how the Party considers that its nationally
determined contribution is fair and ambitious, in the light of its national circumstances, and
how it contributes towards achieving the objective of the Convention as set out in its
Article 2;
28.
Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to develop further
guidance for the information to be provided by Parties in order to facilitate clarity,
transparency and understanding of nationally determined contributions for consideration
and adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement at its first session;
29.
Also requests the Subsidiary Body for Implementation to develop modalities and
procedures for the operation and use of the public registry referred to in Article 4,
paragraph 12, of the Agreement, for consideration and adoption by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session;
30.
Further requests the secretariat to make available an interim public registry in the
first half of 2016 for the recording of nationally determined contributions submitted in
accordance with Article 4 of the Agreement, pending the adoption by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement of the modalities and
procedures referred to in paragraph 29 above;
31.
Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to elaborate, drawing
from approaches established under the Convention and its related legal instruments as
appropriate, guidance for accounting for Parties’ nationally determined contributions, as
referred to in Article 4, paragraph 13, of the Agreement, for consideration and adoption by
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at
its first session, which ensures that:
(a)
Parties account for anthropogenic emissions and removals in accordance with
methodologies and common metrics assessed by the Intergovernmental Panel on Climate
Change and adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
to the Paris Agreement;
(b)
Parties ensure methodological consistency, including on baselines, between
the communication and implementation of nationally determined contributions;
(c)
Parties strive to include all categories of anthropogenic emissions or
removals in their nationally determined contributions and, once a source, sink or activity is
included, continue to include it;
(d)
Parties shall provide an explanation of why any categories of anthropogenic
emissions or removals are excluded;
32.
Decides that Parties shall apply the guidance mentioned in paragraph 31 above to
the second and subsequent nationally determined contributions and that Parties may elect to
apply such guidance to their first nationally determined contribution;
33.
Also decides that the Forum on the Impact of the Implementation of response
measures, under the subsidiary bodies, shall continue, and shall serve the Agreement;
34.
Further decides that the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
and the Subsidiary Body for Implementation shall recommend, for consideration and
adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement at its first session, the modalities, work programme and functions of the Forum
on the Impact of the Implementation of response measures to address the effects of the
implementation of response measures under the Agreement by enhancing cooperation
amongst Parties on understanding the impacts of mitigation actions under the Agreement
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and the exchange of information, experiences, and best practices amongst Parties to raise
their resilience to these impacts;*
36.
Invites Parties to communicate, by 2020, to the secretariat mid-century, long-term
low greenhouse gas emission development strategies in accordance with Article 4,
paragraph 19, of the Agreement, and requests the secretariat to publish on the UNFCCC
website Parties’ low greenhouse gas emission development strategies as communicated;
37.
Requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to develop
and recommend the guidance referred to under Article 6, paragraph 2, of the Agreement for
adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement at its first session, including guidance to ensure that double counting is avoided
on the basis of a corresponding adjustment by Parties for both anthropogenic emissions by
sources and removals by sinks covered by their nationally determined contributions under
the Agreement;
38.
Recommends that the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
to the Paris Agreement adopt rules, modalities and procedures for the mechanism
established by Article 6, paragraph 4, of the Agreement on the basis of:
(a)
(b)
change;

Voluntary participation authorized by each Party involved;
Real, measurable, and long-term benefits related to the mitigation of climate

(c)

Specific scopes of activities;

(d)

Reductions in emissions that are additional to any that would otherwise

occur;
(e)
Verification and certification of emission reductions resulting from
mitigation activities by designated operational entities;
(f)
Experience gained with and lessons learned from existing mechanisms and
approaches adopted under the Convention and its related legal instruments;
39.
Requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to develop
and recommend rules, modalities and procedures for the mechanism referred to in
paragraph 38 above for consideration and adoption by the Conference of the Parties serving
as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session;
40.
Also requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to
undertake a work programme under the framework for non-market approaches to
sustainable development referred to in Article 6, paragraph 8, of the Agreement, with the
objective of considering how to enhance linkages and create synergy between, inter alia,
mitigation, adaptation, finance, technology transfer and capacity-building, and how to
facilitate the implementation and coordination of non-market approaches;
41.
Further requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to
recommend a draft decision on the work programme referred to in paragraph 40 above,
taking into account the views of Parties, for consideration and adoption by the Conference
of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first
session;
ADAPTATION

* Paragraph 35 has been deleted, and subsequent paragraph numbering and cross references to other
paragraphs within the document will be amended at a later stage.
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42.
Requests the Adaptation Committee and the Least Developed Countries Expert
Group to jointly develop modalities to recognize the adaptation efforts of developing
country Parties, as referred to in Article 7, paragraph 3, of the Agreement, and make
recommendations for consideration and adoption by the Conference of the Parties serving
as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session;
43.
Also requests the Adaptation Committee, taking into account its mandate and its
second three-year workplan, and with a view to preparing recommendations for
consideration and adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Paris Agreement at its first session:
(a)
To review, in 2017, the work of adaptation-related institutional arrangements
under the Convention, with a view to identifying ways to enhance the coherence of their
work, as appropriate, in order to respond adequately to the needs of Parties;
(b)
To consider methodologies for assessing adaptation needs with a view to
assisting developing countries, without placing an undue burden on them;
44.
Invites all relevant United Nations agencies and international, regional and national
financial institutions to provide information to Parties through the secretariat on how their
development assistance and climate finance programmes incorporate climate-proofing and
climate resilience measures;
45.
Requests Parties to strengthen regional cooperation on adaptation where appropriate
and, where necessary, establish regional centres and networks, in particular in developing
countries, taking into account decision 1/CP.16, paragraph 13;
46.
Also requests the Adaptation Committee and the Least Developed Countries Expert
Group, in collaboration with the Standing Committee on Finance and other relevant
institutions, to develop methodologies, and make recommendations for consideration and
adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement at its first session on:
(a)
Taking the necessary steps to facilitate the mobilization of support for
adaptation in developing countries in the context of the limit to global average temperature
increase referred to in Article 2 of the Agreement;
(b)
Reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and support referred
to in Article 7, paragraph 14(c), of the Agreement;
47.
Further requests the Green Climate Fund to expedite support for the least developed
countries and other developing country Parties for the formulation of national adaptation
plans, consistent with decisions 1/CP.16 and 5/CP.17, and for the subsequent
implementation of policies, projects and programmes identified by them;
LOSS AND DAMAGE
48.
Decides on the continuation of the Warsaw International Mechanism for Loss and
Damage associated with Climate Change Impacts, following the review in 2016;
49.
Requests the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism to
establish a clearinghouse for risk transfer that serves as a repository for information on
insurance and risk transfer, in order to facilitate the efforts of Parties to develop and
implement comprehensive risk management strategies;
50.
Also requests the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism to
establish, according to its procedures and mandate, a task force to complement, draw upon
the work of and involve, as appropriate, existing bodies and expert groups under the
Convention including the Adaptation Committee and the Least Developed Countries Expert
Group, as well as relevant organizations and expert bodies outside the Convention, to

7

4436
FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1

develop recommendations for integrated approaches to avert, minimize and address
displacement related to the adverse impacts of climate change;
51.
Further requests the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism
to initiate its work, at its next meeting, to operationalize the provisions referred to in
paragraphs 49 and 50 above, and to report on progress thereon in its annual report;
52.
Agrees that Article 8 of the Agreement does not involve or provide a basis for any
liability or compensation;
FINANCE
53.
Decides that, in the implementation of the Agreement, financial resources provided
to developing countries should enhance the implementation of their policies, strategies,
regulations and action plans and their climate change actions with respect to both
mitigation and adaptation to contribute to the achievement of the purpose of the Agreement
as defined in Article 2;
54.
Also decides that, in accordance with Article 9, paragraph 3, of the Agreement,
developed countries intend to continue their existing collective mobilization goal through
2025 in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation;
prior to 2025 the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement shall set a new collective quantified goal from a floor of USD 100 billion per
year, taking into account the needs and priorities of developing countries;
55.
Recognizes the importance of adequate and predictable financial resources,
including for results-based payments, as appropriate, for the implementation of policy
approaches and positive incentives for reducing emissions from deforestation and forest
degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests and
enhancement of forest carbon stocks; as well as alternative policy approaches, such as joint
mitigation and adaptation approaches for the integral and sustainable management of
forests; while reaffirming the importance of non-carbon benefits associated with such
approaches; encouraging the coordination of support from, inter alia, public and private,
bilateral and multilateral sources, such as the Green Climate Fund, and alternative sources
in accordance with relevant decisions by the Conference of the Parties;
56.
Decides to initiate, at its twenty-second session, a process to identify the information
to be provided by Parties, in accordance with Article 9, paragraph 5, of the Agreement with
the view to providing a recommendation for consideration and adoption by the Conference
of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first
session;
57.
Also decides to ensure that the provision of information in accordance with Article
9, paragraph 7 of the Agreement shall be undertaken in accordance with modalities,
procedures and guidelines referred to in paragraph 96 below;
58.
Requests Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to develop
modalities for the accounting of financial resources provided and mobilized through public
interventions in accordance with Article 9, paragraph 7, of the Agreement for consideration
by the Conference of the Parties at its twenty-fourth session (November 2018), with the
view to making a recommendation for consideration and adoption by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session;
59.
Decides that the Green Climate Fund and the Global Environment Facility, the
entities entrusted with the operation of the Financial Mechanism of the Convention, as well
as the Least Developed Countries Fund and the Special Climate Change Fund, administered
by the Global Environment Facility, shall serve the Agreement;
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60.
Recognizes that the Adaptation Fund may serve the Agreement, subject to relevant
decisions by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol and the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement;
61.
Invites the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Kyoto Protocol to consider the issue referred to in paragraph 60 above and make a
recommendation to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement at its first session;
62.
Recommends that the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
to the Paris Agreement shall provide guidance to the entities entrusted with the operation of
the Financial Mechanism of the Convention on the policies, programme priorities and
eligibility criteria related to the Agreement for transmission by the Conference of the
Parties;
63.
Decides that the guidance to the entities entrusted with the operations of the
Financial Mechanism of the Convention in relevant decisions of the Conference of the
Parties, including those agreed before adoption of the Agreement, shall apply mutatis
mutandis;
64.
Also decides that the Standing Committee on Finance shall serve the Agreement in
line with its functions and responsibilities established under the Conference of the Parties;
65.
Urges the institutions serving the Agreement to enhance the coordination and
delivery of resources to support country-driven strategies through simplified and efficient
application and approval procedures, and through continued readiness support to
developing country Parties, including the least developed countries and small island
developing States, as appropriate;
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND TRANSFER
66.
Takes note of the interim report of the Technology Executive Committee on
guidance on enhanced implementation of the results of technology needs assessments as
referred to in document FCCC/SB/2015/INF.3;
67.
Decides to strengthen the Technology Mechanism and requests the Technology
Executive Committee and the Climate Technology Centre and Network, in supporting the
implementation of the Agreement, to undertake further work relating to, inter alia:
(a)

Technology research, development and demonstration;

(b)
The development and enhancement of endogenous capacities and
technologies;
68.
Requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to initiate, at
its forty-fourth session (May 2016), the elaboration of the technology framework
established under Article 10, paragraph 4, of the Agreement and to report on its findings to
the Conference of the Parties, with a view to the Conference of the Parties making a
recommendation on the framework to the Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to the Paris Agreement for consideration and adoption at its first session,
taking into consideration that the framework should facilitate, inter alia:
(a)
The undertaking and updating of technology needs assessments, as well as
the enhanced implementation of their results, particularly technology action plans and
project ideas, through the preparation of bankable projects;
(b)
The provision of enhanced financial and technical support for the
implementation of the results of the technology needs assessments;
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(c)

The assessment of technologies that are ready for transfer;

(d)
The enhancement of enabling environments for and the addressing of barriers
to the development and transfer of socially and environmentally sound technologies;
69.
Decides that the Technology Executive Committee and the Climate Technology
Centre and Network shall report to the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to the Paris Agreement, through the subsidiary bodies, on their activities to
support the implementation of the Agreement;
70.
Also decides to undertake a periodic assessment of the effectiveness of and the
adequacy of the support provided to the Technology Mechanism in supporting the
implementation of the Agreement on matters relating to technology development and
transfer;
71.
Requests the Subsidiary Body for Implementation to initiate, at its forty-fourth
session , the elaboration of the scope of and modalities for the periodic assessment referred
to in paragraph 70 above, taking into account the review of the Climate Technology Centre
and Network as referred to in decision 2/CP.17, annex VII, paragraph 20 and the modalities
for the global stocktake referred to in Article 14 of the Agreement, for consideration and
adoption by the Conference of the Parties at its twenty-fifth session (November 2019);
CAPACITY-BUILDING
72.
Decides to establish the Paris Committee on Capacity-building whose aim will be to
address gaps and needs, both current and emerging, in implementing capacity-building in
developing country Parties and further enhancing capacity-building efforts, including with
regard to coherence and coordination in capacity-building activities under the Convention;
73.
Also decides that the Paris Committee on Capacity-building will manage and
oversee the work plan mentioned in paragraph 74 below;
74.
Further decides to launch a work plan for the period 2016–2020 with the following
activities:
(a)
Assessing how to increase synergies through cooperation and avoid
duplication among existing bodies established under the Convention that implement
capacity-building activities, including through collaborating with institutions under and
outside the Convention;
(b)

Identifying capacity gaps and needs and recommending ways to address

them;
(c)
Promoting the development and dissemination of tools and methodologies for
the implementation of capacity-building;
(d)

Fostering global, regional, national and subnational cooperation;

(e)
Identifying and collecting good practices, challenges, experiences, and
lessons learned from work on capacity-building by bodies established under the
Convention;
(f)
Exploring how developing country Parties can take ownership of building
and maintaining capacity over time and space;
(g)
Identifying opportunities to strengthen capacity at the national, regional, and
subnational level;
(h)
Fostering dialogue, coordination, collaboration and coherence among
relevant processes and initiatives under the Convention, including through exchanging
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information on capacity-building activities and strategies of bodies established under the
Convention;
(i)
Providing guidance to the secretariat on the maintenance and further
development of the web-based capacity-building portal;
75.
Decides that the Paris Committee on Capacity-building will annually focus on an
area or theme related to enhanced technical exchange on capacity-building, with the
purpose of maintaining up-to-date knowledge on the successes and challenges in building
capacity effectively in a particular area;
76.
Requests the Subsidiary Body for Implementation to organize annual in-session
meetings of the Paris Committee on Capacity-building;
77.
Also requests the Subsidiary Body for Implementation to develop the terms of
reference for the Paris Committee on Capacity-building, in the context of the third
comprehensive review of the implementation of the capacity-building framework, also
taking into account paragraphs 75, 76, 77 and 78 above and paragraphs 82 and 83 below,
with a view to recommending a draft decision on this matter for consideration and adoption
by the Conference of the Parties at its twenty-second session;
78.
Invites Parties to submit their views on the membership of the Paris Committee on
Capacity-building by 9 March 2016;2
79.
Requests the secretariat to compile the submissions referred to in paragraph 78
above into a miscellaneous document for consideration by the Subsidiary Body for
Implementation at its forty-fourth session;
80.
Decides that the inputs to the Paris Committee on Capacity-building will include,
inter alia, submissions, the outcome of the third comprehensive review of the
implementation of the capacity-building framework, the secretariat’s annual synthesis
report on the implementation of the framework for capacity-building in developing
countries, the secretariat’s compilation and synthesis report on capacity-building work of
bodies established under the Convention and its Kyoto Protocol, and reports on the Durban
Forum and the capacity-building portal;
81.
Requests the Paris Committee on Capacity-building to prepare annual technical
progress reports on its work, and to make these reports available at the sessions of the
Subsidiary Body for Implementation coinciding with the sessions of the Conference of the
Parties;
82.
Also requests the Conference of the Parties at its twenty-fifth session (November
2019), to review the progress, need for extension, the effectiveness and enhancement of the
Paris Committee on Capacity-building and to take any action it considers appropriate, with
a view to making recommendations to the Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to the Paris Agreement at its first session on enhancing institutional
arrangements for capacity-building consistent with Article 11, paragraph 5, of the
Agreement;
83.
Calls upon all Parties to ensure that education, training and public awareness, as
reflected in Article 6 of the Convention and in Article 12 of the Agreement are adequately
considered in their contribution to capacity-building;
84.
Invites the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement at its first session to explore ways of enhancing the implementation of

2

Parties should submit their views via the submissions portal at <http://www.unfccc.int/5900>.
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training, public awareness, public participation and public access to information so as to
enhance actions under the Agreement;

TRANSPARENCY OF ACTION AND SUPPORT
85.
Decides to establish a Capacity-building Initiative for Transparency in order to build
institutional and technical capacity, both pre- and post-2020. This initiative will support
developing country Parties, upon request, in meeting enhanced transparency requirements
as defined in Article 13 of the Agreement in a timely manner;
86.

Also decides that the Capacity-building Initiative for Transparency will aim:

(a)
To strengthen national institutions for transparency-related activities in line
with national priorities;
(b)
To provide relevant tools, training and assistance for meeting the provisions
stipulated in Article 13 of the Agreement;
(c)

To assist in the improvement of transparency over time;

87.
Urges and requests the Global Environment Facility to make arrangements to
support the establishment and operation of the Capacity-building Initiative for
Transparency as a priority reporting-related need, including through voluntary contributions
to support developing countries in the sixth replenishment of the Global Environment
Facility and future replenishment cycles, to complement existing support under the Global
Environment Facility;
88.
Decides to assess the implementation of the Capacity-building Initiative for
Transparency in the context of the seventh review of the financial mechanism;
89.
Requests that the Global Environment Facility, as an operating entity of the financial
mechanism include in its annual report to the Conference of the Parties the progress of
work in the design, development and implementation of the Capacity-building Initiative for
Transparency referred to in paragraph 85 above starting in 2016;
90.
Decides that, in accordance with Article 13, paragraph 2, of the Agreement,
developing countries shall be provided flexibility in the implementation of the provisions of
that Article, including in the scope, frequency and level of detail of reporting, and in the
scope of review, and that the scope of review could provide for in-country reviews to be
optional, while such flexibilities shall be reflected in the development of modalities,
procedures and guidelines referred to in paragraph 92 below;
91.
Also decides that all Parties, except for the least developed country Parties and small
island developing States, shall submit the information referred to in Article 13, paragraphs
7, 8, 9 and 10, as appropriate, no less frequently than on a biennial basis, and that the least
developed country Parties and small island developing States may submit this information
at their discretion;
92.
Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to develop
recommendations for modalities, procedures and guidelines in accordance with Article 13,
paragraph 13, of the Agreement, and to define the year of their first and subsequent review
and update, as appropriate, at regular intervals, for consideration by the Conference of the
Parties, at its twenty-fourth session, with a view to forwarding them to the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement for adoption at its
first session;
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93.
Also requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement in developing the
recommendations for the modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 92
above to take into account, inter alia:
(a)

The importance of facilitating improved reporting and transparency over

time;
(b)
The need to provide flexibility to those developing country Parties that need
it in the light of their capacities;
(c)
The need to promote transparency, accuracy, completeness, consistency, and
comparability;
(d)
secretariat;

The need to avoid duplication as well as undue burden on Parties and the

(e)
The need to ensure that Parties maintain at least the frequency and quality of
reporting in accordance with their respective obligations under the Convention;
(f)

The need to ensure that double counting is avoided;

(g)

The need to ensure environmental integrity;

94.
Further requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, when
developing the modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 92 above, to
draw on the experiences from and take into account other on-going relevant processes
under the Convention;
95.
Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, when developing
modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 92 above, to consider, inter
alia:
(a)
The types of flexibility available to those developing countries that need it on
the basis of their capacities;
(b)
The consistency between the methodology communicated in the nationally
determined contribution and the methodology for reporting on progress made towards
achieving individual Parties’ respective nationally determined contribution;
(c)
That Parties report information on adaptation action and planning including,
if appropriate, their national adaptation plans, with a view to collectively exchanging
information and sharing lessons learned;
(d)
Support provided, enhancing delivery of support for both adaptation and
mitigation through, inter alia, the common tabular formats for reporting support, and taking
into account issues considered by the Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advice on methodologies for reporting on financial information, and enhancing the
reporting by developing countries on support received, including the use, impact and
estimated results thereof;
(e)
Information in the biennial assessments and other reports of the Standing
Committee on Finance and other relevant bodies under the Convention;
(f)

Information on the social and economic impact of response measures;

96.
Also requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, when developing
recommendations for modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 92
above, to enhance the transparency of support provided in accordance with Article 9 of the
Agreement;
97.
Further requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to report on
the progress of work on the modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph
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92 above to future sessions of the Conference of the Parties, and that this work be
concluded no later than 2018;
98.
Decides that the modalities, procedures and guidelines developed under paragraph
92 above, shall be applied upon the entry into force of the Paris Agreement;
99.
Also decides that the modalities, procedures and guidelines of this transparency
framework shall build upon and eventually supersede the measurement, reporting and
verification system established by decision 1/CP.16, paragraphs 40 to 47 and 60 to 64, and
decision 2/CP.17, paragraphs 12 to 62, immediately following the submission of the final
biennial reports and biennial update reports;
GLOBAL STOCKTAKE
100. Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to identify the sources
of input for the global stocktake referred to in Article 14 of the Agreement and to report to
the Conference of the Parties, with a view to the Conference of the Parties making a
recommendation to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement for consideration and adoption at its first session, including, but not
limited to:
(a)

Information on:

(i)
The overall effect of the nationally determined contributions communicated
by Parties;
(ii)
The state of adaptation efforts, support, experiences and priorities from the
communications referred to in Article 7, paragraphs 10 and 11, of the Agreement,
and reports referred to in Article 13, paragraph 7, of the Agreement;
(iii)

The mobilization and provision of support;

(b)

The latest reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change;

(c)

Reports of the subsidiary bodies;

101. Also requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to
provide advice on how the assessments of the Intergovernmental Panel on Climate Change
can inform the global stocktake of the implementation of the Agreement pursuant to its
Article 14 of the Agreement and to report on this matter to the Ad Hoc Working Group on
the Paris Agreement at its second session;
102. Further requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to develop
modalities for the global stocktake referred to in Article 14 of the Agreement and to report
to the Conference of the Parties, with a view to making a recommendation to the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement for
consideration and adoption at its first session;
FACILITATING IMPLEMENTATION AND COMPLIANCE
103. Decides that the committee referred to in Article 15, paragraph 2, of the Agreement
shall consist of 12 members with recognized competence in relevant scientific, technical,
socio-economic or legal fields, to be elected by the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to the Paris Agreement on the basis of equitable geographical
representation, with two members each from the five regional groups of the United Nations
and one member each from the small island developing States and the least developed
countries, while taking into account the goal of gender balance;
104. Requests the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement to develop the
modalities and procedures for the effective operation of the committee referred to in Article
15, paragraph 2, of the Agreement, with a view to the Ad Hoc Working Group on the Paris
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Agreement completing its work on such modalities and procedures for consideration and
adoption by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement at its first session;
FINAL CLAUSES
105. Also requests the secretariat, solely for the purposes of Article 21 of the Agreement,
to make available on its website on the date of adoption of the Agreement as well as in the
report of the Conference of the Parties at its twenty-first session, information on the most
up-to-date total and per cent of greenhouse gas emissions communicated by Parties to the
Convention in their national communications, greenhouse gas inventory reports, biennial
reports or biennial update reports;
IV.

ENHANCED ACTION PRIOR TO 2020
106. Resolves to ensure the highest possible mitigation efforts in the pre-2020 period,
including by:
(a)
Urging all Parties to the Kyoto Protocol that have not already done so to
ratify and implement the Doha Amendment to the Kyoto Protocol;
(b)
Urging all Parties that have not already done so to make and implement a
mitigation pledge under the Cancun Agreements;
(c)
Reiterating its resolve, as set out in decision 1/CP.19, paragraphs 3 and 4, to
accelerate the full implementation of the decisions constituting the agreed outcome
pursuant to decision 1/CP.13 and enhance ambition in the pre-2020 period in order to
ensure the highest possible mitigation efforts under the Convention by all Parties;
(d)
Inviting developing country Parties that have not submitted their first biennial
update reports to do so as soon as possible;
(e)
Urging all Parties to participate in the existing measurement, reporting and
verification processes under the Cancun Agreements, in a timely manner, with a view to
demonstrating progress made in the implementation of their mitigation pledges;
107. Encourages Parties to promote the voluntary cancellation by Party and non-Party
stakeholders, without double counting of units issued under the Kyoto Protocol, including
certified emission reductions that are valid for the second commitment period;
108. Urges host and purchasing Parties to report transparently on internationally
transferred mitigation outcomes, including outcomes used to meet international pledges,
and emission units issued under the Kyoto Protocol with a view to promoting
environmental integrity and avoiding double counting;
109. Recognizes the social, economic and environmental value of voluntary mitigation
actions and their co-benefits for adaptation, health and sustainable development;
110. Resolves to strengthen, in the period 2016–2020, the existing technical examination
process on mitigation as defined in decision 1/CP.19, paragraph 5(a), and decision 1/CP.20,
paragraph 19, taking into account the latest scientific knowledge, including by:
(a)
Encouraging Parties, Convention bodies and international organizations to
engage in this process, including, as appropriate, in cooperation with relevant non-Party
stakeholders, to share their experiences and suggestions, including from regional events,
and to cooperate in facilitating the implementation of policies, practices and actions
identified during this process in accordance with national sustainable development
priorities;
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(b)
Striving to improve, in consultation with Parties, access to and participation
in this process by developing country Party and non-Party experts;
(c)
Requesting the Technology Executive Committee and the Climate
Technology Centre and Network in accordance with their respective mandates:
(i)
To engage in the technical expert meetings and enhance their efforts
to facilitate and support Parties in scaling up the implementation of policies,
practices and actions identified during this process;
(ii)
To provide regular updates during the technical expert meetings on the
progress made in facilitating the implementation of policies, practices and
actions previously identified during this process;
(iii) To include information on their activities under this process in their
joint annual report to the Conference of the Parties;
(d)
Encouraging Parties to make effective use of the Climate Technology Centre
and Network to obtain assistance to develop economically, environmentally and socially
viable project proposals in the high mitigation potential areas identified in this process;
111. Encourages the operating entities of the Financial Mechanism of the Convention to
engage in the technical expert meetings and to inform participants of their contribution to
facilitating progress in the implementation of policies, practices and actions identified
during the technical examination process;
112. Requests the secretariat to organize the process referred to in paragraph 110 above
and disseminate its results, including by:
(a)
Organizing, in consultation with the Technology Executive Committee and
relevant expert organizations, regular technical expert meetings focusing on specific
policies, practices and actions representing best practices and with the potential to be
scalable and replicable;
(b)
Updating, on an annual basis, following the meetings referred to in paragraph
112(a) above and in time to serve as input to the summary for policymakers referred to in
paragraph 112(c) below, a technical paper on the mitigation benefits and co-benefits of
policies, practices and actions for enhancing mitigation ambition, as well as on options for
supporting their implementation, information on which should be made available in a userfriendly online format;
(c)
Preparing, in consultation with the champions referred to in paragraph 122
below, a summary for policymakers, with information on specific policies, practices and
actions representing best practices and with the potential to be scalable and replicable, and
on options to support their implementation, as well as on relevant collaborative initiatives,
and publishing the summary at least two months in advance of each session of the
Conference of the Parties as input for the high-level event referred to in paragraph 121
below;
113. Decides that the process referred to in paragraph 110 above should be organized
jointly by the Subsidiary Body for Implementation and the Subsidiary Body for Scientific
and Technological Advice and should take place on an ongoing basis until 2020;
114. Also decides to conduct in 2017 an assessment of the process referred to in
paragraph 110 above so as to improve its effectiveness;
115. Resolves to enhance the provision of urgent and adequate finance, technology and
capacity-building support by developed country Parties in order to enhance the level of
ambition of pre-2020 action by Parties, and in this regard strongly urges developed country
Parties to scale up their level of financial support, with a concrete roadmap to achieve the
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goal of jointly providing USD 100 billion annually by 2020 for mitigation and adaptation
while significantly increasing adaptation finance from current levels and to further provide
appropriate technology and capacity-building support;
116. Decides to conduct a facilitative dialogue in conjunction with the twenty-second
session of the Conference of the Parties to assess the progress in implementing decision
1/CP.19, paragraphs 3 and 4, and identify relevant opportunities to enhance the provision of
financial resources, including for technology development and transfer and capacitybuilding support, with a view to identifying ways to enhance the ambition of mitigation
efforts by all Parties, including identifying relevant opportunities to enhance the provision
and mobilization of support and enabling environments;
117. Acknowledges with appreciation the results of the Lima-Paris Action Agenda, which
build on the climate summit convened on 23 September 2014 by the Secretary-General of
the United Nations;
118. Welcomes the efforts of non-Party stakeholders to scale up their climate actions, and
encourages the registration of those actions in the Non-State Actor Zone for Climate
Action platform;3
119. Encourages Parties to work closely with non-Party stakeholders to catalyse efforts
to strengthen mitigation and adaptation action;
120. Also encourages non-Party stakeholders to increase their engagement in the
processes referred to in paragraph 110 above and paragraph 125 below;
121. Agrees to convene, pursuant to decision 1/CP.20, paragraph 21, building on the
Lima-Paris Action Agenda and in conjunction with each session of the Conference of the
Parties during the period 2016–2020, a high-level event that:
(a)
Further strengthens high-level engagement on the implementation of policy
options and actions arising from the processes referred to in paragraph 110 above and
paragraph 125 below, drawing on the summary for policymakers referred to in paragraph
112(c) above;
(b)
Provides an opportunity for announcing new or strengthened voluntary
efforts, initiatives and coalitions, including the implementation of policies, practices and
actions arising from the processes referred to in paragraph 110 above and paragraph 125
below and presented in the summary for policymakers referred to in paragraph 112(c)
above;
(c)
Takes stock of related progress and recognizes new or strengthened voluntary
efforts, initiatives and coalitions;
(d)
Provides meaningful and regular opportunities for the effective high-level
engagement of dignitaries of Parties, international organizations, international cooperative
initiatives and non-Party stakeholders;
122. Decides that two high-level champions shall be appointed to act on behalf of the
President of the Conference of the Parties to facilitate through strengthened high-level
engagement in the period 2016–2020 the successful execution of existing efforts and the
scaling-up and introduction of new or strengthened voluntary efforts, initiatives and
coalitions, including by:

3
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(a)
Working with the Executive Secretary and the current and incoming
Presidents of the Conference of the Parties to coordinate the annual high-level event
referred to in paragraph 121 above;
(b)
Engaging with interested Parties and non-Party stakeholders, including to
further the voluntary initiatives of the Lima-Paris Action Agenda;
(c)
Providing guidance to the secretariat on the organization of technical expert
meetings referred to in paragraph 112(a) above and paragraph 130(a) below;
123. Also decides that the high-level champions referred to in paragraph 122 above
should normally serve for a term of two years, with their terms overlapping for a full year
to ensure continuity, such that:
(a)
The President of the Conference of the Parties of the twenty-first session
should appoint one champion, who should serve for one year from the date of the
appointment until the last day of the Conference of the Parties at its twenty-second session;
(b)
The President of the Conference of the Parties of the twenty-second session
should appoint one champion who should serve for two years from the date of the
appointment until the last day of the Conference of the Parties at its twenty-third session
(November 2017);
(c)
Thereafter, each subsequent President of the Conference of the Parties should
appoint one champion who should serve for two years and succeed the previously
appointed champion whose term has ended;
124. Invites all interested Parties and relevant organizations to provide support for the
work of the champions referred to in paragraph 122 above;
125. Decides to launch, in the period 20162020, a technical examination process on
adaptation;
126. Also decides that the technical examination process on adaptation referred to in
paragraph 125 above will endeavour to identify concrete opportunities for strengthening
resilience, reducing vulnerabilities and increasing the understanding and implementation of
adaptation actions;
127. Further decides that the technical examination process referred to in paragraph 125
above should be organized jointly by the Subsidiary Body for Implementation and the
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, and conducted by the Adaptation
Committee;
128.

Decides that the process referred to in paragraph 125 above will be pursued by:
(a)

Facilitating the sharing of good practices, experiences and lessons learned;

(b)
Identifying actions that could significantly enhance the implementation of
adaptation actions, including actions that could enhance economic diversification and have
mitigation co-benefits;
(c)

Promoting cooperative action on adaptation;

(d)
Identifying opportunities to strengthen enabling environments and enhance
the provision of support for adaptation in the context of specific policies, practices and
actions;
129. Also decides that the technical examination process on adaptation referred to in
paragraph 125 above will take into account the process, modalities, outputs, outcomes and
lessons learned from the technical examination process on mitigation referred to in
paragraph 110 above;

18

4447
FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1

130. Requests the secretariat to support the technical examination process referred to in
paragraph 125 above by:
(a)
Organizing regular technical expert meetings focusing on specific policies,
strategies and actions;
(b)
Preparing annually, on the basis of the meetings referred to in paragraph
130(a) above and in time to serve as an input to the summary for policymakers referred to
in paragraph 112(c) above, a technical paper on opportunities to enhance adaptation action,
as well as options to support their implementation, information on which should be made
available in a user-friendly online format;
131. Decides that in conducting the process referred to in paragraph 125 above, the
Adaptation Committee will engage with and explore ways to take into account, synergize
with and build on the existing arrangements for adaptation-related work programmes,
bodies and institutions under the Convention so as to ensure coherence and maximum
value;
132. Also decides to conduct, in conjunction with the assessment referred to in paragraph
120 above, an assessment of the process referred to in paragraph 125 above, so as to
improve its effectiveness;
133. Invites Parties and observer organizations to submit information on the opportunities
referred to in paragraph 126 above by 3 February 2016;
V.

NON-PARTY STAKEHOLDERS
134. Welcomes the efforts of all non-Party stakeholders to address and respond to climate
change, including those of civil society, the private sector, financial institutions, cities and
other subnational authorities;
135. Invites the non-Party stakeholders referred to in paragraph 134 above to scale up
their efforts and support actions to reduce emissions and/or to build resilience and decrease
vulnerability to the adverse effects of climate change and demonstrate these efforts via the
Non-State Actor Zone for Climate Action platform4 referred to in paragraph 118 above;
136. Recognizes the need to strengthen knowledge, technologies, practices and efforts of
local communities and indigenous peoples related to addressing and responding to climate
change, and establishes a platform for the exchange of experiences and sharing of best
practices on mitigation and adaptation in a holistic and integrated manner;
137. Also recognizes the important role of providing incentives for emission reduction
activities, including tools such as domestic policies and carbon pricing;

VI.

ADMINISTRATIVE AND BUDGETARY MATTERS
138. Takes note of the estimated budgetary implications of the activities to be undertaken
by the secretariat referred to in this decision and requests that the actions of the secretariat
called for in this decision be undertaken subject to the availability of financial resources;
139. Emphasizes the urgency of making additional resources available for the
implementation of the relevant actions, including actions referred to in this decision, and
the implementation of the work programme referred to in paragraph 9 above;

4
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140. Urges Parties to make voluntary contributions for the timely implementation of this
decision.
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Preface
This assessment report presents the results of the 2015 AMAP
Assessment of Black Carbon and Ozone as Arctic climate
forcers. This assessment complements a separate 2015 AMAP
assessment of methane as an Arctic climate forcer.
The Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) is
a group working under the Arctic Council. The Arctic Council
Ministers have requested AMAP to:
• produce integrated assessment reports on the status and
trends of the conditions of the Arctic ecosystems;
• identify possible causes for the changing conditions;
• detect emerging problems, their possible causes, and the
potential risk to Arctic ecosystems including indigenous
peoples and other Arctic residents; and to
• recommend actions required to reduce risks to Arctic
ecosystems.
This report provides the accessible scientiﬁc basis and validation
for the statements and recommendations made in the Summary
for Policy-makers: Arctic Climate Issues 2015 reporti that was
delivered to Arctic Council Ministers at their meeting in Iqaluit,
Canada in April 2015. It is also the basis for a related AMAP
State of the Arctic Environment report Arctic Climate Issues
2015: Overviewii. It includes extensive background data and
references to the scientiﬁc literature, and details the sources
for ﬁgures reproduced in the overview report. Whereas the
Summary for Policy-makers report contains recommendations
that focus mainly on policy-relevant actions concerned with
addressing short-lived climate forcers, the conclusions and
recommendations presented in this report also cover issues of
a more scientiﬁc nature, such as proposals for ﬁlling gaps in
knowledge, and recommendations relevant to future monitoring
and research work.
This assessment of black carbon and ozone as Arctic climate
forcers was conducted between 2012 and 2014 by an
international group of over 40 experts. Lead authors were
selected based on an open nomination process coordinated
by AMAP. A similar process was used to select international
experts who independently reviewed this report.
Information contained in this report is fully referenced and
based first and foremost on peer-reviewed and published
results of research and monitoring undertaken since 2010.
It also incorporates some new (unpublished) information
from monitoring and research conducted according to wellestablished and documented national and international
standards and quality assurance/quality control protocols. Care
has been taken to ensure that no critical probability statements
are based on non-peer-reviewed materials.
Access to reliable and up-to-date information is essential for
the development of science-based decision-making regarding
ongoing changes in the Arctic and their global implications.
The black carbon and ozone assessment summary reportsi, ii

have therefore been developed speciﬁcally for policy-makers,
summarizing the main ﬁndings of the assessment. The black
carbon and ozone assessment lead authors have conﬁrmed
that both this report and its derivative products accurately and
fully reﬂect their scientiﬁc assessment. The black carbon and
ozone assessment reports are freely available from the AMAP
Secretariat and on the AMAP website: www.amap.no, and their
use for educational purposes is encouraged.
AMAP would like to express its appreciation to all experts who
have contributed their time, eﬀorts and data, in particular the
lead authors who coordinated the production of this report.
Thanks are also due to the reviewers who contributed to
the black carbon and ozone assessment peer-review process
and provided valuable comments that helped to ensure the
quality of the report. A list of contributors is included in the
acknowledgments at the start of this report and lead authors
are identiﬁed at the start of each chapter. The acknowledgments
list is not comprehensive. Speciﬁcally, it does not include the
many national institutes, laboratories and organizations, and
their staﬀ, which have been involved in various countries in
black carbon and ozone related monitoring and research.
Apologies, and no lesser thanks are given to any individuals
unintentionally omitted from the list.
The support from the Arctic countries and non-Arctic countries
implementing research and monitoring in the Arctic is vital to
the success of AMAP. The AMAP work is essentially based on
ongoing activities within these countries, and the countries that
provide the necessary support for most of the experts involved
in the preparation of the AMAP assessments. In particular,
AMAP would like to acknowledge Norway and the United
States for taking the lead country role in this assessment and
thank Canada, Norway and the Nordic Council of Ministers
for their financial support to the black carbon and ozone
assessment work. The US National Oceanic and Atmospheric
Administration contribution was accomplished under NOAA
PMEL contribution number 4387.
The AMAP Working Group is pleased to present its assessment
to the Arctic Council and the international science community.
Andreas Stohl (Black Carbon and Ozone Assessment
Co-lead, Norway)
Patricia Quinn (Black Carbon and Ozone Assessment
Co-lead, USA)
Morten Olsen (AMAP Chair, April 2015)
Lars-Otto Reiersen (AMAP Executive Secretary)
Oslo, November 2015

i. AMAP, 2015. Summary for Policy-makers: Arctic Climate Issues 2015. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway. 16 pp.
ii. AMAP, 2015. Climate Issues 2015: Overview report. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway. 16 pp.
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1. Introduction
Lead authors: Patricia Quinn, Andreas Stohl

The Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)
established an Expert Group on Short-Lived Climate Forcers
(SLCFs) in 2009 with the goal of reviewing the state of science
surrounding short-lived climate forcers in the Arctic and
recommending the science tasks that AMAP should conduct
or promote in order to improve the state of knowledge and
its application to policy-making. In 2011, the result of the
Expert Group’s work was published in The Impact of Black
Carbon on Arctic Climate (AMAP 2011). That document
focused entirely on black carbon and co-emitted particulate
phase organic carbon. The current understanding of black
carbon was presented including formation and properties,
measurement techniques, emissions, transport pathways to the
Arctic, atmosphere and snow concentrations, seasonality, and
trends. In addition, two global models were used to calculate
the contribution of diﬀerent source regions and combustion
source sectors to the atmospheric burden of black carbon in
the Arctic and then to calculate the resulting radiative forcing
due to each region and sector.
After publication of AMAP (2011), it was decided that the SLCFs
Expert Group would continue and expand its scope to include
another short-lived climate forcer, tropospheric ozone. The
present report is the outcome of the extended work. In addition,
a second Expert Group was formed to focus on methane.
Arctic warming is a manifestation of global warming, such that
reducing global-average warming will reduce Arctic warming
and slow the rate of melting of snow and ice (IPCC 2013b).
Reductions in the emission of carbon dioxide are the backbone
of any meaningful eﬀort to mitigate climate forcing. But even if
swift and deep reductions are made, these may not be achieved
in time to delay a rapid thawing of the Arctic. Hence, the goal
of constraining the length of the melt season and, in particular,
delaying the onset of spring melt, may best be achieved by also
targeting shorter-lived climate forcing agents; especially those
that impose a surface forcing that may trigger regional-scale
climate feedbacks pertaining to the melting of sea ice and snow.
Methane, ozone, and black carbon-containing aerosols are the
species most commonly identiﬁed as being short-lived climate
forcers. With a lifetime of about nine years (Prinn et al. 1995),
methane is much shorter-lived than carbon dioxide but is still
globally well-mixed. On a per molecule basis, methane is a more
eﬀective greenhouse gas than carbon dioxide, with a global
warming potential a factor of 25 higher (IPCC 2013b). Radiative
forcing by methane results directly from the absorption of
longwave radiation and indirectly through chemical reactions
that lead to the formation of other radiatively important gases
(Wuebbles and Hayhoe 2002).
Tropospheric ozone, like all greenhouse gases, can aﬀect Arctic
climate by altering local radiation ﬂuxes and modulating the
transport of heat to polar regions (Shindell 2007). Ozone is
not emitted directly but is formed in the atmosphere through
a series of chemical reactions between precursor gases. Ozone
precursors include nitrogen oxides, carbon monoxide, methane,
and non-methane volatile organic compounds (Seinfeld and

Pandis 2006). Reducing the atmospheric burden of tropospheric
ozone to reduce warming in the Arctic requires taking into
account mechanisms of ozone production that can vary
depending on available precursors and their relative amounts.
Black carbon is emitted directly through incomplete combustion
and remains in the atmosphere until it is removed by wet or
dry deposition. Black carbon is the most eﬃcient atmospheric
particulate species at absorbing visible light (Bond et al. 2013).
As a result, it exerts a warming effect that contrasts with
the cooling eﬀect of purely scattering aerosol components.
Pure black carbon particles rarely occur in the atmosphere,
however. Soon after emission, black carbon becomes mixed
with other aerosol chemical components including sulfate and
organics. Black carbon-containing aerosols can have either a
warming or a cooling eﬀect on climate depending on the albedo
(i.e. reﬂectivity) of the underlying surface relative to the albedo
of the black carbon-containing aerosol itself. The albedo of the
haze depends on what other chemical species are present, their
relative amounts, and whether they primarily scatter or absorb
light. As a result, when determining the climate impact of black
carbon and the eﬀectiveness of a given mitigation strategy,
species co-emitted with the black carbon and the altitude of the
black carbon-containing aerosol must be taken into account.
Black carbon-containing aerosols in the Arctic can perturb the
radiation balance in a number of ways (see Fig. 1.1). Direct
aerosol forcing occurs through the absorption or scattering
of solar shortwave radiation. An absorbing aerosol, such as
one containing black carbon, over a highly reﬂective surface
will result in a warming at altitudes above and within the haze
layer (Shaw and Stamnes 1980). For low-altitude black carbon,
the added atmospheric heating will subsequently increase
the downward longwave radiation to the surface, warming
the surface. Radiative forcing by black carbon can also result
from aerosol-cloud interactions that aﬀect cloud microphysical
properties, albedo, extent, lifetime and longwave emissivity
(Twomey 1977; Garrett et al. 2004; Garrett and Zhao 2006).
When deposited to snow and ice surfaces, black carbon can
enhance the absorption of radiation, which warms the lower
atmosphere and accelerates snow and ice melting (Clarke and
Noone 1985). The black carbon snow/ice forcing mechanism is
in addition to the stronger snow-albedo feedback process, and
can trigger that process. Snow-albedo feedback occurs as snow
and sea ice melt, exposing darker surfaces underneath. These
darker surfaces result in enhanced absorption of radiation
and surface warming. All forcing mechanisms are described
in Ch. 4 in more detail.
This work builds on the results of the 2011 report by including
tropospheric ozone and the particulate and non-carbon dioxide
gas phase species that are co-emitted with black carbon during
the combustion process. Species co-emitted with black carbon
that are considered here include organic carbon, sulfur dioxide,
nitrogen oxides and non-methane volatile organic carbon. Both
global-scale and regional-scale chemical transport models were
used to simulate transport of black carbon and co-emitted
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Winter
Longwave indirect eﬀect

Thin
clouds

aerosol
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cloud
longwave
emmissivity
∆Ts > 0

Spring
BC snow albedo eﬀect

∆Ts > 0

Less reﬂection from
darkened snow and
ice surfaces

BC deposit

Earlier melting

The remaining parts of this report include background
information on black carbon including the properties of black
carbon that make it a short-lived climate forcer, methods for
measuring black carbon in the atmosphere and in snow, and
a discussion of co-emitted species (Ch. 2). Chapter 3 presents
background information on tropospheric ozone including
the chemistry of ozone production and destruction and
measurement methods. Forcing mechanisms for both black
carbon and co-emitted species and tropospheric ozone are
presented in Ch. 4. Emissions of black carbon and co-emitted
species as well as ozone precursors as a function of energy
sector and geographical region are addressed in Ch. 5. Transport
of black carbon to the Arctic is reviewed in Ch. 6. Chapter 7
contains descriptions of the modeling methods used in this

species to the Arctic. Additional model simulations were run for
the production of tropospheric ozone, considering both remote
and within-Arctic mechanisms, and transport to and within the
Arctic. The contribution of speciﬁc sources (by energy sector
and geographical region) to the resulting Arctic atmospheric
burdens of black carbon and ozone were calculated. Similarly,
radiative forcing due to speciﬁc sources was calculated for black
carbon, co-emitted species, and ozone. Finally, and beyond what
was done in the 2011 report, global earth system models were
used to estimate the equilibrium climate response to forcing
by black carbon, co-emitted species, and tropospheric ozone
under diﬀerent emission scenarios.

Summer

Biomass burning or
other pollution layers
lead to shortwave
absorption: ∆TA > 0

Aerosol direct eﬀect
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Aerosol indirect eﬀect
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aerosols enhance
cloud albedo

aerosol

Less radiation reaches the
surface and leads to
cooling, but net eﬀect over
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absorbed anyway
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Reduced
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Net eﬀect at surface
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The report concludes with a detailed summary of the strategies
used for modeling the climate response. This annex is a common
contribution to the AMAP assessments on methane (AMAP
2015) and black carbon and ozone (the present report) and
has been produced to facilitate an integrated understanding of
the separate climate modeling exercises undertaken by the two
AMAP expert groups on short-lived climate forcers (SLCFs).

work. Model-measurement comparisons based on data from
long-term measurement sites and recent aircraft campaigns
are presented in Ch. 8. Compared species include black carbon,
organic carbon, non-sea salt sulfate, ozone, carbon monoxide,
nitric oxide, and peroxyacetyl nitrate. Updated trend analyses
for black carbon and tropospheric ozone are presented in Ch. 9.
Results of the radiative forcing and climate response model
simulations are given in Ch. 10. The ﬁnal two chapters of the
report give the summary ﬁndings and recommendations for
future research.

Figure 1.1 Upper panels indicate seasonal variations in forcing mechanisms in the Arctic due to black carbon. ΔTs indicates the surface temperature
response to an instantaneous forcing. Lower panel indicates seasonal climate response to the instantaneous forcing shown above. Forcing mechanisms
are discussed in more detail in Ch. 4.
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2. Black carbon: Properties, measurements and co-emitted species
Lead authors: Julia Schmale, Patricia Quinn, Ulrik Smith Korsholm

2.1 Introduction
This chapter provides an overview of black carbon focusing on its
properties, common measurement techniques for the atmosphere
and snow, and co-emitted species. Measurements of black carbon
in the atmosphere and in snow along with data from long-term
monitoring programs are discussed in Ch. 8 and 9, respectively.

2.2 Properties

of black carbon

Black carbon (BC) is uniquely identiﬁable among all particulate
phase species due to its morphology, strong absorption of solar
radiation, refractory nature (stability at high temperatures), and
insolubility in water, alcohol and other media. BC is mainly a
product of the combustion of fossil and biogenic fuels when
there is insuﬃcient oxygen to yield a complete conversion of
the fuel into carbon dioxide (CO2) and water. Through the
combustion process, small graphitic particles of the order of
tens of nanometers in size are formed (e.g. Slowik et al. 2004;
Stier et al. 2006; Glassman and Yetter 2008). These particles
change rapidly after emission as they transform into densely
packed clusters (Martins et al. 1998) and serve as nuclei on which
water vapor and other gas phase components can condense.

A number of diﬀerent names exist in the literature for black
carbon. This report uses the nomenclature suggested by Petzold
et al. (2013) which is dependent on the measurement principle
(see Table 2.1 for details). Brieﬂy, BC is used as a qualitative
description referring to light-absorbing carbonaceous
substances in atmospheric aerosol when there is no reference
to a speciﬁc measurement method. Equivalent BC (eBC) refers
to the quantity derived from optical absorption methods
calculated from the measured light absorption coeﬃcient (σap)
based on an assumed mass-speciﬁc absorption cross-section
(MAC). Results from methods that are speciﬁc to the carbon
content of carbonaceous matter (e.g. evolved carbon or mass
spectrometric methods) are reported as elemental carbon (EC).
Refractory BC (rBC) is reported from incandescence methods.
BC-containing particles are particles that comprise a variety of
substances including a BC fraction.
Size distributions of BC-containing aerosol depend on the
production mechanism of the aerosol and atmospheric processing
that has occurred since emission. Freshly emitted anthropogenic
BC particles are in the size range 30 nm (individual particles) to
150 nm (coagulated particles) in diameter (Petzold et al. 1999).
Freshly emitted soot particles from diesel engines have a modal
diameter of 60 nm (Rönkkö et al. 2006). Measured densities
cover a range of 1 to 2 g/cm3 (Ma et al. 2012 and references

Table 2.1 Measurement methods applied in the Arctic for black carbon in the atmosphere and snow.
Method

Instrument

Application

Thermal-optical

Various gasiﬁcation
procedures from
heated ﬁlter samples
in combination with
transmission or
reﬂectance measurements

EC
Atmospheric
concentration/
concentration
in snow

Laser-induced
incandescence

Uncertainty / major potential artifacts

Reference

Agreement within <10% for total mass
of particulate carbonaceous material/
pyrolization of non-EC carbon, different
thermal sequences lead to a factor of 2
difference in mass concentration, lower size
limit might be relatively high depending
on ﬁlter material leading to low biases due
to under-catch of particles in, for example,
snow sample analysis

Forsström et al.
2013; Petzold
et al. 2013 and
references therein

Lack et al. 2006

Atmospheric
concentration

σap or eBC

Overall uncertainty with respect to aerosol
absorption is about 5%

Integrating Sphere/
Integrating Sandwich
Spectrometer (ISSW)

Concentration
in snow

eBC with MAC

Uncertainty of the derived loading is above Grenfell et al.
7% for loadings <0.2 μg/cm2 and >6 μg/cm2 2011; Schwarz
et al. 2012

Particle Soot Absorption
Photometer (PSAP)

Atmospheric
concentration

eBC with MAC

Aethalometer

Atmospheric
concentration

eBC with MAC

Difference between BC mass derived from
chemical and optical methods up to a
factor of 7 / absorption enhancement by
other components such as mineral dust,
coatings etc.

Petzold et al. 2013
and references
therein

Single Particle Soot
Photometer (SP2)

rBC
Atmospheric
concentration/
concentration
in snow

For atmospheric measurements rBC mass
concentration uncertainty is <30%, for
snowmelt samples around 60%, there
might be low biases in passing efﬁciency of
particles from snow melt water into the SP2
when attached to large particles / conversion
of thermal radiation into mass depends
strongly on established calibration, lower
size limit is around 70–80 nm

Laborde et al.
2012; Schwarz
et al. 2012; Petzold
et al. 2013 and
refer herein

Light absorption Photoacoustic
Spectrometer (PAS)
Filter-based
absorption
photometry

Reported value

BC: black carbon, EC: elemental carbon, rBC: refractory black carbon, eBC: equivalent black carbon, MAC: mass-speciﬁc absorption cross section,
σap: light absorption coeﬃcient.
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therein). Measurements of particle size immediately after
emission and their density are crucial because they are sensitive
input parameters for modeling studies (Koch et al. 2009b; Ma et
al. 2012). Aged plumes exhibit mass median diameters for BC
cores of around 200 nm or larger with shell/core ratios of 1.3–1.6
depending on the source (Shiraiwa et al. 2008). Aged biomass
burning and anthropogenic fossil fuel plumes containing BC
measured in the Arctic exhibited a modal volume diameter
for the whole particle of 300 nm or more (Brock et al. 2011).
Particle growth occurs through coagulation and condensation
of gas phase species (Fig. 2.1). As these processes occur within
hours of emission, pure BC particles are rarely observed in
the atmosphere, especially in remote regions like the Arctic to
which BC generally has to be transported over long distances
(see Sect. 2.4 and Ch. 6 on transport), although BC emission
sources also exist in the Arctic (e.g. diesel engines, ships etc.).
The impact of the rapid processing of BC after emission on
the composition of the resulting BC-containing particles, their
optical and cloud nucleating properties, and their residence time
are brieﬂy described in the rest of this section. Further details can
be found in the previous AMAP technical report (AMAP 2011).

Evolution of BC particles in the Arctic
Black carbon particles undergo transformation as they are
transported to the Arctic. Initially emitted as hydrophobic, they are
resistant to removal from the atmosphere through wet deposition
so that they are able to enter the free troposphere. During transport,
they grow through coagulation with other particles and
condensation of gas phase species.

1

2

Transport
During transport, on a timescale of tens of
hours, aggregates form external mixtures (1),
which are hydrophilic. These eventually, after
chemical mixing, form a mixture of coated and
internally mixed particles (2). The radiative
impact of these particles is highly dependent
on mixing state.

Emissions
During combustion
hundreds of particles
form aggregates or
chain like structures.

Soot particle
An individual soot
particle of organized
graphitic layers has a
typical diameter of
~45 nm and is
hydrophobic.

Figure 2.1 Conceptual overview of the evolution of black carbon particles
during transport to the Arctic.

In addition to the aforementioned sources of BC, coal piles,
such as those observed in Svalbard (Myhr 2003), may also
provide a local source of BC-containing particles to the
Arctic. The wind-driven production of coal dust results in
considerably larger particles than combustion (Ghose and
Majee 2007). Sedimentation rates increase with particle size
so that particles larger than about 10 μm in diameter generally
have much shorter lifetimes than submicrometer particles
(i.e. hours versus days). In addition, the absorption coeﬃcient
per unit mass decreases with particle size for diameters
greater than about 300 nm (Bergstrom 1973). The reason is
that for small particles, light can penetrate to the center of
the particle and the entire mass contributes to absorption,
while in larger particles only the ‘skin’ can contribute (Bond
and Bergstrom 2006). From a climate perspective, these large
coal dust particles are expected to have only a local eﬀect on
climate through the BC-snow albedo forcing mechanism, by
darkening the snow around the coal piles. Likewise other ‘dark’
and large particles such as debris from rock and stones can
darken snow and ice surfaces. However, their short lifetime
limits their impact through atmospheric forcing. The following
discussion therefore focuses on ﬁne BC particles derived
from combustion.
Black carbon is hydrophobic (i.e. water-repellent) upon
emission. As the particle ages, the BC-containing particle
becomes increasingly hydrophilic, or hygroscopic (i.e. waterattracting), as it takes up gases, coagulates with nearby
particles, and undergoes atmospheric reactions with species
in the surrounding atmosphere (Abel et al. 2003). A review of
observations of aerosol hygroscopicity from remote and urban
regions showed that hydrophobic particles are found only
near emission sources (Sweitlicki et al. 2008). These results
conﬁrm that such particles (which are indicative of BC) stay
hydrophobic only on the order of hours or less in the case
of biomass burning emissions (Cubison et al. 2011) before
they undergo transformations in the atmosphere. As BCcontaining aerosol becomes more hydrophilic, its chances of
removal from the atmosphere through in-cloud scavenging
and precipitation increase (Stier et al. 2006). Hence, the
conversion of BC-containing particles from a hydrophobic
to a more hydrophilic state changes the lifetime of BC in the
atmosphere. At the same time, the BC-containing particles
may alter cloud properties. The hygroscopicity of Arctic
aerosol freshly emitted from biomass burning (i.e. sampled
in the boundary layer near the ﬁres) and of aged aerosol
from biomass burning (i.e. long-range transported to the high
Arctic) is similar owing to the rapid chemical and physical
aging processes that occur immediately after emission. This
leads to high mass contributions of organic carbon (OC; 93%
for fresh and 78% for aged particles) with water soluble OC
fractions of 0.57 and 0.80, respectively. Aged biomass burning
aerosol in the Arctic is also more active as cloud condensation
nuclei (CCN) than industrial pollution aerosol because the
anthropogenic particles are smaller and have a lower OC
content (Lathem et al. 2013). Paris et al. (2009) found the
lifetime of eBC in Siberian Arctic wildﬁre plumes to be around
ﬁve days (e-folding lifetime). This is consistent with an aged,
more hygroscopic BC aerosol. Values from Arctic-focused
modeling studies (Koch and Hansen 2005; Liu et al. 2005; Park
et al. 2005; Wang et al. 2011) are slightly higher and variable.
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The likelihood of an aerosol particle to take up water to the point
that it activates and forms a cloud droplet depends on its size
and composition (or hygroscopicity) and the supersaturation
within the cloud. At high supersaturations, most particles will
activate droplet formation regardless of size or composition. For
the relatively low supersaturations of Arctic stratiform clouds,
small hydrophobic particles will not form cloud droplets (Shaw
1986). Hence, freshly emitted BC particles, which are both small
and hydrophobic, will make very poor nucleation sites for cloud
droplets. In contrast, aged BC particles, which have grown
in size and become more soluble after emission, will have an
increased ability to nucleate cloud droplets (Kuwata et al. 2007;
Tritscher et al. 2011). Hence, the aging of BC during transport
to the Arctic is expected to aﬀect the ability of BC-containing
aerosol to form cloud droplets and inﬂuence cloud properties,
and thus to aﬀect aerosol indirect climate forcing.
The ice nucleation efficiency of BC combustion particles
is currently not well understood. Some studies indicate that
hydrophilic combustion particles are more eﬃcient at nucleating
ice than hydrophobic combustion particles (DeMott et al. 1999;
Gorbunov et al. 2001) while other studies suggest that aging leads
to reduced ice nucleation eﬃciency (Möhler et al. 2005; Crawford
et al. 2011). However, most studies suggest that combustion
particles are ineﬃcient at nucleating ice when compared to the
ability of solution droplets to form ice (Bond et al. 2013). Hence,
neither aged long-range-transported combustion aerosol nor
freshly emitted combustion aerosol are expected to exert large
inﬂuences on the ice phase of Arctic mixed phase or cirrus
clouds given the presence of non-BC ice nuclei.
The time required for transport of BC from extra-Arctic
source regions to the Arctic is typically from several days to
weeks (Heidam et al. 2004). This timeframe can be appreciably
longer than the time required for ‘aging’ or conversion to a
hydrophilic particle. Whether BC emitted at lower latitudes
is transported to and deposited within the Arctic depends,
in part, on atmospheric processing en route and whether the
BC particle is removed from the atmosphere before it reaches
the Arctic, as well as cloud conditions within the Arctic itself.
The transformations undergone by BC after emission also
have implications for the magnitude of light absorption by
the resulting internally mixed aerosol which, however, is not
yet well understood. It has been shown theoretically that light
absorption by an absorbing core is enhanced when the core
is coated with scattering material (Fuller et al. 1999). The
scattering shell serves to amplify the amount of solar radiation
hitting the BC core. Calculations indicate that the core-shell
conﬁguration can enhance light absorption by particles by
50–100% (Bond et al. 2006; Shiraiwa et al. 2008). Laboratory
studies indicate enhancements up to a factor of 3 (Cappa
et al. 2012, and references in the supplementary material).
Field measurements by Lack et al. (2012) of internally mixed
BC and OC biomass burning aerosol show that absorption
enhancement at a wavelength of 532 nm is on average 38%.
Other observations of ambient aerosol (not significantly
inﬂuenced by biomass burning) show only minimal absorption
enhancements due to coating of BC cores (Cappa et al. 2012).
Results from measurements made speciﬁcally in the Arctic
(McNaughton et al. 2011) also show no deﬁnitive evidence for
an absorption enhancement.

The preceding paragraphs show there are still signiﬁcant
gaps in knowledge concerning the characteristics of
atmospheric BC-containing particles, their transformation
in the atmosphere and transport to the Arctic. Concerning
the characteristics of BC-containing particles in snow and
ice, however, even less is known. For example, Schwarz et al.
(2013a) found that the size of deposited and processed
particles can be larger than in the atmosphere. Also,
knowledge about the mobility of these particles is scarce. It
has been observed that hydrophobic particles (i.e. BC and
mineral dust) can accumulate in surface snow during melt
events thus further decreasing the albedo while water soluble
ions are ﬂushed out (Sterle et al. 2013).

2.3 Measuring

black carbon
concentrations

This section provides an overview of methods used to measure
BC during field campaigns. Results reported from these
measurements are discussed in Ch. 8. Data from monitoring
sites are presented in Ch. 9.
2.3.1 Overview

of measurement methods

Measurements of BC in the Arctic and in source regions
are necessary to characterize BC as it is transformed from
a hydrophobic aerosol immediately after emission to an
internally mixed, hydrophilic aerosol during transport.
Observations of BC also provide the basis for developing,
assessing, and improving emission inventories, transport
models, and mitigation strategies designed to reduce the
warming of the Arctic. The systematic observation of aerosols,
including BC, is expanding globally through a host of national
and international sampling networks. Parts of the mid-latitude
source regions for the Arctic are well monitored, particularly in
regions where there are public health concerns. It is anticipated
that monitoring in these regions will continue to expand as
mitigation policies for both air quality and climate focus on
BC. In contrast, there are only a few long-term observations
of BC in the Arctic. These are conﬁned to the North American
and European sectors of the Arctic and, as a result, do not give
a full picture of the distribution of BC across the Arctic. There
is also a signiﬁcant lack of information regarding BC above
the surface layer (i.e. throughout the tropospheric column)
because long-term monitoring infrastructure in the Arctic
is mostly limited to in-situ surface measurements with the
exception of few sun-photometer and LIDAR sites. Intensive
measurements do not reach high altitudes, are conducted
only occasionally, and cover only a limited geographical area
and time period.
The existing long-term monitoring observations, along
with occasional airborne surveys and short-term intensive
ﬁeld campaigns, have provided information on the sources,
transport, and properties of Arctic BC. An overview of
monitoring eﬀorts in the Arctic is given in Ch. 9. Intensive
ﬁeld campaigns that have provided snapshot, detailed pictures
of the spatial distribution, properties, and transport of BC and
co-emitted species to the Arctic include the AGASP (Arctic
Gas and Aerosol Sampling Programs) series (e.g. Schnell
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1984) which was conducted in the western Arctic in the
1980s, and the many international experiments conducted
under the umbrella of POLARCAT (Polar Study using
Aircraft, Remote Sensing, Surface Measurements and Models
of Climate, Chemistry, Aerosols, and Transport) (Spackman
et al. 2010; Law et al. 2014) during the International Polar
Year (IPY) in 2008. Beginning in 2009, annual survey ﬂ ights
of the Polar Airborne Measurements and Arctic Regional
Climate Model Simulation Project (PAMARCMiP) have
been conducted to collect extensive aerosol chemical and
microphysical data across the western Arctic (Herber et al.
2012). In addition, the HIAPER Pole to Pole mission (HIPPO)
conducted ﬂights in the Arctic in 2009 and 2011 (Schwarz et al.
2013b). An overview graphic for ﬂight tracks is presented in
Ch. 8. In addition to the campaigns conducted in the North
American and European Arctic, since 2007 several ﬂight
campaigns have been conducted over the Russian Arctic
(YAK-AEROSIB, https://yak-aerosib.lsce.ipsl.fr).
Over the same span of years (1980s to present), a few studies
have been conducted on BC deposited to Arctic snow and
ice. In the early 1980s, Clarke and Noone (1985) focused on
BC deposited in the western Arctic. Doherty et al. (2010)
reported measurements that updated and expanded the initial
survey of Clarke and Noone (1985). This more recent study
was conducted from 2005 to 2009 with snow collection in
Alaska, Canada, Greenland, Svalbard, Norway, Russia, and
the Arctic Ocean (Fig. 2.2). Additional measurements were
discussed by Doherty et al. (2013). In addition, Forsström
et al. (2013) measured the EC content of snow and ice in

Scandinavia and the European Arctic (Fig. 2.3). However,
while the spatial coverage of the data is broad, the number of
samples is low. Furthermore, as the sampling is not synoptic,
it is diﬃcult to generalize ﬁndings from the campaigns in
terms of BC source regions and transport and deposition
mechanisms. Figures 2.2 and 2.3 provide an overview of BC
and EC at snow measurement sites.
With a few exceptions, reported concentrations of BC in Arctic
aerosol and snow are not based on direct measurement of BC.
Methods that have been used rely on the measurement of an
aerosol property from which it is assumed that BC mass can
be inferred (e.g. light absorption or lack of volatility at a given
temperature). BC concentrations derived from the diﬀerent
methods can disagree by a factor of seven or more. The diﬀerent
methods and their associated uncertainties are discussed in
Sect. 2.3.2 and 2.3.3.
2.3.2 Measuring

atmospheric black carbon

2.3.2.1 Measuring

light absorption – determining
equivalent black carbon

Owing to ease of remote operation, ﬁlter-based light absorption
has been the most commonly used technique in the Arctic
for deriving atmospheric eBC concentrations. In this method,
aerosol is collected on a ﬁlter and light absorption is calculated
from the change in transmission through the ﬁlter over time.
Filter-based absorption instruments include the Particle Soot
Absorption Photometer (PSAP) (Bond et al. 1999; Virkkula
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Figure 2.2 Overview of measurement
sites across the Arctic for black
carbon in snow (adapted from
Doherty et al. 2010).
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et al. 2005), currently in use at Barrow (Alaska), and the
aethalometer (Hansen et al. 1992) which is currently in use at
Alert (Canada) and Summit (Greenland) and has been used at
Barrow (Alaska). At Zeppelin (Svalbard/Norway), both a PSAP
and an aethalometer are currently in use. Filter-based methods
yield an aerosol light absorption coeﬃcient that is converted to
a BC mass concentration through the use of a mass absorption
cross section (MAC). The MAC for BC is deﬁned as the amount
of light absorption per unit mass of BC and has units of m2/g.
It is recommended to report the resulting BC concentration
(eBC) together with the assumed MAC value as it is not based
on a direct measurement of BC (Petzold et al. 2013). Typically,
three diﬀerent types of correction must be made: (i) a multiple
scattering correction due to the scattering by ﬁlter ﬁbers, (ii)
a scattering correction due to particles embedded in the ﬁlter,
and (iii) a ﬁlter-loading correction due to the reduction of the
optical path when particles accumulate (Collaud Coen et al.
2010). A further caveat of ﬁlter-based methods is that they are
sensitive to absorbing and non-absorbing non-BC particles.
The MAC for BC can be derived from simultaneous
measurements of light absorption (such as from the PSAP
or aethalometer) and EC mass concentration (from methods
described in Sect. 2.3.2.2). The MAC for newly emitted BC has a
fairly narrow range of 7.5±1.2 m2/g (Clarke et al. 2004; Bond and
Bergstrom 2006). The MAC for aged BC is generally higher and
has a much wider range of values (Quinn and Bates 2005) due
to the enhancement in absorption for internally mixed aerosol
and the presence of non-BC light absorbing species (e.g. OC
and dust). If the measured absorption includes absorption by

0 2007

□ 2008
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Figure 2.3 Overview of measurement sites in Scandinavia and the European
Arctic for elemental carbon in snow and ice (adapted from Forsström
et al. 2013).
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components other than BC (e.g. light-absorbing OC), a MAC
value calculated based on assuming that all measured absorption
is due to BC will be biased high. In this case, the concentration of
eBC based on that MAC value will be biased low. Sharma et al.
(2004, 2006) derived winter/spring and summer BC MAC values
for Alert (Canada) based on three years of measurements of light
absorption with an aethalometer and EC mass concentration
using a thermal-optical method (see Sect. 2.3.2.1). The resulting
values, 19 m2/g for winter/spring and 29 m2/g for summer, were
used to calculate BC mass concentrations at Alert (Canada) and
Barrow (Alaska). Since long-term uncertainty in the seasonally
adjusted MAC values could not be assessed, it was assumed
that they were valid for a trend analysis of BC concentrations
that covered a span of 13 years. This assumption is not valid if
aerosol sources and composition that impact light absorption
changed during the 13-year period.
An additional issue is that ﬁlter-based absorption methods
can suffer from interferences that result in artificially high
light absorption values. If the light transmission is reduced
by scattering aerosol that has been collected on the ﬁlter, the
absorption coeﬃcient will be overestimated (Bond et al. 1999).
The empirical schemes available to correct for the inﬂuence
of scattering, yield accuracies of the PSAP of between 20%
and 30% (Bond et al. 1999; Virkkula et al. 2005). However,
the correction schemes are based on laboratory-generated
aerosols, which may limit their application and accuracy for
the measurement of atmospheric aerosols. In addition, PSAP
absorption coeﬃcients can be biased high (50–80%) when the
ratio of organic aerosol to light-absorbing carbon (LAC) is high
(15–20%). Lack et al. (2008) postulated that this high bias was due
to the redistribution of liquid-like OC, which aﬀected either light
scattering or absorption. Other ﬁlter-based techniques, including
the aethalometer, may suﬀer from the same bias. See Collaud
Coen et al. (2010) for a detailed discussion of the ﬁve common
correction algorithms for aethalometer measurements. Overall,
BC mass concentrations derived from optical methods can diﬀer
by up to a factor of 7 compared to concentrations derived from
chemical (thermal-optical) measurements (Petzold et al. 2013).
However, in environments with limited eﬀects from forest ﬁres
or dust particles, results from laser-induced incandescence,
thermal-optical transmittance and ﬁlter-based light absorption
measurements can be nearly identical (Kondo et al. 2011).
The photoacoustic spectrometer (PAS) is a non-ﬁlter based
method for measuring aerosol light absorption. It was recently
used in the Arctic during several intensive ﬁeld campaigns
associated with POLARCAT. In the PAS (Arnott et al. 1997;
Lack et al. 2006), particles are drawn into a cavity and irradiated
by laser light. The heat produced when the particles absorb the
light is transferred to the surrounding gas creating an increase in
pressure. Sensitive microphones are used to detect the standing
acoustic wave that results from the pressure change. The detected
signal and instrument parameters are used to calculate the
absorption coeﬃcient. The overall uncertainty of the PAS with
respect to aerosol absorption has been reported at about 5% and
the lower detection limit is at 0.08 Mm-1 (Lack et al. 2006). The
uncertainty of the PAS is low, in part, because it is not subject to
the sampling artifacts associated with collecting aerosol on a ﬁlter.
However, the PAS is sensitive to non-BC absorbing aerosol and
operates best only in dry conditions. At present the PAS is too
expensive for routine deployment at multiple monitoring sites.
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Brieﬂy, in addition to in-situ measurements, absorption due
to aerosol over the tropospheric column can be determined
by remote sensing. A recent review focusing on the polar
regions was undertaken by Tomasi et al. (2015). In the Arctic,
12 stations form part of the POLAR-AOD and AERONET
programs measuring aerosol optical depth (AOD) at eight
or more wavelengths roughly between 0.3 and 1.6 μm with
sun photometers looking at the aerosol optical thickness
throughout the atmospheric vertical column (Tomasi et al.
2007, 2015; von Hardenberg et al. 2012). Currently, absorption
AOD measurements by sun photometers are the only constraint
available for estimates of global radiative forcing by BC.
However, in a recent closure study Koike et al. (2014) found
systematic discrepancies in the BC column absorption inferred
from sun photometer and Single Particle Soot Photometer (SP2)
measurements. For example, the presence of mineral dust can
impact results signiﬁcantly.
Several other remote sensing instruments are also operated
in the Arctic (e.g. Lund Myhre et al. 2007) such as Light
Detection and Ranging (LIDAR) instruments that provide
vertically resolved information about aerosol layers based on
their backscatter signals. Further observations of AOD are
made by satellite mounted instruments such as the Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) or the
Medium Resolution Imaging Spectometer (MERIS). However,
data coverage is low compared to other regions and less accurate
compared to ground-based measurements because diﬃculties
arise from high surface albedo, high cloud cover and a large
solar zenith angle causing a long path through the atmosphere
(Lund Myhre et al. 2007). In addition, these remote sensing
techniques are generally not BC-speciﬁc.

mass – determining elemental
carbon and refractory black carbon

exist at the surface and are distributed throughout the ﬁlter,
the diﬀerent corrections yield diﬀerent concentrations of EC.
Hence, the level of agreement depends, in part, on the OC/EC
ratio in the sample. As a result, the diﬀerent correction schemes
yield similar results for diesel exhaust, which is dominated by
EC, but can diﬀer widely for complex atmospheric mixtures that
contain larger amounts of OC.
The SP2 is a newly developed instrument that is used to quantify
refractory BC mass (rBC; the mass remaining after heating to
~3500 K) and optical size of individual rBC cores in a general
diameter size range of 90 to 600 nm (Schwarz et al. 2006, 2008).
The size range actually covered, however, depends strongly on
how the instrument is operated (Laborde et al. 2012). The SP2
is currently the only instrument which can measure rBC mass
more or less directly. In addition, the instrument is able to detect
coatings on rBC-containing aerosol and the thickness of the
coatings. The SP2 was used on several platforms involved in
the recent POLARCAT and PAMARCMiP campaigns. Internal
mixtures with rBC cores are identiﬁed by the laser light that
is scattered as the particle is heated. Uncertainty associated
with rBC mass loadings for the size range covered by the SP2
(roughly greater than 90% of the accumulation mode rBC)
has been reported at 25% (Schwarz et al. 2006) and 10%
during PAMARCMiP (Stone et al. 2010). Under laboratory
conditions, for example in the AIDA chamber in Karlsruhe
(Germany), the reproducibility of mass and size distributions
of BC cores derived with the SP2 agreed within ±5% and ±10%,
respectively, between diﬀerent SP2s, with larger deviations in
the range below 1 fg rBC (Laborde et al. 2012). However, the
SP2 may provide only a poor constraint on rBC number. It is
also relatively new, expensive, not suited for long-term remote
operation, and a major caveat is the lower cut-oﬀ size.

2.3.2.2 Measuring

In many monitoring networks, BC mass concentrations are
determined via thermal-optical methods by collecting aerosol
on a ﬁlter and then heating the ﬁlter and measuring evolved
CO2 to discriminate between organic (volatile) and elemental
(non-volatile) carbon (OC and EC). Elemental carbon is deﬁned
as the non-volatile or refractory portion of the total carbon
(TC = OC + EC) measured. Frequently, the sample ﬁlter is
ﬁrst heated in an inert gas to volatilize OC, cooled, and then
heated again with oxygen to combust the EC (Chow et al. 1993;
Birch and Cary 1996). A complication is ‘charring’ of OC at
high temperatures, which reduces its volatility and causes it to
become an artifact in the EC/OC determination. Variations of
this method include diﬀerent temperature ramping schemes,
and correcting for the charring of OC during pyrolysis by
monitoring the optical reﬂectance (Huntzicker et al. 1982)
or light transmission (Turpin et al. 1990). Comparisons
between diﬀerent thermal evolution protocols reveal that EC
concentrations can diﬀer by more than an order of magnitude
(Schmid et al. 2001), and that much of this diﬀerence is caused by
the lack of correction for charring, which leads to considerable
overestimates of EC. In addition, there are signiﬁcant diﬀerences
in EC concentrations depending on the method used to correct
for charring (Chow et al. 2004). Methods are comparable if
the ﬁlter contains a shallow surface deposit of EC or if OC is
uniformly distributed through the ﬁlter. If EC and OC both

2.3.3 Measuring

black carbon in snow

Samples collected from the snow surface can be analyzed to
characterize recent BC deposition events and from lower layers
to characterize BC deposition that occurred throughout the
winter and spring. Collected snow is melted and, depending
on the analytical method, either analyzed directly or ﬁltered,
with the analysis performed on the BC-containing particles
collected on the ﬁlter. When ﬁltering, care must be taken not
to lose BC to the walls of the ﬁltering apparatus or through the
ﬁlter (Doherty et al. 2010). Methods used for the measurement
of atmospheric BC absorption and mass concentration may
also be used for the quantiﬁcation of snow BC.
Snowmelt that has been ﬁltered through a quartz ﬁber ﬁlter
can be analyzed with the thermal-optical techniques described
in Sect. 2.3.2.1 for the determination of EC. However, it has
been shown that a signiﬁcant fraction of snowmelt EC will
pass through a quartz fiber filter upon filtration (Hadley
et al. 2010; Lim et al. 2014). If this method is to be used, the
collection eﬃciency of the ﬁlters should ﬁrst be tested and
quantiﬁed. In addition, Forsström et al. (2013) found that the
temperature protocol used by the European Supersites for
Atmospheric Aerosol Research (EUSAAR2) gives, on average,
EC concentrations that are double those of the National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)-5040
method. Also, there are practical limitations. For example, the
particle loading on the ﬁlters can be heterogeneous so that the
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result of the analysis depends on the ﬁlter section chosen. In
addition, large pieces of organic material such as bits of leaf or
twig can interfere signiﬁcantly with the thermo-optical method
due to potential charring. Also, carbonates are a source of
uncertainty (e.g. Ming et al. 2009) as well as pyrolized OC (Lim
et al. 2014). Alternatively, an SP2 (described in Sect. 2.3.2.2)
can be used to directly measure the BC mass concentration
and size distribution in snowmelt (Schwarz et al. 2012, 2013a).
The SP2 measurement of BC in snow has a higher uncertainty
(60%) than the measurement of BC in atmospheric aerosol
(10–25% for the Arctic). This is due to uncertainties related
to aerosol nebulization from snow melt and the larger size of
BC particles in snow than in aerosol. Careful assessment of
the size dependence of the nebulization eﬃciency is needed
as well as careful choice of the calibration material (Wendl
et al. 2014). Most suitable is the jet nebulizer APEX-Q with a
75±7% eﬃciency (Lim et al. 2014) as nebulization is least size
dependent between 10 and 1000 nm. For studies that did not
take this factor into account larger uncertainties are expected
(Schwarz et al. 2012). It is also possible that BC particles attached
to larger particles such as mineral dust will have a lower passing
eﬃciency or will not pass at all into the SP2. Furthermore,
sample storage inﬂuences the measured concentrations. It is
recommended to keep the samples frozen in polypropylene
vials, to sonicate them for 25 minutes before analysis, and not
to refreeze them (Wendl et al. 2014).
As with the quantification of BC in the atmosphere, the
absorption due to BC in snow can be determined and converted
to a mass concentration. This method was used in the panArctic survey of snow eBC concentrations reported by Doherty
et al. (2010). After ﬁltering snowmelt through a Nuclepore
ﬁlter, Doherty et al. (2010, 2013) used an Integrating Sphere/
Integrating Sandwich Spectrometer (ISSW; Grenfell et al. 2011)
to quantify light-absorbing aerosol collected on the ﬁlter (note
that the collection eﬃciency of the ﬁlter needs to be taken
into account). Spectrally resolved absorption is measured over
the 300–750 or 400–750 nm wavelength range and used to
discriminate between eBC and other light-absorbing species
(e.g. dust and organics) for which an ångström exponent
is assumed. An assumed MAC value is then used to derive
an eBC mass concentration from the measured absorption
(Grenfell et al. 2011).

2.4 Co-emitted

species: Sources and
implications for aerosol chemical
composition

Shortly after emission, BC exists predominantly as internally
mixed aerosol in the atmosphere. The chemical composition
of this BC-containing aerosol is largely dependent on the
species co-emitted during the combustion process, which, in
turn, depends on the emission source. Generally, BC is emitted
with other particulates such as primary organic aerosol (POA),
ammonium salts and potassium, and gas phase species including
sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOX), carbon monoxide
(CO), and a variety of volatile, gas phase organic compounds that
are precursors to secondary organic aerosol. Cloud processing
can also aﬀect aerosol composition. In addition, encounters
with other air masses during transport away from the source

region can aﬀect the chemical composition of the particles. The
chemical composition and size of the BC-containing particles
aﬀect the way in which they age, including their degree of
hygroscopicity, their ability to nucleate cloud droplets, and their
absorption and scattering of solar radiation. The properties
acquired during the aging process determine the atmospheric
lifetime of the BC-containing aerosol.
Large dust particles are occasionally observed in biomass
burning plumes (Dahlkötter et al. 2014). Globally, open
burning is the most signiﬁcant source of BC and can be a
signiﬁcant source of Arctic aerosol (Warneke et al. 2009). It
has the highest POA to BC ratio – roughly 10:1 for forest, grass
and woodlands (Bond et al. 2013). The SO2:BC emission ratio
for open burning is typically <1 (Bond et al. 2013). Ambient
biomass burning aerosol in the Arctic is characterized by a
ratio of SO4:OC of <0.5 (Brock et al. 2011; McNaughton et al.
2011; Schmale et al. 2011). Next, in amount of total global
BC emissions, is residential solid fuel burning, which is more
important in the Arctic context than open burning (AMAP
2011). It has a high POA:BC ratio for biofuels and a relatively
higher SO2:BC emissions ratio – on the order of 10 for coal.
Anthropogenic emissions from transport and speciﬁcally
diesel engines, the third largest source of BC globally, exhibit
the lowest ratio of co-emitted species to BC (Bond et al.
2013). This sector is also a signiﬁcant source for the burden
of BC in the Arctic (AMAP 2011). Direct measurements of
BC-containing aerosol coming from anthropogenic fossil fuel
burning showed an average OC:BC ratio of roughly 17 and
an SO4:BC ratio of roughly 24 during the ARCTAS campaign
in 2008 (Brock et al. 2011). The OC:BC ratios in the Brock
et al. (2011) measurements of ambient aerosol in the Arctic
are probably much higher than those reported by Bond et al.
(2013) for emissions from the same source types because of
the eﬀects of aging on the aerosols during their transport from
the source to the Arctic. Emissions from oil and gas ﬂaring
that are probably particularly important for the Arctic (Stohl
et al. 2013) are not well characterized.
More detailed information on emissions of BC and co-emitted
species from diﬀerent source regions and sectors is provided
in Ch. 5. The impacts of co-emitted species on BC forcing
mechanisms in both the atmosphere and snow/ice covered
surfaces is given in Ch. 4. Generally, the total climate forcing
of BC and co-emitted species as derived by Bond et al. (2013)
is slightly negative with -0.06 W/m2, but uncertainties are large.

2.5 Recommendations
Given the systematic biases associated with the BC measurement
techniques in current use and that the measured BC
concentrations can vary by up to a factor of seven depending on
the approach used (Petzold et al. 2013), an Arctic in-ﬁeld intercomparison of methods is recommended. This should include as
a minimum the suite of currently used BC and EC measurement
methods outlined in Sect. 2.3.2 (i.e. aethalometer, PSAP, SP2 and
diﬀerent protocols for EC determination) and the parameters
outlined in Table 2.1. As well as leading to uncertainties in
ambient BC concentrations, the discrepancies can also make it
diﬃcult to use the monitoring data for identifying model biases
when the spread among model results is low.
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Against this background, the determination of a BC monitoring
method for use in the Arctic should be a careful choice and
one that considers ongoing eﬀorts to establish harmonized
BC measurements within the European Union, ongoing
discussions within the International Marine Organization,
and methods that are in use already for long-term Arctic
datasets and worldwide datasets based on the GAW station
network under the World Meteorological Organization. The
reported data and metadata should follow the format shown
in Table 2.1 based on Petzold et al. (2013), where the reported
value (e.g. EC, eBC, rBC) and measurement method is given.
The size range from which the BC was determined and
deviations of the method used from other BC measurement
methods should be provided if available.
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3. Tropospheric ozone in the Arctic
Lead authors: Kathy Law, Steve Arnold
Authors: Joakim Langner, Ulrik Korsholm

3.1 Introduction
This chapter discusses the sources and sinks of ozone (O3) in the
Arctic troposphere, observed distributions and measurement
techniques, and the origins of tropospheric O3 in the Arctic.
Information on the Arctic distributions of O3 and its precursors
from surface, ship and aircraft observations is summarized,
together with information on vertical distributions from
ozonesondes. Current knowledge about the key sources of
Arctic O3 at diﬀerent times of the year is also discussed, based
on observations and modeling studies.
Tropospheric O3 is a secondary pollutant produced from
the oxidation of carbon monoxide (CO), volatile organic
compounds (VOCs) and methane (CH4) in the presence of
nitrogen oxides (NOX) and solar radiation. At the surface,
tropospheric O3 is harmful to human health (Levy et al.
2001) and vegetation (Sitch et al. 2007), and in the mid and
upper troposphere it acts as a greenhouse gas (Myhre et al.
2013b). Ozone also affects climate indirectly, as the chief
precursor of the hydroxyl radical (OH), which determines
the atmospheric lifetimes of potent greenhouse gases such
as CH4 (Levy 1971). In addition, increases in CH4 emissions
suppress OH, increasing CH4 lifetime and leading to further
increases in CH4 concentration. This positive chemical feedback
is estimated to increase atmospheric CH4 concentrations by a
factor of approximately 1.4 (range 1.3–1.7) for the present day
(Prather et al. 2001).
Growth in anthropogenic emissions of O3 precursors since preindustrial times (i.e. increased emissions of CH4, NOX, CO and
VOCs) has led to an increase in tropospheric O3 throughout the
northern hemisphere (e.g. Parrish et al. 2012b). This increase

Stratosphere

in tropospheric O3 has contributed to the observed increase in
global temperature over the past century (e.g. Stevenson et al.
2013) and is likely to have made an important contribution to
the Arctic warming observed over this period (Shindell 2007;
Shindell et al. 2006; see also Ch. 4).
The photochemical lifetime of O3 in the free troposphere
(weeks to months) means that O3 can be transported between
continents, including from mid-latitude source regions to the
Arctic. Consequently, changes in O3 precursor emissions from
mid-latitude sources can aﬀect the Arctic O3 burden directly.
Nevertheless, the O3 lifetime is suﬃciently short that O3 is not
well mixed in the troposphere. As a result, its impacts on air
quality and climate are highly non-uniform, and dependent
on interactions between chemical processing and atmospheric
transport downstream of precursor emission regions.
Background concentrations of surface O3 in the northern
hemisphere are in the range 35–40 ppbv, while observed surface
abundances can be as low as 10 ppbv over remote tropical
marine regions increasing to more than 100 ppbv downwind
of large emission regions (Prather et al. 2001; Royal Society
2008). Ozone concentrations also increase with altitude due
to the increasing inﬂuence of the stratosphere.

3.2 Sources

and sinks

Downward transport of O 3 from the stratosphere is a
substantial direct source of O3 to the troposphere (Shapiro
et al. 1987). However, O3 is also produced photochemically
from anthropogenic and natural precursor emissions. The
main processes inﬂuencing Arctic tropospheric O3 are shown
schematically in Fig. 3.1.
Figure 3.1 Schematic illustration of
processes inﬂuencing tropospheric
ozone in the Arctic, and its longand shortwave ozone radiative
impacts.
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Methane oxidation leads to the production of O3 in the
presence of suﬃcient NOX and it has been estimated that
anthropogenic CH4 emissions may be responsible for about
half of pre-industrial to present-day O 3 radiative forcing
(Stevenson et al. 2013) as well as about half of the projected
future surface O3 increases (Prather et al. 2003). CH4 oxidation
contributes to background O3 away from emission regions,
such as in the Arctic and may be responsible for a signiﬁcant
proportion of the positive trends in O3 concentrations
observed in the northern hemisphere over the past decades
(Parrish et al. 2012b). Fiore et al. (2009) estimated that a
20% reduction in anthropogenic CH4 emissions would lead
to about a 1 ppbv decrease in tropospheric O3, comparable
to combined reductions in NOX, CO, and VOC emissions.
However, although reduced NOX emissions lead to decreased
O3 levels, they also lead to decreased OH concentrations and
therefore increased CH4, thus oﬀsetting the climate beneﬁt of
decreased O3 (West et al. 2007).
Anthropogenic sources of NOX result from high temperature
combustion of fossil fuels, and include emissions from motor
vehicles, power generation, and shipping. Combustion, natural
gas transport and solvent use, as well as natural sources from
vegetation, are sources of VOCs. Biomass burning (natural
forest ﬁres and agricultural ﬁres) is a large global source of NOX,
CO and VOCs (Jaﬀe and Widger 2012). The biomass burning
NOX source is estimated at around 6 TgN/y globally (compared
with ~34 Tg/y globally from anthropogenic sources) (e.g.
Emmons et al. 2014). Soils and lightning are substantial natural
sources of NOX. Increased local anthropogenic emissions, such
as those from shipping, may impact Arctic regional air quality
and climate in the future (Granier et al. 2006; Dalsøren et
al. 2013). NOX emissions from snow may be important over
snowpacks (e.g. Dibb et al. 2002).
Since O3 and its precursors are generally less soluble than
aerosols, they are not removed efficiently during frontal
export from mid-latitudes to the Arctic. Consequently,
transport pathways that import air masses above the Arctic
dome from warmer regions such as North America and
eastern Asia (described in detail in Ch. 6) have the potential
to bring enhancements in O3 and precursors to the Arctic free
troposphere. In addition, peroxyacetyl nitrate (PAN), produced
by the oxidation of anthropogenic and natural VOCs is stable
in air masses which have been exported into the cold mid- and
upper-troposphere (Singh and Hanst 1981), where it has an
increased lifetime. PAN acts as a reservoir for nitrogen dioxide
(NO2), which can be re-released during PAN decomposition at
higher temperatures during, for example, the Arctic summer,
when it can make a significant contribution to local O3
production (Walker et al. 2012). Other NOX reservoirs (nitric
acid, HNO3; peroxynitric acid, HNO4) may also contribute to
Arctic O3 production.
Ozone is destroyed by photochemistry and by dry deposition
to the Earth’s surface. Photochemical O3 loss chieﬂy involves
O3 photolysis in the presence of water vapor or direct reaction
of O3 with hydroxy radicals (HO2 or OH). Photochemical
destruction involving the hydroperoxyl radical (HO2) may
be particularly important in the Arctic where water vapor
abundances are low (Arnold et al. 2014). Dry deposition
of O3 and its precursors to ice and ocean surfaces is slower
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than to vegetated terrestrial surfaces at lower latitudes. The
combination of suppressed dry deposition and low water
vapor contribute to an enhanced tropospheric O3 lifetime
in the Arctic.
Tropospheric O3 is also destroyed by reaction with halogens
in the Arctic, since this region is a rich source of atmospheric
halogen species. During Arctic spring, it is well documented
that photochemical cycling of halogens in so-called ‘bromine
explosion’ events leads to rapid depletion of surface O3 (Barrie et
al. 1988; Simpson et al. 2007). Such events are considered to be the
cause of periods of near zero surface O3 over most of the Arctic
Ocean in spring (Bottenheim et al. 2009). In contrast, Thomas et
al. (2012) estimated that the combined eﬀects of snowpack NOX
and bromine destruction could lead to positive net O3 production
at Summit (Greenland) in summer. As Arctic sea ice continues to
thin and decline in a warming climate, future ﬂuxes of halogens
to the Arctic boundary layer may be enhanced, with possible
impacts on Arctic O3 that are not currently well understood.

3.3 Observed

distributions and
measurement techniques

Observations of surface O3 in the Arctic that can be used
to analyse seasonal cycles and trends are limited to a few
locations (e.g. Oltmans and Levy 1994). Concentrations are
reported to the World Data Centre for Greenhouse Gases
(WDCGG; http://ds.data.jma.go.jp/gmd/wdcgg) and also to
the International Arctic Systems for Observing the Atmosphere
(IASOA; http://www.esrl.noaa.gov/psd/iasoa/home2). The data
are used to evaluate the ability of AMAP models to simulate
seasonal cycles in O3 (see Ch. 8, Fig. 8.1).
Surface O3 is generally measured using optical methods where
air samples are continuously drawn through a UV-lamp
chamber. Such detectors typically measure surface O3 in the
range 0–100 ppb. Other versions of this instrument are based
on the chemiluminescence of O3 and nitrogen oxide (NO).
The accuracy of the measurements varies depending on the
degree of interference from other compounds such as VOCs.
Williams et al. (2006) showed that interferences are small for
measurements based on UV absorption even in areas with
signiﬁcant concentrations of potentially interfering VOCs.
Observed monthly mean O3 concentrations vary between 10
and 50 ppbv at the surface in the Arctic with seasonal cycles
exhibiting diﬀerent behaviors at diﬀerent locations, driven by
both remote and local processes (Fig. 3.2; Hirdman et al. 2010b).
Sites in proximity to the Arctic Ocean, such as Barrow (Alaska)
and Alert (Canada), show evidence of halogen-inﬂuenced
depletion during spring leading to very low or even near-zero
O3 concentrations close to the surface. Other sites, such as
Zeppelin (Svalbard), exhibit a spring maximum. This is due to
O3 formation from precursors accumulated in Arctic Haze in
the lower and middle tropopshere at this time of year (Emmons
et al. 2003). Summit (Greenland) is at a higher elevation (3 km)
and has a late-spring / early-summer O3 maximum, which is
likely to be due to transport of anthropogenic and boreal air
masses, primarily from North America, although local snow
NOX emissions (Thomas et al. 2012) or transport from the
stratosphere could also play a role (Dibb et al. 2002).
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Continuous measurements of O3 precursors are available at a
few Arctic surface sites. To date, model evaluations have largely
focused on comparison with CO data (generally measured
in ﬂask samples by gas chromatography; Novelli et al. 1998).
Several surface stations provide continuous CO observations
(see Ch. 8, Table 8.1). Long-term records of O3 precursors are
generally not available except in northern Scandinavia, and
tend not to be continuous. Weekly observations of some VOCs
covering annual cycles are available at Summit (Greenland),
Barrow (Alaska) and Alert (Canada) from the NOAA Global
Monitoring Division/ INSTAAR network of surface sites
(Helmig et al. 2009).
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Ozone soundings provide a long-term record of Arctic O3
through the depth of the troposphere. The measurements are
mainly conducted using the balloon-borne Electrochemical
Concentration Cell (ECC) ozonesonde, reaching an altitude of
about 30 km. The overall precision of the technique is estimated
at 3–5% while the accuracy is about 10% (e.g. Liu et al. 2009).
An example of the vertical O3 distribution measured over several
years at Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) in eastern Greenland is
given in Fig. 3.3. Elevated concentrations in the upper troposphere
show that O3 near Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) are regularly
controlled by O3-rich air transported downwards from the lower
stratosphere. This occurs during tropopause folding events
which are common in the Arctic on the ﬂanks of low pressure
systems and which result in mixing between stratospheric and
tropospheric air masses (Shapiro et al. 1987). This stratospheric
inﬂuence, which is stronger during spring, occasionally penetrates
deeper into the troposphere and sometimes as low as 400 hPa.
However, based on the analysis of aircraft data, the stratospheric
inﬂuence is mainly limited to the upper troposphere and does not
penetrate to lower altitudes where photochemistry is the main
driver of enhanced O3 (Emmons et al. 2003; Wespes et al. 2012).
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Figure 3.2 Observed seasonal cycles of ozone (O3) at four atmospheric
monitoring sites in the Arctic. Relative position of bars within month does
not reﬂect date of sampling. Source: after Hirdman et al. (2010b).

Information on the distribution of surface O3 over the Arctic
Ocean is sparse, although there have been ship-borne field
campaigns in both spring and summer (Bottenheim et al.
2009; Jacobi et al. 2010; Sommar et al. 2010). Observations
from the springtime Arctic Ocean suggest surface tropospheric
O3 concentrations are often very low (<5ppbv), increasing
sporadically as low pressure systems transport O3-rich air from
mid-latitudes into the Arctic basin (Jacobi et al. 2010). Mean O3
concentrations in the summertime Arctic marine boundary layer
were observed to be around 20 ppbv in July and August 2005
(Sommar et al. 2010), increasing and becoming more variable in
September. Low marine springtime O3 concentrations probably
result from widespread destruction by halogens, while increased
eﬃciency of O3 dry deposition to the ocean surface as sea ice
retreats may also contribute to low summertime concentrations.
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Figure 3.3 Pressure–time slice of three years of weekly ozone (O3) partial pressure (mPa) vertical soundings at Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) in eastern
Greenland (70.48°N, 21.95°W). Source: Danish Meteorological Institute.
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During spring and summer 2008, the POLARCAT (Polar Study
using Aircraft, Remote Sensing, Surface Measurements and
Models, of Climate, Chemistry, Aerosols, and Transport) aircraft
missions provided new information on the vertical distribution
of O3 and its precursors in the Arctic free troposphere (Law
et al. 2014). Observed O3 mixing ratios showed a compact
vertical distribution with higher concentrations observed
during summer in the mid-upper troposphere. Concentrations
ranged from <40 ppbv in the boundary layer to 60–80 ppbv
between 5 and 8 km. Higher O3 concentrations in the upper
troposphere, particularly in spring, were attributable to the
greater stratospheric inﬂuence at this time of year, in agreement
with the ozonesonde observations discussed earlier. Aircraft
observations collected during POLARCAT showed elevated
PAN and CO concentrations in air masses transported from
Asian and North American anthropogenic emission regions in
summer 2008 (Law et al. 2014, and references therein).

3.4 Origins

of Arctic tropospheric ozone

Several studies have quantiﬁed the contribution of diﬀerent
mid-latitude emission regions to Arctic tropospheric O3 and its
precursors. European emissions make an important contribution
during winter especially in the lower troposphere (Shindell et al.
2008). However, at this time of year, strong titration (O3 removal)
due to high NOX concentrations leads to import of air masses
with lower O3 (Hirdman et al. 2010b). Emissions from Asia and
North America are important sources of Arctic O3 in spring
in the free troposphere together with stratospheric injection,
although relative contributions vary between studies and years
(e.g. Shindell et al. 2008; Wespes et al. 2012). The polar dome in
winter (see Ch. 6) means that the inﬂuence of stratospheric air
masses on O3 and nitrogen-containing species (e.g. HNO3) near
the Arctic surface is marginal (Stohl 2006; Wespes et al. 2012).
During summer, local photochemical O3 production from
PAN exported from mid-latitude anthropogenic emission
sources has been identiﬁed as an important source of Arctic
tropospheric O3 (Walker et al. 2012). Wespes et al. (2012)
showed that anthropogenic contributions to Arctic tropospheric
O3 varied between ~60% and ~40% from the surface to the
upper troposphere in summer, based on calculations with the
MOZART-4 model. According to this study, Asian sources
dominate the anthropogenic contribution to the Arctic upper
troposphere, while European and North American sources
dominate the lower troposphere at this time of year.
Owing to their proximity to the Arctic, boreal forest fires
and agricultural ﬁres during spring and summer are also an
important source of O3 precursors including PAN, which are
transported eﬃciently to high latitudes (Singh et al. 2010; Brock
et al. 2011). While little O3 production appears to occur close to
boreal ﬁres (Alvarado et al. 2010; Paris et al. 2010), several recent
studies have shown O3 production downwind from boreal ﬁres
in the Arctic during summer (Parrington et al. 2012; Wespes
et al. 2012; Thomas et al. 2013) when photochemistry is most
active. Wespes et al. (2012) estimated that during summer 2008,
the contribution to O3 from ﬁres varied between 5% in the
upper troposphere to 22% near the surface. Arnold et al. (2014)
demonstrated that a suite of global chemical transport models,
run using the same speciﬁed emissions, all showed net chemical

O3 production in Arctic air dominated by ﬁre emissions. This
study also showed that Arctic O3 production efficiency is
likely to be sensitive to model organic chemistry, due to the
importance of PAN as an NOX reservoir in these air masses.
Nevertheless, simulated O3 production is generally higher in
air masses inﬂuenced by anthropogenic emissions compared to
those inﬂuenced by ﬁres (Thomas et al. 2013), although relative
contributions vary signiﬁcantly between studies.
Source contributions to ozone radiative forcing in the Arctic
are highly sensitive to the altitude at which a particular
source perturbs the O3 proﬁle. The vertical stratiﬁcation of O3
responses to diﬀerent mid-latitude emission regions implies
that diﬀerent sources and regions will contribute radiative
impacts of diﬀering magnitude. Radiative forcing responses
to emission perturbations in diﬀerent regions are dependent on
both modeled source attribution (i.e. how much of a regional
emission reaches the Arctic) as well as simulated photochemical
O3 production sensitivities to emissions from diﬀerent regions.
Forcing due to changes in Arctic surface O3 may be most
sensitive to European or local sources, whereas emissions from
North American and Asian sources are more important in the
mid- and upper troposphere (see Ch. 10).

3.5 Conclusions
• Long-term surface datasets are available that allow
characterization of the seasonal cycles in O3 and certain
precursors, notably CO, in the European and North
American Arctic.
• Springtime surface O3 observations at sea-level coastal sites
show strong inﬂuences of halogen chemistry, producing
periods of very low surface O3 abundances.
• Limited information is available on O3 and its precursors in
the free troposphere. Ozonesondes, located primarily in the
western Arctic, provide an important record of regular O3
vertical proﬁles in the high latitude northern hemisphere.
• New aircraft observations have recently allowed a more
detailed picture of processes controlling Arctic O3 away from
the surface in the mid- and upper-troposphere, where it is
more important for longwave climate forcing.
• Model studies suggest that O3 is most sensitive to lower
latitude emission sources from Asia and North America in
the mid- and upper-troposphere, and to European sources
in the lower troposphere.
• Observations indicate transport of polluted air from midlatitude emission regions containing O3 precursors, such
as CO. Observations also indicate NOX reservoir species,
notably PAN, that are important for in-situ photochemical
production of O3 in the Arctic.
• Boreal ﬁres may play a role in producing O3 and PAN in the
summertime Arctic troposphere.
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4. Climate forcing mechanisms and timescales
Lead authors: Mark Flanner, Terje Berntsen

4.1 Introduction
This chapter provides a brief introduction to the mechanisms
through which short-lived climate forcers (SLCFs) such as black
carbon (BC) and ozone (O3) alter the Earth’s radiation budget and
inﬂuence Arctic climate. It also describes the unique timescales
over which SLCFs inﬂuence climate, along with metrics that can
be applied to describe climate impacts on diﬀerent timescales.
Quantitative descriptions of radiative forcing estimates from
previous literature are provided in Ch. 10, and new model results
produced for this study are described in Ch. 11.

4.2 Black

carbon and co-emitted species

Black carbon influences Arctic climate through several
mechanisms, including direct heating of the Arctic atmosphere,
darkening and increased melting of Arctic snow and sea-ice
surfaces, alteration of Arctic cloud shortwave and longwave
properties, and perturbation of the poleward heat ﬂux through
forcing exerted outside the Arctic. These mechanisms were
described in detail by AMAP (2011). Research conducted since
then has enhanced understanding of: Arctic climate impacts
from BC forcing exerted outside the Arctic; the importance of
the vertical distribution of Arctic atmospheric BC for its impact
on local temperature change; mechanisms governing transport
of BC to the Arctic and the relative importance of diﬀerent
sources; and the climate impacts of species co-emitted with BC.
Climate simulations by Shindell and Faluvegi (2009) showed
that Arctic climate may cool in response to Arctic atmospheric
BC. This counterintuitive result was due to atmospheric heating
from BC being counteracted by surface dimming within the
Arctic and reduced poleward heat ﬂux into the Arctic, which
in turn, is caused by a weakened latitudinal temperature
gradient from BC heating of the upper troposphere. This
ﬁnding motivated additional studies by Sand et al. (2013a,b) and
Flanner (2013), who conducted a variety of idealized climate
simulations to evaluate the robustness of this result. Sand
et al. (2013a) and Flanner (2013) both found that simulated
distributions of Arctic atmospheric BC, originating from all
global sources and allowed to operate only within the Arctic,
cool the Arctic surface (Fig. 4.1). This cooling occurs despite a
positive top-of-atmosphere radiative forcing from Arctic BC.
In these two studies, the concentrations of BC within the Arctic
were scaled up by factors of ten and two, respectively, to achieve
a substantial signal, and co-emitted species were left unchanged.

heating, via the ‘semi-direct’ cloud effect associated with
increased stability (e.g. Johnson et al. 2004; Hansen et al. 2005),
helping cool the Arctic surface during summer. Low-altitude
BC, on the other hand, causes very strong surface warming
by depositing energy near the surface, ‘burning oﬀ ’ low-level
clouds, and decreasing atmospheric stability, all of which trigger
the snow- and ice-albedo feedback that amplifies surface
warming (Flanner 2013). The unusual phenomenon of surface
cooling resulting from atmospheric light absorption occurs
more readily in the Arctic because of the frequent occurrence
of surface temperature inversions and the general persistence
of stable atmospheric conditions, which serve to dynamically
decouple the surface from the higher parts of the troposphere.
The eﬀect would be less pronounced in other regions where
convection mixes the troposphere more thoroughly, although
nuclear winter simulations have demonstrated that stratospheric
soot cools the global surface (e.g. Robock et al. 2007).
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Flanner (2013) found that the surface temperature response
to Arctic atmospheric BC is highly sensitive to its vertical
distribution. BC above about 430 hPa cools the Arctic surface,
while BC in the lower troposphere and boundary layer causes
very strong surface warming (Fig. 4.2). In addition to the
reasons for surface cooling mentioned above, higher-altitude
BC increases cloud cover beneath the location of atmospheric
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Figure 4.1 Idealized simulations by Sand et al. (2013a) showing Arctic
(60° – 90°N) temperature change in response to (upper) within-Arctic
atmospheric black carbon (BC) originating from all global sources and
(lower) mid-latitude (28° – 60°N) atmospheric BC, also simulated with all
global sources. To obtain a signiﬁcant climate signal, the BC distributions
were scaled up by a factor of ten in each experiment.
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Figure 4.2 Idealized simulations by Flanner (2013) showing the Arctic equilibrium temperature response to uniform layers of black carbon (BC) in the
Arctic atmosphere located at (left) 867 hPa and (right) 227 hPa. The mass of BC imposed in each experiment was identical (0.4 mg/m2), corresponding
to a uniform absorption optical depth of 0.005 in the visible spectrum.

Black carbon operating exclusively within Arctic snow and sea
ice also causes strong mass-normalized warming because it
directly induces albedo feedback. Flanner (2013) found that the
Arctic climate sensitivity to local forcing by BC in snow and sea
ice is around 1.4 °C per W/m2, indicating that it is important to
consider this contribution when quantifying climate impacts of
Arctic BC. In fact, Flanner (2013) showed that the net impact
of Arctic atmospheric BC plus snow- and ice-deposited BC is
to warm the Arctic surface. This result was obtained through
simulation of doubled global BC emissions that only interacted
with radiation in the Arctic atmosphere and cryosphere.
Consistent with these results, Sand et al. (2013b) found that
BC emissions occurring within the Arctic induce about ﬁvefold greater warming, normalized to the mass of emissions,
than emissions from mid-latitudes. A primary reason for this is
that a much higher fraction of within-Arctic emissions deposit
to snow and sea ice than mid-latitude emissions. Additional
references to studies describing Arctic radiative forcing and
climate response from BC in snow can be found in Ch. 10.
While BC emissions within the Arctic are expected to rise with
increased economic activity, these emissions currently comprise
a small fraction of within-Arctic BC. Even under high-growth
projections of shipping emissions, for example, ship-derived
BC emissions may still contribute less than 1% of total Arctic
BC deposition by 2050 (Browse et al. 2013). Consistent with
this, simulations by Ménégoz et al. (2013) did not indicate a
signiﬁcant change in the annual duration of continental snow
cover associated with high growth in Arctic shipping emissions
by 2050, although impacts on sea ice were not explored in the
study. Aircraft emissions from trans-Arctic ﬂights also represent
a very small source of Arctic BC, although Jacobson et al. (2012)
concluded that there would be a net beneﬁt to Arctic climate
over the next several decades if ﬂights were re-routed around
the Arctic. Much of the climate beneﬁt associated with rerouting was attributed to the fact that BC and other pollutants
are removed more rapidly from the atmosphere when they are
emitted at lower latitudes where precipitation is higher and
atmospheric stability is lower. Readers are referred to Ch. 5 for
more information on SLCF emissions within the Arctic.

Collectively, these studies highlight the point that knowledge of
the mere presence of BC in the Arctic is insuﬃcient for inferring
its local climate impact, and that the vertical and seasonal
distributions of BC, in particular, are critical. Moreover, diﬀerent
emission sources produce very diﬀerent vertical distributions of
Arctic BC. Figure 4.3 shows simulated vertical proﬁles of BC in
the Arctic atmosphere caused by emissions from diﬀerent latitude
bands, as simulated with the CESM1 model that is described in
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Figure 4.3 Vertical proﬁles of annual-mean black carbon (BC) mixing ratios
in the Arctic, originating from BC emissions occurring within diﬀerent
latitude bands, as simulated with the CESM1 model (see Ch. 7 and 11).
Blue shading indicates altitudes where BC is expected to cool the Arctic
surface, on average, and red shading where BC is expected to warm the
Arctic surface, on average, as determined from sensitivity studies described
by Flanner (2013). The graphic illustrates how BC emissions from low
latitudes that reach the Arctic are more likely to reside at high altitudes,
where they exert a local cooling eﬀect, while emissions from higher latitudes
are more likely to exert forcing in the lower Arctic troposphere and deposit
to cryospheric surfaces, where they can cause strong surface warming.
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Ch. 7 and applied in Ch. 11. In this model, the bulk of Arctic BC
originating from tropical regions and the southern hemisphere
ends up at high altitudes, where it is likely to result in a cooling
of the Arctic surface. The small proportion of tropical emissions
(mostly from biomass burning) that reach the Arctic are able to
do so because they are lofted to high altitudes, reducing their
susceptibility to wet removal even after they have aged. BC
emitted at higher latitudes, on the other hand, is distributed
at progressively lower altitudes within the Arctic, where it is
likely to exert a stronger warming inﬂuence (Fig. 4.3). Highlatitude emissions are also more likely to deposit to snow and ice
surfaces, further enhancing their warming eﬀect (also see Ch. 11).
The net cooling from all Arctic atmospheric BC that was found
by Flanner (2013) and Sand et al. (2013a) was associated with
substantial BC mass at higher altitudes. However, earlier analyses
by Koch et al. (2009b) indicate that models, including the CAM4
model applied by Flanner (2013), tend to simulate excessive BC
at higher altitudes in the Arctic atmosphere, while simulating too
little BC at lower altitudes, suggesting a potential bias towards
cooling or too little warming from Arctic atmospheric BC.
A more recent analysis of BC in CMIP5 models by Allen and
Landuyt (2014) shows biases in the Arctic free troposphere of
diﬀerent signs, depending on the observations applied. Some of
the measurements showing higher BC concentrations, however,
were strongly aﬀected by biomass burning plumes that were
probably not well represented in the models (also see Ch. 8).
Finally, it is important to emphasize that forcing exerted outside
the Arctic can strongly impact Arctic climate. Sand et al. (2013a)
and Flanner (2013) both showed that forcing by BC exerted
outside the Arctic warms the Arctic, and may be a stronger source
of Arctic warming than within-Arctic BC in the present climate.
Hence assessments of net Arctic climate impacts associated with
diﬀerent emissions must also consider the forcing exerted outside
the Arctic. Contributions of outside-of-Arctic forcing to Arctic
climate change are quantiﬁed in Ch. 11.
The seasonal cycle of BC within the Arctic is also important for
radiative forcing, since insolation drops to zero during winter.
Although BC within the Arctic atmosphere during winter and
early spring exerts a negligible radiative forcing, particles that
deposit to snow and ice surfaces can re-emerge at the surface
when melt commences in the summer (e.g. Conway et al. 1996),
indicating that winter transport and deposition of BC also aﬀect
Arctic climate. Moreover, although speciﬁc (mass-normalized)
radiative forcing by Arctic BC peaks in the late spring and
early summer, when both insolation and surface albedo are
high, simulations conducted by Flanner (2013) indicate that
the speciﬁc temperature response of atmospheric BC remains
relatively constant throughout the late spring and summer
because decreased atmospheric stability during late summer
enables more eﬀective mixing of energy between the troposphere
and surface, counteracting the decrease in forcing that occurs
with diminished sunlight.
Recognition of the climate importance of Arctic BC and analyses
showing large biases in simulated BC distributions have motivated
several recent modeling studies that explore transport of BC to
the Arctic. For example, Liu et al. (2011) improved simulated
Arctic BC in the GFDL AM2 model by decreasing BC aging
during winter, introducing surface-dependent dry deposition
velocities, and reducing wet removal eﬃciency of BC in ice clouds.
Similarly, Browse et al. (2012) found that the transition from slow
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ice-cloud scavenging to more eﬃcient warm cloud scavenging
and removal with summer drizzle was critical for simulating a
realistic seasonal cycle of Arctic BC in the GLOMAP model.
Zhou et al. (2012) also reported strong sensitivity of Arctic BC
deposition to wet removal eﬃciency by large-scale precipitation
in the IMPACT model, but also showed that meteorological
conditions from diﬀerent models can strongly inﬂuence modeled
long-range aerosol transport. Wang et al. (2013) showed that a
package of improvements to the CAM5 model, including aerosol
activation above the convective cloud base, slower BC aging
into the accumulation mode, and improvements to liquid cloud
removal of BC, produced more than an order-of-magnitude
increase in simulated Arctic BC, improving the simulation
relative to Arctic surface measurements. Jiao et al. (2014)
simulated BC-in-snow concentrations using aerosol deposition
ﬁelds from 25 model contributions to the AeroCom project,
and evaluated these distributions against measurements from a
comprehensive survey of Arctic BC in snow (Doherty et al. 2010).
Although model data were poorly correlated with measurements,
the multi-model mean concentrations agreed to within 25% of
the observational mean, when sampled over the same grid cells,
snow depths, and times as the measurements. Arctic atmospheric
residence time of BC ranged from 4 to 23 days across the diﬀerent
models, however, indicating large diﬀerences in the treatments
of aerosol removal processes in the Arctic. Moreover, Doherty
et al. (2014b) recently showed that in studies such as these, where
aerosol wet deposition ﬂuxes are prescribed inconsistently with
precipitation ﬂuxes, simulated BC concentrations in the surface
snow layer are biased high by factors of 1.5–2.5.
Other short-lived species that are often co-emitted with BC
include particulate organic matter, sulfate precursors, nitrate
precursors, O3 precursors, and methane. These species can oﬀset
or augment the radiative forcing from BC, thus inﬂuencing the
eﬀectiveness of mitigation actions. AMAP (2011) recognized
the importance of species co-emitted with BC, but focused only
on BC and co-emitted organic carbon. Studies are increasingly
incorporating co-emitted species into assessments of climate
mitigation from short-lived forcing agents. For example, Shindell
et al. (2012) explored the climate beneﬁts associated with measures
that target BC and methane emissions, but also considered the
climate impacts of co-emitted or co-generated organic matter,
sulfate, nitrate, and O3. Some of the BC+methane measures
explored by Shindell et al. (2012) have a strong impact on the
Arctic, reducing projected warming over the next three decades by
more than half. It is also worth noting, however, that some of the
measures do not have much impact or actually enhance warming,
and that the results are also likely to be sensitive to the model
assumptions and representations of cloud indirect eﬀects and
BC albedo forcing. Bond et al. (2013) conducted a comprehensive
assessment of net forcing from BC-rich sources, including coemitted aerosol and O3 precursors. While emissions from some
sectors, like forest ﬁres and biofuel cooking, were found to exert
near climate-neutral or negative forcing, other sectors like onroad diesel cause strong emissions-normalized warming because
of low emission fractions of non-BC matter. Bauer and Menon
(2012), using transient simulations in a model with detailed
aerosol microphysics, concluded that the regions and sectors
producing the strongest net positive aerosol radiative forcing
are transportation in the United States, agricultural burning and
transportation in Europe, and domestic emissions in Asia.
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4.3 Ozone

forcing and climate response
mechanism

Ozone in the troposphere causes positive radiative forcing
of climate, by absorbing both longwave (LW) radiation and
shortwave (SW) solar radiation. There is little spectral overlap
(<5%) in the LW with other gases, as the strongest O3 absorption
band at 9.6 μm is within the so-called atmospheric window
where water vapor and carbon dioxide (CO2) only weakly
absorb. Several modeling studies (e.g. Forster and Shine 1997)
have shown that the LW greenhouse eﬀect of O3 is mainly caused
by O3 perturbations close to the tropopause. The greenhouse
eﬀect is strongest in regions where the temperature diﬀerence
between the surface and the cold tropopause is large and in
dry regions with little cloud cover. In the Arctic, the tropopause
is generally lower and there is often a surface temperature
inversion so that the temperature diﬀerence between the surface
and the tropopause is relatively small. In addition, there is often
extensive cloud cover, which also reduces the greenhouse eﬀect
of tropospheric O3. Although the incoming annual mean solar
radiation is lower at high latitudes, the SW absorption is only
slightly reduced due to higher albedo (at the surface or above
low clouds) and longer path lengths for direct solar radiation.
Idealized simulations of the radiative forcing of a 10 ppb O3
enhancement everywhere in the troposphere (Berntsen et al.
1997) showed that while the LW eﬀect contributes about 85% of
the total radiative forcing in the tropics, the contributions from
LW and SW eﬀects are about equal at high northern latitudes.
Shindell and Faluvegi (2009) estimated regional responses to
regional forcings (exerted in a range of latitude bands) for several
forcing agents. For O3, the Arctic response (in terms of increase
in surface air temperature) to Arctic O3 forcing was much
smaller than for equal forcings by CO2 or scattering aerosols.
This result is consistent with a larger relative contribution by SW
forcing (absorption) to the total forcing in the Arctic relative
to what is found globally. Hence, the climate response to the
SW component of tropospheric O3 forcing may be similar to
the response to BC (Hansen et al. 1997, 2005; Shindell and
Faluvegi 2009). The residence time of tropospheric O3 is short
enough to yield diﬀerences in the simulated vertical structure of
Arctic O3 perturbations, depending on the region of emissions
of O3 precursors. To date, there has not been a climate model
study of the climate response to Arctic-speciﬁc O3 perturbations
at diﬀerent altitudes, as was undertaken for BC by Flanner
(2013). To estimate the Arctic climate response to regional
emissions presented in this study (Ch. 11) regional temperature
response coeﬃcients for O3 were applied (e.g. Shindell 2012,
described in Ch. 7) and do not include the impact of diﬀerences
in climate eﬃcacy due to diﬀerences in vertical proﬁles of the
O3 perturbations.

4.4 Timescales
Concentrations of SLCFs such as O3 and BC with atmospheric
residence times of a month or less react rapidly to changes in
emissions. The instantaneous radiative forcing per unit mass
change in the atmosphere can be as high as a million times
greater for BC compared to CO2. Heat is added to the system on
a short timescale through a positive radiative forcing. However,

a signiﬁcant fraction of the heat can reside in the system for
a long time due to the inertia of the oceans. Also, mitigation
policies are likely to lead to longer-term sustained reduction of
emissions. The following illustrates the very diﬀerent timescales
in the temperature response (global mean) to emissions of BC
versus CO2. To judge if the numbers are large enough to lead
to implementation of a certain strategy for reduction of BC, a
policymaker needs to ﬁrst deﬁne a target for the climate policy
(these may be multiple, but must include a time frame for when
to be achieved), then the mitigation potential and costs must be
assessed. Combining this information with the emission metric
numbers can then form the basis for a decision.
Commonly used metrics to describe climate impacts include
radiative forcing and temperature response. Chapter 11 presents
modeling assessments of radiative forcing from various shortlived forcing agents and corresponding equilibrium Arctic surface
temperature responses, using techniques described in Ch. 7.
While useful, neither of these metrics takes into consideration the
large diﬀerences in residence time of long-lived greenhouse gases
versus SLCFs including BC, which has an atmospheric residence
time on the order of a week, and tropospheric O3, which has a
residence time on the order of a month.
When considering mitigation of climate change, policymakers
are faced with the question of balancing the eﬀorts to reduce
long-lived greenhouse gases versus mitigation of SLCFs. A simple
comparison of the radiative forcings at a certain point in time
(e.g. radiative forcing at present due to concentration changes
since pre-industrial times – see IPCC 2013a their ﬁg. 5) does
not accurately communicate how emissions reductions today
aﬀect future climate. Due to the large diﬀerences in atmospheric
residence times and the strong thermal inertia of the climate
system, total future impacts are not readily put on a common
scale. To facilitate comparisons, so-called emission metrics have
been developed (Shine et al. 1990; Fuglestvedt et al. 2003; Forster
et al. 2007; Tol et al. 2012; Myhre et al. 2013b), the most wellknown being the Global Warming Potential (GWP) which, with a
100-year time horizon, is used in the Kyoto Protocol. BC and other
aerosols or precursors were not included in the Kyoto Protocol,
and O3 was only indirectly included through a modiﬁcation of
the GWP for methane. In all emission metrics the values are
normalized to a unit mass emission of CO2, (in kilograms) or
in the case of sustained emission changes to kilograms per year.
With the use of emission metrics the net beneﬁt associated
with diﬀerent policies to reduce the emissions of a suite of
compounds can be readily compared without the need for
simulations with complex climate models. Choosing an
appropriate metric and an associated time-horizon are not
pure science questions, but involve value judgments with
respect to weighting of long-term and short-term impacts.
In general, the metric values of SLCFs increase signiﬁcantly
the closer the emission reduction is to the target year, that is,
the time when the temperature change target is reached. The
Global Temperature change Potential (GTP) of a component i,
is deﬁned as the ratio of the global mean warming caused by
a unit pulse emission of i relative to the warming caused by
a similar emission of CO2. Figure 4.4 illustrates how the GTP
values of a pulse emission of components such as methane or
BC with shorter residence times than CO2 increase rapidly
towards the target year. The interpretation is that the impact
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Figure 4.4 Global temperature
change potential for methane
(CH4), nitrous oxide (N2O) and
black carbon (BC), shown from
the time of emission to the time
at which the temperature change
target is reached. The (timeinvariant) GWP100 is also shown
for N2O and CH4 for comparison.
Source: Myhre et al. (2013b).
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of BC emissions drops oﬀ rapidly as the time between the
emission reduction and the target increases, and thus the value
of reducing BC emissions for a short period of time, long before
the target year, is limited. However, if policymakers have deﬁned
the target not as the warming in one speciﬁc year but to slow
the warming as soon as possible, then the short-term response
to BC reductions would be given more weight.
Mitigation policies will, however, most likely not lead to a pulse
change in emissions but to a gradual change in emissions over
time. From the pulse-based model (see Fig. 4.4), metrics for
diﬀerent scenarios can be calculated when the future emission
trajectory is known. For mitigation of SLCFs, the reductions
could be expected to be phased in over a given time period
(e.g. 15 years following a new technology standard), and then
kept constant (as an example of one mitigation scenario). In this
case there would also be emission reductions near the end of a
reasonable time horizon for a climate target (e.g. two to three
decades into the future). Thus the value of the emission metric
will be signiﬁcantly higher than in the pulse case. Figure 4.5
GTP-R15
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BC (China summer)
BC (ROW summer)

6000

shows the metric values for BC for such an emissions scenario in
Europe, China, and Rest of the World (ROW) for BC emissions
during summer or winter as estimated by the ECLIPSE project
(see Ch. 5). For this 15-year ramp-up scenario a typical GTP value
of 1000 for a 50-year time horizon means that implementing an
emission reduction of 1 kg/y BC for 50 years would give a similar
global annual-mean temperature reduction as a corresponding
emission reduction of 1000 kg/y CO2 after 50 years. Due to the
longer residence time of CO2, the eﬀect of continuous mitigation
of CO2 causes the radiative forcing of CO2 to continue to decrease
after the stabilization of emissions (i.e. after 15 years here).
Thus the ratio of the temperature reductions by BC and CO2
decreases over time.

4.5 Conclusions
• The Arctic surface temperature impacts from BC are
sensitive to its vertical location and the season in which it
is in the atmosphere or surface snow. Black carbon in the
Arctic upper troposphere and stratosphere is likely to cause
cooling at the surface during summer, whereas BC near
the surface or within snow and ice causes strong surface
warming because of its ability to trigger albedo feedback.
• Present-day global emissions of BC probably cause greater
Arctic warming via radiative forcing exerted outside the
Arctic than within the Arctic.
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• A mass of BC emitted within the Arctic is likely to warm
the Arctic several times more than the same mass of BC
emitted outside the Arctic.
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• Longwave heating by O3 is less eﬃcient in the Arctic than in
other environments because the Arctic is frequently cloud
covered and the temperature diﬀerence between the surface
and tropopause also tends to be relatively small in the Arctic.
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Figure 4.5 Metric values (Global temperature change potential) for a
15-year ramp up (GTP-R15) in emissions reductions of black carbon
(BC) in Europe, China and the Rest of World (ROW), as estimated by the
ECLIPSE Project (see Ch. 5).

• Because of these features and the high surface albedo of
the Arctic, shortwave and longwave radiative forcings by
tropospheric O3 in the Arctic are roughly equal, whereas
longwave forcing from tropospheric O3 is much greater
than shortwave forcing in the global mean. This feature
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of O3 forcing is likely to reduce the temperature change
eﬃcacy of Arctic O3 forcing, although more work is needed
to substantiate this.
• Black carbon and O3 have atmospheric residence times
of about one week and one month, respectively; orders of
magnitude less than those of long-lived greenhouse gases.
• The time response of the climate system to changes in
emissions depends both on the residence time of the emitted
species and on the amount of thermal inertia carried by the
oceans. A much larger fraction of the total climate response
to altered emissions of BC or O3 precursors occurs within
the decade following the emission change than for altered
emissions of CO2. The time horizon of societal interest
therefore has a large bearing on the relative values of
mitigating short-lived climate pollutants like BC and O3
versus long-lived greenhouse gases like CO2.
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5. Emissions of short-lived climate forcers in an Arctic context
Coordinating lead author: Kaarle Kupiainen
Lead authors: Vigdis Vestreng, Jesper H. Christensen, Zbigniew Klimont
Contributing authors: Christine Wiedinmyer, Mark Flanner, Markus Amann, Patricia K. Quinn, Ville-Veikko Paunu

5.1 Introduction
This chapter addresses emissions of short-lived climate forcers
(SLCFs) relevant for understanding climate impacts in the
Arctic context. The discussion is largely based on the datasets
used as input to models simulating the impact of SLCFs on
Arctic climate (see Ch. 11) but some other anthropogenic
and natural emission inventories and projections of SLCFs
are also considered. National inventories and research-based
inventories are included and emphasis is given to key source
sectors within the Arctic. There is no unique deﬁnition of
the Arctic – in this chapter the Arctic refers to the latitudinal
band 60–90°N unless stated otherwise. The chapter begins
by presenting the emission datasets used for modeling by the
AMAP Expert Group (Sect. 5.2) and then goes on to discuss
global emissions (Sect. 5.3). Comparisons with other global
datasets are made in Sect. 5.4. Section 5.5 discusses emissions
from Arctic nations in more detail and compares the data used
in the models with those available from national submissions
under the Convention on Long-range Transboundary Air
Pollution (CLRTAP) and the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC). Section 5.6
revisits the global emission datasets and examines the
differences with estimates for high latitudes. Section 5.7
focuses on emissions from High Arctic sources (shipping
as well as oil and gas activities) while Sect. 5.8 addresses
emissions from open biomass burning. Section 5.9 outlines
the uncertainties in the various emission estimates before
closing with a list of key ﬁndings (Sect. 5.10).
Emission estimates are often calculated by combining
information on fuel use or other activities with emission
factors that deﬁne emissions per unit of activity (Granier et al.
2011). Activity data used for creating emissions inventories
typically originate from international organizations and
national statistics, whereas emission factors originate from
published measurements or a synthesis of such measurements.
The purpose of this chapter is to describe emissions that
induce climatic impacts in the Arctic region as a whole.
Therefore, emission sources of local relevance only are not
discussed separately. This includes, for example, wind-driven
coal dust particles which aﬀect climate forcing through black
carbon (BC)-snow albedo changes but which have high
localized eﬀects. In contrast, BC emissions from gas ﬂaring
emissions are discussed separately because although their
impacts might be small on a global scale, they are potentially
large at high latitudes. Flaring emissions might also help
explain seasonal patterns of measured Arctic BC burdens
and model underestimates of Arctic BC as hypothesized by
Stohl et al. (2013).

5.2 Emission

datasets used in
AMAP modeling

This study uses the most recent emissions datasets developed
within the ECLIPSE FP7 project. (Version 5 was completed in
2013–2014 and a gridded dataset is available from the project
website: http://eclipse.nilu.no and will soon be available
from http://eccad.sedoo.fr; see also Sect. 5.3 and 5.5.) The
pollutants included in the emission datasets are black carbon
(BC), organic carbon (OC) or organic matter (OM), sulfur
dioxide (SO2), methane (CH4), carbon monoxide (CO), nitrogen
oxides (NOX), non-methane volatile organic compounds
(nmVOC) and ammonia (NH3). The discussion in this chapter
focuses on emissions of BC, OC, CO, nmVOC, NOX and SO2.
Anthropogenic CH4 emissions are addressed by AMAP (2015).
The emission data were used as input for atmospheric and
climate model runs conducted for this assessment.
Anthropogenic emissions were generated using the IIASA
(International Institute for Applied Systems Analysis) Greenhouse
gas and Air pollutant Interactions and Synergies (GAINS) model
(Amann et al. 2011). The emissions were calculated in ﬁve-year
intervals, spatially distributed onto a 0.5°×0.5° latitude grid, and
include monthly data for the major sectors. The GAINS model
distinguishes more than 1500 emission mitigation options for
each source sector allowing development of targeted technologyspeciﬁc control scenarios (Amann et al. 2013). Past emissions of
air pollutants and greenhouse gases were estimated for the period
1990–2010 and projections extend through 2050.
From several global scenarios developed with the GAINS model
during the ECLIPSE project (Klimont et al. in prep.), two were
selected for use in this assessment:
• The Current Legislation (BASELINE) scenario. This scenario
includes all presently agreed legislation and adopted
policies aﬀecting air pollutant emissions; the principles and
assumptions in the BASELINE scenario were described by,
among others, Cofala et al. (2007).
• The SLCF mitigation scenario (MITIGATE). This scenario
assumes the full implementation of a portfolio of SLCF
measures by 2030 and 2050 designed to achieve large
reductions in temperature response in the short term at
the global scale. The principles behind the development of
this scenario are the same as the reduction case reported by
UNEP/WMO (2011) and Shindell et al. (2012). The measures
included were selected from all existing emission control
options for particulate and gaseous species in the GAINS
model relying on an assessment of the potential climate
impact of all measures using a climate metric (Shindell et al.
2012). The scenario eventually consists of those measures
that both mitigate warming and improve air quality.
However, here a GTP20 (Global Temperature Potential;
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20-year horizon) metric was used for selection of measures
rather than the GWP100 metric that was used by UNEP/
WMO (2011) and Shindell et al. (2012). A temperaturerelated metric with a shorter time-span was considered more
appropriate for short-lived species; however, the selection
of measures is not signiﬁcantly dependent on the choice
between these two metrics.
Since the models used in the impact studies could not utilize
the most detailed level of the GAINS model sector output, the
anthropogenic emission data were aggregated into the following
sectors (sector names used in ﬁgures are in brackets), feasible for
the purposes of this study. The sectors are generally in line with
the key sectors identiﬁed in the work of the Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) and they are used in the
discussion of emission data in this chapter:
• Agricultural emissions from waste burning on fields
(Agriculture – waste burning on ﬁelds)
• Agricultural emission from animals, rice cultivation and
soil (Agriculture – Animals, rice and soil)
• Flaring in the production of oil and gas (Flaring in the oil
and gas industry)
• Industrial emissions from processing and combustion
sources (Industrial combustion and processing)
• Emissions from power plants, energy conversion and
extraction (Power plants, energy conversion, extraction)

• Emissions from residential and commercial sources, such as
household heating and cooking, local heating of commercial
buildings (Residential and commercial)
• Solvents manufacturing and use (only for nmVOCs)
(Solvent)
• Surface transportation and inland waterways, including onroad and oﬀ-road vehicle emissions (Surface transportation)
• Emissions from waste treatment and disposal (Waste).
For atmospheric and climate model runs, the following
additional emission datasets were used:
• Representative Concentration Pathway 6.0 (RCP6.0) dataset
for global international shipping and air traﬃc. The inﬂuence
of Arctic shipping was evaluated separately based on Corbett
et al. (2010) and Winther et al. (2014)
• The GFED3 database for forest and grassland ﬁres (van der
Werf et al. 2010).
The data analyses and illustrations use the following regional
aggregations, agreed upon by the AMAP Expert Group:
Canada (CANA), United States (USAM), Nordic countries
(NORD), Russia (RUSS), Non-Arctic Europe (OEUR) (other
Europe, without Turkey), Asia (ASIA) that includes China,
India, Japan, Singapore, South Korea (without Central Asian
countries), and the Rest of the world (ROW, mostly comprising
the southern hemisphere). Maps of the regions are shown in
Fig. 5.1 (ROW not shown).

CANA

USAM

NORD

RUSS

OEUR

ASIA

Figure 5.1 Regional deﬁnitions used for presenting the emission data and analyzing the results. From upper left to lower right: Canada (CANA), United
States (USAM), Nordic countries (NORD), Russia (RUSS), Non-Arctic Europe (other Europe, without Turkey) (OEUR), Asia (without Central Asian
countries) (ASIA).
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Figure 5.2 Global anthropogenic emissions of black carbon (BC), organic carbon (OC), carbon monoxide (CO), non-methane volatile organic compounds
(nmVOC), nitrogen oxides (NOX) and sulfur dioxide (SO2) in 2010 and for the BASELINE scenario for 2030 and 2050, by region, for ECLIPSE version
5. ECLIPSE version 4a global emission values are shown as a triangle. Note that emissions for species other than BC and OC are scaled.

constant until 2050, whereas emissions of nmVOC, NOX and
SO2 are expected to increase by 2050, mostly due to increasing
trends in ASIA and ROW.

Owing to the timeline of the work, the atmospheric and climate
model calculations used two versions of the ECLIPSE emission
datasets; v4a and v5. Version 4a was used for the forcing runs,
which were launched in 2013. Version 5 became available in
2014 and was the ﬁrst ECLIPSE emission dataset to include
the MITIGATE scenario, but it also included an update of the
BASELINE scenario. The dataset was considered important
for this study and was used for the transient simulation runs
for climate response. Comparisons of the ECLIPSE versions 4a
and 5 data sets are included in Sect. 5.3 to 5.5.

emissions

Figure 5.2 shows the global anthropogenic emissions of BC,
OC, CO, nmVOC, NOX and SO2 in the BASELINE Scenario in
2010, 2030 and 2050, by region. ASIA accounts for over half of
the emissions of all pollutants across all years, followed by ROW.
The relative importance of emissions from the Arctic Council
nations (Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia,
Sweden, and United States) varies by pollutant and accounts
for approximately 10–20% of the global totals. Emissions from
Arctic nations are typically higher than for emissions from nonArctic Europe (OEUR in Fig. 5.2). Following the BASELINE
scenario, emissions in 2030 and 2050 are projected to remain
relatively close to 2010 levels. For BC, OC and CO, emissions are
expected to decline by 10% by 2030 and then remain relatively
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Figure 5.3 shows the emission reductions in 2030 and 2050 for
the MITIGATE scenario, versus the BASELINE scenario, by
region, for each pollutant. A feature of the MITIGATE scenario

20

5.3 Global

Figure 5.2 also shows ECLIPSE v4a total global emissions for
comparison. The diﬀerence between the v4a and v5 datasets
varies by pollutant and year. The biggest diﬀerences between
v4a and v5 are for OC, CO and NOX emissions in 2050, with
v5 global emissions approximately 20% higher than v4a. BC
emissions in v5 are approximately 15% higher than in v4a. For
the other pollutants and years, the datasets are within 10% of
each other. The primary driver behind v4a and v5 diﬀerences
for 2050 is the energy use projections for the period 2035–2050.
ECLIPSE v4a was developed for the period 2010–2030 and
then for 2050, drawing on the International Energy Agency’s
(IEA) World Energy Outlook 2011 (‘WEO 2011’, see IEA 2011)
until 2030. Long-term projections from the POLES model
(developed at Joint Research Center Seville) were used for year
2050. ECLIPSE v5 was developed with the use of the Energy
Technology Perspectives 2012 (IEA 2012), which extends WEO
2011 until 2050. At the global level, energy projections used
in ECLIPSE v4a and v5 are both comparable to the Energy
Technology Perspectives’ 6°C scenario, which assumes that by
2050, energy use almost doubles compared with 2009 (IEA 2012).

■ Arctic Council (CANA

USAM, NORD, RUSS)

■ Other Europe (OEUR)
■ Asia (ASIA)
■ Rest of World (ROW)
I

'

.

90

Figure 5.3 Relative emission reductions by region in the short-lived climate forcer mitigation scenario (MITIGATE) compared with the BASELINE
(v5) scenario.

4482
24

AMAP Assessment 2015: Black Carbon and Ozone as Arctic Climate Forcers

is that it does not prioritize mitigation of the climate-cooling
SO2 emissions, thus little SO2 mitigation is obtained. Figure 5.3
indicates that there is signiﬁcant potential for further emission
reductions compared with the BASELINE scenario. This
applies for all pollutants and all regions, including the Arctic
Council nations. For example, reductions of BC emissions of
approximately 70–80% could be achieved, but then OC would
also be reduced by approximately 60–70%. CO and nmVOC
reduction potentials vary between 30% and 60%. NOX reductions
are approximately 30% for ROW and around 10% for other
regions. It is important to note that to achieve even part of the
emission reductions that the MITIGATE scenario demonstrates,
additional emission mitigation policies are required.
Figure 5.4 shows the major emission sectors in 2010. The Surface
transportation and Residential and commercial sectors together
account for approximately 70% of the emissions of BC and OC
in the Arctic Council nations and between 80% and 90% in the
other regions. In Figure 5.4, Flaring in the oil and gas industry
is included in the Power plants, energy conversion, extraction
sector where it accounts for 75% of the emissions. Burning of
agricultural wastes on ﬁelds in Arctic Council nations accounts for
10% and 20% of BC and OC emissions, respectively. For the other
pollutants, the importance of diﬀerent sectors varies. In the case
of SO2, most of the emissions are from the Power plants, energy
conversion, extraction sector and Industry. These are important
sources of NOX, in addition to Surface transportation, which
account for 35–60% of the emissions, depending on the region.

5.4 Comparison

of global anthropogenic
emission datasets

Granier et al. (2011) compared publicly available global and
regional emission inventories for BC, SO2, NOX and CO
and highlighted diﬀerences between them. Emissions from
anthropogenic and biomass burning sources were included in
the study, and the evaluated inventories represented time periods
between 1980 and 2010. Such datasets are often used by the
scientiﬁc community as input for climate and regional air quality

models. The comparison by Granier et al. (2011) did not include
the ECLIPSE emission datasets used in this assessment, but did
include an earlier dataset from the IIASA-GAINS model.
The Granier et al. (2011) evaluation showed large discrepancies
between the global and regional emissions datasets. Diﬀerences
between regional inventories are generally similar to or larger
than the diﬀerences between global inventories. Diﬀerences
between the inventories generally did not decline in the more
recent years of the comparison. The evaluation did pose several
challenges: the authors noted that some of the inventories are
not independent of each other (Granier et al. 2011), also that
the diﬀerent datasets had diﬀerent base years. The base year
refers to the latest year when the activities are based on statistics,
which can thus be considered more reliable than projections
as the latter include assumptions about future development of
the activities. Relevant information about underlying data and
methodologies is often not available for detailed assessment of
diﬀerences and uncertainties.
Figure 5.5 shows a comparison of anthropogenic emissions
from diﬀerent inventories for 1980 to 2000 (Granier et al. 2011).
In 2000, where it is possible to compare most datasets, the
diﬀerence between maximum and minimum global annual
total emissions was 22% for BC, 28% for CO, 17% for NOX and
42% for SO2, indicating a relatively large spread in the data. For
comparison, the ECLIPSE v5 global total emissions in 2010 were
7 Tg of BC, 568 Tg of CO, 95 Tg of NOX (or 63 Tg, if expressed
as NO) and 89 Tg of SO2.

5.5 Anthropogenic

emissions in the
Arctic Council region

This section focuses on describing the air pollutant emissions in
the Arctic Council nations. First the emissions are described by
country in 2010, 2030 and 2050 based on the ECLIPSE emission
data used for model simulations by the AMAP Expert Group.
This is followed by a short review of national submissions of
emission inventory data under CLRTAP and UNFCCC.
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a global scale varies by pollutant. Table 5.1 shows the percentage
share of global total emissions for different pollutants as
assessed by the IIASA-GAINS model in the datasets used by
the AMAP Expert Group.
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Figure 5.6 shows the actual (2010) and projected (2030 and
2050) emissions of BC, OC, CO, nmVOC, NOX and SO2 in
the Arctic Council nations. Future emissions are projected for
both the Current Legislation (BASELINE) and SLCF mitigation
(MITIGATE) scenarios. For illustration purposes, the Nordic
countries were aggregated into one region (NORD). All
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Figure 5.6 Collective emissions of selected pollutants from all Arctic
Council nations in 2010, and for 2030 and 2050 under the BASELINE
and MITIGATE scenarios.

Table 5.1 Percentage share of Arctic Council nations in global emissions of multiple pollutants in 2010.
Pollutant
Arctic Council region as percentage
share of global emissions

BC

OC

OM

SO2

CH4

CO

NOX

nmVOC

8

5

4

16

20

11

23

13
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emission data were compiled from the v5 dataset, although the
graphic also shows the Arctic Council nations’ total emissions
in the v4a dataset for comparison.
The United States (USAM) and Russia (RUSS) account for the
greatest emissions shares followed by Canada (CANA) and the
Nordic countries (NORD). Emissions under the BASELINE
scenario (existing policies and legislation) are projected to
decline between 2010 and 2030 for all pollutants other than OC,
for which emissions remain at the 2010 levels. The decline is
particularly apparent for USAM and NORD owing to alreadystringent legislation and the impacts of recently-agreed steps to
further control emissions from transport and industrial sources.
In 2050, emissions projected under the BASELINE scenario are
essentially similar to those in 2030.
Figure 5.7 presents a closer look at how the diﬀerent economic
sectors account for the changes in total emissions from the
Arctic Council nations under the BASELINE scenario between
2010 and 2030. Emissions from Surface transportation are
expected to account for large shares of the reductions in BC,
OC, CO, nmVOCs and NOX. However, in CANA and RUSS the
reductions in BC and OC emissions from Surface transportation
are oﬀset by increased emissions especially from the Residential
and commercial sector. SO2 emissions are projected to decline in

NORD and USAM by approximately 20% and 50%, respectively,
as a result of current legislation.
The MITIGATE scenario projects significant emission
reduction potential in the Arctic Council nations for BC, OC,
CO and nmVOCs (Figs. 5.6 and 5.8). The reduction potential
for NOX is less and no reductions are expected for SO2, which is
a characteristic feature of the MITIGATE scenario. Most of the
emission reductions will be achieved by 2030, so 2050 emissions
under the MITIGATE scenario are only slightly diﬀerent to the
2030 situation. The emission data for v4a and v5 are similar for
the Arctic Council nations, other than for year 2050 when BC,
OC and CO are lower in v5.
Figure 5.8 indicates the further emission reduction potential
in 2030 by measures targeting climate eﬀects of SLCFs under
the MITIGATE scenario, versus the BASELINE scenario. BC
emissions would experience the greatest relative reduction,
especially in the Residential and commercial sector for CANA,
NORD and USAM. It is notable that there is less than 15%
emission reduction potential from current legislation in the
Surface transportation sector in the Arctic Council nations,
because the existing legislation already requires relatively eﬃcient
mitigation technologies of particulate matter (PM), which results
in BC and OC emissions reductions. For RUSS, a big share of the
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reduction is from measures targeting Flaring in the oil and gas
industry. Measures addressing the Residential and commercial,
Surface transportation and Agriculture (waste burning on ﬁelds)
sectors are calculated to have a signiﬁcant further reduction
potential relative to the BASELINE scenario. The relatively large
reductions in OC are due to measures targeting BC, since the
two pollutants are nearly always formed and emitted from the
same sources at the same time. CO is a product of incomplete
combustion, similar to BC and OC, and so many of the priority
sectors for further mitigation eﬀort are the same for all the
pollutants. Signiﬁcant emission reductions of other SLCFs could
be achieved within the Industry (combustion and processing) and

Power plants, energy conversion, extraction sectors. In the case of
nmVOC, the Solvents sector is a signiﬁcant source of emissions,
and measures exist that could further reduce SLCF emissions
from this sector beyond that under the BASELINE scenario. The
MITIGATE scenario does not inﬂuence emissions of SO2 and
the eﬀect on NOX is also minor compared to the other pollutants.
In addition to the data shown for the ECLIPSE project global
datasets, Arctic Council nations also report emissions of SO2,
NOX, CO and NH3 under CLRTAP, while CH4 emissions are
reported under UNFCCC. Some nations also report emissions
of BC and OC under CLRTAP on a voluntarily basis. Table 5.2

Table 5.2. National emissions of short-lived climate forcers in Arctic Council nations as reported under CLRTAP and UNFCCC. The sum of national
emissions are calculated for Nordic countries and Arctic Council nations in respective columns where data are available. Data sources for BC and OC
and other explanations listed in the table notes.
Component, Gg/y

Year

Denmarka

Finlandb

Iceland

BC

2000

6

6

na

5

2005

7

6

na

2010

7

6

2000

7

2005

OC

SO2

NOX

CO

NH3

nmVOC

CH4 including
LULUCF/LUCF

CH4 excluding
LULUCF/LUCF

Norwayc Swedend

Nordic
countries

Canadae

Russian
Federationf

USAg

Arctic Council
nations

na

na

63

na

na

na

5

6 (5)

(24)

57

na

578

na

na

6

na

na

50

na

513

na

na

na

23

na

na

na

na

na

na

9

5

na

21

(7)

(43)

109

na

1508

na

2010

10

6

na

22

na

na

na

na

na

na

2000

31

79

35

27

42

214

2358

1997

14830

19613

2005

25

69

38

24

36

192

2183

1847

13145

17559

2010

15

67

73

19

32

207

1371

1302

7017

10103

2000

208

201

28

204

207

848

2548

2357

21547

28148

2005

186

169

26

199

175

755

2345

2795

18381

25031

2010

132

167

23

180

148

650

1992

2369

13497

19158

2000

490

611

21

517

815

2454

11375

10811

103844

130937

2005

461

530

18

395

661

2065

9661

12277

73162

99229

2010

408

485

19

336

575

1823

8712

9979

56657

78994

2000

97

36

5

26

59

224

486

650

4453

6037

2005

88

38

5

27

56

213

513

531

3447

4918

2010

79

38

5

27

52

200

474

830

3742

5446

2000

138

166

7

381

222

914

2544

2450

15887

22709

2005

114

136

6

219

198

674

2338

2567

14411

20663

2010

89

116

5

142

188

540

2030

2081

13669

18860

2000

282

260

23

241

298

1104

4549

21182

28997

56936

2005

271

219

24

227

275

1015

4941

23027

28269

58266

2010

268

210

25

215

242

959

4868

23893

28224

58903

2000

282

258

23

241

298

1101

4477

20697

28452

55830

2005

271

216

23

227

275

1012

4671

22560

27886

57142

2010

268

207

24

215

242

956

4305

23385

28002

57604

na: not available; LULUCF: land use, land-use change and forestry; LUCF: land use change and forestry; WEBDAB (oﬃcially reported data under
CLRTAP) http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/webdab_emepdatabase/reported_emissiondata/ Note that some submissions are of diﬀerent
vintage, thus inconsistencies between years and countries might occur; UNFCCC emission data: http://unfccc.int/di/DetailedByParty/Event.do?event=go#
a
BC and OC data, including Greenland and the Faroe Islands, from Winther and Nielsen (2011); b BC data as reported to CLRTAP and OC data from
Arctic Council (2011); c BC and OC data from Statistics Norway (2013); d 2005 BC data from Kindbom and Munthe (2013), emissions in brackets from
Hansson et al. (2011); e BC data from Environment Canada (2013), 2010 data are projected. OC data are for year 2006 and from Arctic Council (2011);
f
The WEBDAB emission data only cover the European part. g BC data representative for 2011 as reported to CLRTAP is posted for 2010, other BC and
OC data are from US EPA (2012). The US BC and OC data include wildﬁre emissions of about 110 Gg BC and 672 Gg OC.
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shows reported emissions for the individual Arctic countries,
as well as total emissions for the Nordic countries (Denmark,
Finland, Iceland, Norway and Sweden) and the Arctic Council
nations calculated from the country-speciﬁc data. Some national
BC and OC data published elsewhere by individual countries
were also included in the table and referenced in the table notes.
The coverage of reported national data from Arctic nations
on SLCFs other than BC and OC is complete. In recent years
many Arctic Council nations have increased eﬀorts to estimate
and publish BC and OC data, and more inventories are now
being updated and developed. This is partly due to the focus on
inventory development under the Task Force on SLCF (Arctic
Council 2011). Projects that target individual sources have
also been launched within the Arctic Council, for example
the ACAP project on emissions from domestic wood burning
(ACAP 2014). Such projects, together with the development
of Guidelines for reporting of BC and OC emissions under
CLRTAP, are likely to result in more comparable BC and OC
inventories across countries in the near future.
According to the national submissions, there was a downward
trend in most SLCFs between 2000 and 2010 for the Arctic Council
nations collectively, but CH4 emissions increased between 2000
and 2010 (Table 5.2). Relative emission reductions of nmVOC
and NH3 were considerably lower than for SO2, NOX and CO.
A comparison between emissions reported by the Arctic Council
nations under CLRTAP and UNFCCC, and those from the
ECLIPSE v5 inventory is shown in Table 5.3. For BC and OC,
the national emissions are higher for all regions. Some of the
diﬀerences could be linked to the emission sources covered.
For example, for USAM the national emissions include wildﬁre
emissions and prescribed burning of forests not included in
ECLIPSE. After subtracting the wildﬁre emissions, the national
reported BC emissions for USAM are twice as high as those in the
ECLIPSE dataset, while the OC data are almost three times higher.
After subtracting BC emissions from prescribed burning of forests
the USAM national emission inventory is 1.5 times higher than the
ECLIPSE emissions. A detailed sectoral split was not available for
all countries so similar comparison was not possible. All countries
emphasize that their BC and OC data are preliminary and that the
inventories must be viewed as a work in progress.
For the other emission components, the comparability and
completeness of the national submissions should be much
better. However, emissions can be either higher or lower than
the ECLIPSE data, depending on the pollutant and country.
For Russia, the ECLIPSE emissions are higher than the national
estimates for all components except NH3. The ratio between
national emissions and ECLIPSE data varies between 0.66 and
2.07 for other regions and pollutants. A detailed explanation
for the diﬀerences is beyond the scope of this study, but should
be one of the aims for further work.

Table 5.3 Comparison of nationally reported emissions (diﬀerent years, see
table notes for Table 5.2 for further details) and the ECLIPSE v5 emission
data used for AMAP modeling in 2010. Unit: Gg/y.
Region

National

ECLIPSE v5

National/
ECLIPSE v5

BC
CANA

50

34

1.45

NORD

24

22

1.11

RUSS

na

174

na

USAM

405

200

2.03

CANA

109

43

2.52

NORD

43

37

1.17

RUSS

na

220

na

USAM

836

305

2.74

CANA

1371

1889

0.73

NORD

207

163

1.27

RUSS

1302

4231

0.31

USAM

7017

7389

0.95

CANA

1992

1521

1.31

NORD

650

608

1.07

RUSS

2369

4941

0.48

USAM

13497

13396

1.01

CANA

8712

5377

1.62

NORD

1823

2744

0.66

RUSS

9979

16707

0.60

USAM

56657

35370

1.60

CANA

474

636

0.74

NORD

200

167

1.20

RUSS

830

750

1.11

USAM

3742

3736

1.00

CANA

2030

982

2.07

NORD

540

581

0.93

RUSS

2081

4344

0.48

USAM

13669

9259

1.48

OC

SO2

NOX

CO

NH3

nmVOC

CH4 excluding LULUCF/LUCF

5.6 Comparison

of northern hemispheric
anthropogenic emission datasets

To assess emissions that are expected to have a more direct
impact on the Arctic, a comparison of available SLCF emission
inventories for areas in the latitude bands 40–90°N, 60–90°N and

CANA

4305

4195

1.03

NORD

956

1013

0.94

RUSS

23385

34234

0.68

USAM

28002

31795

0.88

CANA: Canada; NORD: Nordic countries; RUSS: Russia; USAM:
United States.
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Table 5.4. Description of global emission datasets.
Dataseta

Pollutants

ACCMIP

BC, OC, SO2, NOX, CO, Atmospheric Chemistry & Climate Model Intercomparison
NH3, CH4, nmVOC
Project (www.igacproject.org/ACCMIP)

Home institute

Documentation
Lamarque et al. 2010

GAINS (v4a, v5) BC, OC, SO2, NOX, CO, International Institute for Applied Systems Analysis
NH3, CH4, nmVOC
(gains.iiasa.ac.at)
(unep)

http://eclipse.nilu.no; UNEP/WMO 2011;
Shindell et al. 2012; Klimont et al. in prep.

Junker and
Liousse

BC, OC

Junker and Liousse 2008

PEGASOS

BC, OC, SO2, NOX, CO, Netherlands Environmental Impact Assessment Agency &
NH3, CH4, nmVOC
International Institute for Applied Systems Analysis

Janssens-Maenhout et al. 2011

RCP3D

BC, OC, SO2, NOX, CO, Netherlands Environmental Impact Assessment Agency
NH3, CH4, nmVOC

van Vuuren et al. 2007

RCP4.5

BC, OC, SO2, NOX, CO, Paciﬁc Northwest National Laboratory, Joint Global Change
NH3, CH4, nmVOC
Research Institute

Smith and Wigley 2006; Clarke et al. 2007;
Wise et al. 2009

RCP6.0

BC, OC, SO2, NOX, CO, National Institute for Environmental Studies, Japan
NH3, CH4, nmVOC

Fujino et al. 2006; Hijioka et al. 2008

RCP8.5

BC, OC, SO2, NOX, CO, International Institute for Applied Systems Analysis
NH3, CH4, nmVOC

Riahi et al. 2007

Edgar v4.2

BC, OC, SO2, NOX, CO, Joint Research Center (http://edgar.jrc.ec.europa.eu/)
NH3, CH4, nmVOC

EC-JRC/PBL. EDGAR version 4.2.
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/, 2011

RETRO

CO, NOX

REanalysis of the TROpospheric chemical composition over
the past 40 years (http://retro.enes.org/index.shtml)

Schultz et al. 2008

SPEW

BC, OC

Department of Civil & Environmental Engineering, University Bond et al. 2007
of Illinois at Urbana-Champaign (www.hiwater.org/)

Laboratoire d’Aérologie, Université Paul Sabatier, Toulouse,
France

a

Information on RCPs available from: http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=about

Table 5.5 Ratios between maximum and minimum emissions from the global emission inventories listed in Table 5.4, for several northern hemisphere
latitude bands. Green (values <1.3), yellow (values 1.3–1.7), red (>1.7).

BC

OC

SO2

NOX

CO

Global

40–90°N

60–90°N

70–90°N

2000

1.30

1.15

1.53

3.01

2005

1.08

1.17

3.91

4.49

2010

1.20

1.40

3.09

3.52

2000

2.43

1.94

2.09

1.97

2005

1.09

1.61

1.93

4.83

2010

1.21

1.61

2.32

5.67

2000

1.20

1.09

2.39

1.51

2005

1.13

1.13

1.23

1.25

2010

1.22

1.32

1.58

2.82

2000

1.28

1.26

3.51

7.19

2005

1.12

1.14

1.42

2.37

2010

1.17

1.23

1.46

2.46

2000

1.60

1.70

2.91

13.31

2005

1.19

1.32

1.25

1.55

2010

1.38

1.48

2.30

10.47

70–90°N was conducted. This analysis used spatially-distributed
global emission datasets downloaded from the ECCAD-GEIA
website (http://eccad.sedoo.fr), described in Table 5.4.
Emissions of SLCFs for the years 2000, 2005 and 2010 were
summed within three latitude bands (40–90°N, 60–90°N and
70–90°N) to examine the share of high latitude emissions to
global totals as well as diﬀerences in the emissions in the vicinity
of, versus within, the Arctic. This showed that, in general,

emissions north of 40°N were about 20% of the global totals
for BC, OC, CO and CH4, and about 30% for SO2, NOX and
NH3. Emissions north of 60°N comprised about 0.5–1.5% of the
global totals for all pollutants, and north of 70°N less than 0.1%.
The diﬀerent emission inventories (see Table 5.4) were compared
using the method described by Granier et al. (2011). The
resulting ratios between the inventories with the highest and
lowest emissions are shown in Table 5.5, with the magnitude of
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the diﬀerences highlighted using color. Although the emission
inventories included in the analysis are not exactly the same
as those used by Granier et al. (2011), the ratios obtained in
the present study for global 2000 and 2005 BC, SO2, NOX and
CO are similar.
The ratio between the maximum and minimum emissions
from diﬀerent inventories generally increases with latitude.
North of 40°N the ratio varied somewhat but was always below
2. However, for emissions north of 60°N and 70°N, the ratios
were signiﬁcantly higher, ranging from about 2 to over 10. The
diﬀerences are probably due to diﬀerent methodologies used
to spatially distribute the emission data. They are also likely to
reﬂect diﬀerences in total emissions arising from how some
data about high latitude regions or sources such as ﬂaring in
oil and gas exploration and shipping are addressed (e.g. Stohl
et al. 2013). At high latitudes the total emissions are lower
and variability in emission estimates for regionally important
source sectors translates into higher relative uncertainties
than for the global perspective. The variability in emission
estimates reﬂects uncertainties in key parameters, activities
and emission factors, and further work is needed to improve
their accuracy. More attention is also needed on identifying
the location of high latitude sources and on improving the
accuracy of the spatial distribution of emissions in the vicinity
of and within the Arctic. Emission location is especially
important when estimating the impacts of SLCFs, which are
relatively quickly removed from the atmosphere and thus have
higher concentrations close to their sources.

5.7 High-Arctic

emission sources

This section focuses on two emission source sectors: Arctic
shipping and ﬂaring in the Arctic oil and gas industries (e.g.
Corbett et al. 2010; Peters et al. 2011; Stohl et al. 2013; Winther et
al. 2014). Characteristic for both sources are that the emissions
occur at high latitudes and that activities in the Arctic associated
with these sources may increase signiﬁcantly in the future.
5.7.1 Arctic

shipping

Both the thickness and extent of multi-year sea ice as well as
the minimum extent of the sea-ice cover in the Arctic have
declined over the past few decades (ACIA 2005; Arctic Council
2009; AMAP 2012; IPCC 2013b), and this decline is expected
to continue as the Arctic continues to warm (IPCC 2013b).
This is expected to result in the opening up of new shipping
routes, such as the Northwest and Northeast Passages as well
as polar routes across the North Pole between Europe/North
America and Asia (Fig. 5.9), which are likely to decrease the
travel distances between these regions by 25–50%. Corbett et
al. (2010) estimated that in 2050, between 1.8% (Business as
Usual scenario) and 5% (High Growth scenario) of the global
ship traﬃc could shift to these new shipping routes.
Several Arctic shipping emission inventories exist. Corbett et al.
(2010), referred to as ‘C2010’ in further discussion, published an
Arctic shipping inventory for the year 2004 that includes BC and
OC emissions from transit (international shipping) and ﬁshing
vessels based on shipping activity reported by Arctic Council

Northwest Passage
Northeast Passage
Northern Sea Route

Sea-ice extent 2015
■ March
■ September

Figure 5.9 Arctic shipping routes and maximum and minimum sea-ice
extent in 2015.

nations (Arctic Council 2009), and the most recent estimates
of emission factors. Peters et al. (2011), referred to as ‘P2011’ in
further discussion, estimated emissions from transpolar (transit)
and in-Arctic petroleum extraction related shipping activities
for the year 2004. Winther et al. (2014), referred to as ‘W2014’ in
further discussion, published an emission inventory for the year
2012 drawing on satellite AIS (Automatic Information System)
data for 13 diﬀerent ship types with distinct ship activity, ship
engine power functions, and emission factors. All discussion
of shipping emissions in the Arctic in this chapter is based on
these three emission inventories.
Direct comparisons of the estimates are not necessarily
meaningful since there are important differences in the
approaches used. Most notable are diﬀerences in shipping
activity estimates, including which vessel types have been
included and what area is considered Arctic. For example,
P2011 did not include passenger ships or ﬁshing vessels whereas
C2010 and W2014 did. In addition, although the areas used
by C2010 and P2011 are relatively similar, C2010 followed
the deﬁnition of the Arctic region given by the Arctic Council
Arctic Marine Shipping Assessment (Arctic Council 2009),
while P2011 followed that of AMAP (e.g. AMAP 2011). In
contrast, W2014 deﬁned the area north of 58.95°N as Arctic. The
W2014 Arctic region includes shipping activities in the Baltic
Sea (e.g. Gulf of Finland and Gulf of Bothnia), not covered by
the other two inventories, but excludes some areas in the North
Atlantic and south of the Bering Strait which are covered by the
other two inventories. All three inventories seem to have used
relatively similar emission factors, except for SO2, for which
emissions are lower in W2014, reﬂecting the change in fuel
sulfur content between 2004 (C2010, P2011) and 2012 (W2014).
Despite the diﬀerences in the approaches across these emission
inventories, the orders of magnitude in Fig. 5.10 indicate that
SO2 and NOX emissions from current Arctic shipping activities
are approximately a third of those from other anthropogenic
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■ C2010
■ P2011 (Inventory year 2004)
■ W2014 (Inventory year 2012)
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Figure 5.10 Comparison of Arctic shipping emission estimates for year 2004
or 2012 according to the emission inventories C2010 (Corbett et al. 2010),
P2011 (Peters et al. 2011), and W2014 (Winther et al. 2014).

Mg/y
120

emissions north of 60°N, and BC and OC shipping emissions are
less than 5–10% (e.g. AMAP 2011 and discussion in Sect. 5.6).
The three emission inventories also projected emissions for
2030 and 2050. W2014 used the same scenarios of diﬀerent
ship type activities as C2010, while P2011 used several
diﬀerent models of future sea-ice conditions and cost beneﬁt
analyses to assess future shipping activity levels in the Arctic.
All three included emission projections for the new shipping
routes between Europe and Asia. W2014 also took account
of expectations about future changes in energy eﬃciency
changes in ships.
In the Business-as-Usual scenario, emissions are estimated
to roughly double by 2030 relative to the base year (see Figs.
5.10 and 5.11). Most of the increase in shipping activity and
emissions is due to the shift in global traﬃc away from the
traditional routes into Arctic waters. In addition, traﬃc along
routes within the Arctic area is expected to increase (Corbett et
al. 2010; Peters et al. 2011; Winther et al. 2014). By 2050 in the
Business-as- Usual scenario, C2010 projects a further doubling
of emissions compared with 2030, while P2011 projects an
approximate 1.3-fold increase (Fig. 5.11). W2014 projects
emissions increases that fall between the two.

2030 Business-as-Usual

C2010 and W2014 also gave projections for a High-Growth
scenario, which set an upper bound to the Arctic shipping
emission estimates. In the High-Growth scenario the
emissions could increase considerably and reached about the
2050 Business-as-Usual emission levels (Fig. 5.11) by 2030.
Between 2030 and 2050 the emissions increased about four-fold
(Fig. 5.12). The reason for the relatively high emission levels
in the High-Growth scenario is mostly the increased shipping
activity in the Arctic waters along the new shipping routes
between Europe/North America and Asia, which would bring
global shipping to Arctic waters. The emission levels in 2050
in the High-Growth scenario comprise a major share of the
anthropogenic emissions north of 60°N.
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2050 High growth
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Figure 5.11 Projected change in Arctic shipping emissions for year 2030
(upper) and 2050 (lower) under a Business-as-Usual scenario for the
emission inventories C2010 (Corbett et al. 2010), P2011 (Peters et al. 2011),
and W2014 (Winther et al. 2014). Emissions include diversion/transit and
exclude ﬁshing vessels. P2011 excludes passenger ships.
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NOX / 10
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■ W2014

Figure 5.12 Arctic shipping emissions projected for year 2050 in the HighGrowth scenario for C2010 (Corbett et al. 2010) and W2014 (Winther
et al. 2014). Emissions include diversion/transit and exclude ﬁshing vessels.
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Det Norske Veritas (DNV) has also developed an inventory for
2012 shipping emissions, which is spatially distributed based on
AIS data (Table 5.6) (DNV 2013). The emissions are calculated
for the Arctic area as deﬁned in the IMO Polar Code guidelines
(IMO 2010) and shown in Fig. 5.13. The calculations highlight
the sensitivity of the emission estimates to the deﬁnition of ‘the
Arctic’. The W2014 inventory is a factor of 29, 19 and 57 higher
than the DNV inventory for BC, NOX and SO2, respectively
and the diﬀerence appears to be related to the area deﬁned
as the Arctic.
Deﬁning the Arctic as all the area north of 60°N makes a big
diﬀerence in the amount of ship activity compared to the IMO
Polar Code Guideline deﬁnition used in the DNV (2013) study.
Total sailed distance inside the Arctic as deﬁned in the IMO
Polar Code Guideline is only 10–15% of the traﬃc amount
north of 60°N. The ice-free areas around Iceland and north/
west of Norway, not included in the IMO Polar Code guideline
and the DNV study, constitute a major proportion of the ship
traﬃc north of 60°N.

Table 5.6 Shipping emissions for 2012 according to the deﬁnition of the
Arctic as deﬁned by the IMO Polar Code guidelines. These emissions are
about 3% higher than reported by DNV (2013) because they have not been
corrected for the Russian nuclear ﬂeet and icebreakers.
Compound

2012 emissions, tonnes

BC

54

OC

180

NOX

16,440

SO2

1550

PM

826

CO2

957,100

CO

2230

5.7.2 Oil

and gas activities in the Arctic

The ﬁrst commercial oil and gas activities in the Arctic began
in the 1920s and 1930s (AMAP 2007). Between the 1950s and
early 1990 production increased rapidly (Peters et al. 2011), but
the collapse of the former Soviet Union led to an 80% decline by
the mid-1990s. Current oil and gas production is again close to
its peak levels (Peters et al. 2011). More than 5% of the world’s
oil reserves, over 20% of the world’s gas reserves, and a quarter
of the undiscovered reservoirs occur in the Arctic, especially in
Arctic Russia, so an increase in oil and gas activities in the Arctic
area is possible (AMAP 2007). This poses a risk of increased
emissions to the air.
Peters et al. (2011) estimated emissions of multiple pollutants
from oil and gas extraction operations in the Arctic. However,
their work did not identify speciﬁc emission factors for ﬂaring,
resulting in high uncertainty in areas with a high degree of ﬂaring
(Peters et al. 2011). Figure 5.14 shows oil and gas production
in 2004, 2030 and 2050 in the Arctic in the reference scenario
of Peters et al. (2011). This scenario assumes a future oil price
of USD80 per barrel of oil equivalent, which would lead to a
slight decline in total production until 2030 but an increase to
2004 levels by 2050. Figure 5.14 also shows the corresponding
emissions for a range of air pollutants, assuming constant
emission factors and assuming no advanced emission control
technologies applied in the future. Emissions of CO and NOX
increase, whereas emissions for the other pollutants follow the
trend in production. According to Peters et al. (2011) there is a
relatively high potential for emission reductions: as much as 60–
90% depending on the pollutant by 2050, assuming the adoption
of advanced control technologies across the Arctic region.
In the oil and gas industry’s offshore and onshore sites,
production installations, and reﬁneries, the excess gaseous
and liquid hydrocarbons associated with production are either
released directly to the atmosphere via venting or ﬂaring,
or are recovered and used. Ideally, both venting and ﬂaring
Emissions, kt/y
300

Oil and gas production, million toe/y
1000

250
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200
600
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200
50

0

0
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nmVOC
SO2

Figure 5.13 Arctic area as defined by the International Maritime
Organization (IMO 2010) and Det Norske Veritas (DNV 2013).

2030
NO x
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OC

2050
Oil and gas production

Figure 5.14 Projected oil and gas production in the Arctic region and
associated emissions of selected air pollutants (Peters et al. 2011).
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Figure 5.15 Emissions of black
carbon from ﬂaring during oil and
gas extraction activities (after Stohl
et al. 2013).

should be eliminated in favor of recovery and utilization,
but in Arctic conditions this can be challenging. Venting
emissions are ﬂammable and a major source of CH4, so ﬂaring
is often the preferred alternative for safety and climate impact
considerations, that is, carbon dioxide has a lower global
warming potential than CH4 (which is a major component of
vented gas). However, ﬂaring may be a signiﬁcant source of
black carbon in the Arctic (Stohl et al. 2013).
AMAP (2011) discussed ﬂaring as an emissions source that
could aﬀect the Arctic due to the high latitude location of some
of the exploration areas. The report presented a ﬁrst estimate
of emissions in the Arctic nations based on a calculation
using the IIASA-GAINS model (Arctic Council 2011; AMAP
2011). However, the AMAP assessment was limited because
the spatial distribution of the Arctic ﬂaring activities at the
time was highly uncertain. Also, Peters et al. (2011) noted that
emission factors in areas with a high degree of ﬂaring were
more uncertain. Since then, better spatial proxies have been
developed using, for example, satellite images and this seems to
have resulted in improved consistency between measurements
and modeling data (Stohl et al. 2013). The updated results
are included in the present study and discussed in the Arctic
Council context in Sect. 5.5.
Stohl et al. (2013) found that BC emissions from ﬂaring estimated
with the GAINS model accounted for a relatively large fraction
of the overall Arctic BC emissions in 2010: 33% north of 60°N
and 66% north of 66°N. The emissions were concentrated in
the large oil and gas extraction areas of northwestern Russia
(Fig. 5.15). For comparison, the contributions to the global
total and to emissions north of 40°N were much less at 3%

and 6%, respectively. The total amount of BC from ﬂaring was
estimated at 52,000 tonnes north of 60°N and 26,000 tonnes
north of 66°N (Stohl et al. 2013), which indicates, despite the
diﬀerent deﬁnitions of the Arctic area, higher emissions from
ﬂaring than estimated by Peters et al. (2011) for all oil and
gas activities. The analysis by Stohl et al. (2013) showed that
including ﬂaring emissions in high northerly latitudes with
daily varying emissions from residential combustion resulted in
a better match between modeled and observed concentrations
of BC in the Arctic. However, as Stohl et al. (2013) pointed
out, there are still signiﬁcant uncertainties in quantifying BC
emissions from ﬂaring.
Carbon Limits addressed associated petroleum gas ﬂaring in
Russia, Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan (Carbon
Limits 2013). Flared volumes were estimated to be at least
double the volumes in the national statistics. In the case of
Russia, which is the largest producer of associated petroleum
gas, the satellite data indicate approximately 38 billion cubic
meters flared in 2010 (http://ngdc.noaa.gov/eog/interest/
gas_ﬂares.html) while the national statistics report around
17 billion cubic meters. The study suggests three contributory
causes for the discrepancies: uncertainties from the satellite
estimates, diﬀerence of scope between the satellite and the
national estimates, and uncertainties in national statistics due
to the lack of gas ﬂaring measurements.
In addition to uncertainty in flared volumes from many
countries there is a lack of reliable emission factors, particularly
for BC. It is unclear whether petroleum-producing countries
other than Norway have attempted to estimate BC emissions
from ﬂaring. In Norway, ﬂaring is only permitted for security
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reasons, and the ﬂared volumes and the composition of the
gas are relatively well known. The BC emission factor was
taken from the literature (McEwen and Johnson 2012). It is
acknowledged that this factor is not representative of the ﬂaring
conditions in Norway, but such that better emission factors
were not available (Carbon Limits 2013).

5.8 Open

biomass burning

AMAP addressed open biomass burning in the Arctic context
(AMAP 2011, and references therein) and noted some key
characteristics: (i) ﬁre regimes of open biomass burning are
under notable human inﬂuence (e.g. human ignition as well
as extinction and prevention, changes in forestry practices);
(ii) ﬁre regimes are also under strong direct climate inﬂuence,
for instance in the remote parts of boreal forests, or when
speciﬁc weather patterns lead to uncontrollable burning; (iii)
climate change and atmospheric CO2 concentration will aﬀect
future ﬁre regimes (including intensity, severity, location and
seasonality); (iv) ﬁre activities from forest and grassland ﬁres are
concentrated spatially and seasonally, which reﬂects (especially
in the case of ﬁres from managed grassland) anthropogenic
burn practices, as well as the co-occurrence of dry litter and
ignition sources; (v) in the boreal zones north of 60°N, ﬁres
occur most often between March and October; (vi) signiﬁcant
interannual variations in the occurrence and scale of boreal
wildﬁres have been identiﬁed for many geographic regions
in response to climatic and weather variation; and (vii) direct
policy measures to reduce open biomass burning can only be of
limited inﬂuence, by targeting, for instance, the time of burning.
Whether ignited by anthropogenic or natural (e.g. lightning)
causes, open biomass burning in ecosystems surrounding and
within the Arctic is a substantial contributor of air pollutant
emissions. Not only are emissions from ﬁres within the Arctic
important, but the Arctic atmosphere can be impacted by ﬁres
far from the region. Wildﬁres can eﬀectively inject emissions
higher up into the atmosphere than other ground-based
emission sources. Depending on the scale of the ﬁre, ﬁre plumes
may penetrate the top of the boundary layer and so pollute the
upper troposphere and even the stratosphere, where residence
times are much longer and the pollutants can be transported
greater distances (AMAP 2011).
Emissions from open burning are dependent on the location and
size of the burn, the type of vegetation burned, and the amount
of pollutant emitted per mass of fuel burned. Fire emission
inventories are often derived using a bottom-up approach,
such as combining satellite remote sensing information with a
biogeochemical model (AMAP 2011). Fire location, timing and
burned area can be derived from remote sensing products and
combined with information on vegetation type and cover and
a biogeochemical model of vegetation productivity to estimate
the amount of plant material available for combustion. Plant
or vegetation-speciﬁc emission factors are used to estimate
the amount of pollutant emitted per mass of fuel burned. The
spatial and temporal resolution of inventories depends on the
resolution of the underlying remote sensing products. Despite
the advances in remote sensing products used to develop
fire emission inventories, the emission estimates remain
highly uncertain. Sources of uncertainties in these emission

inventories include the underestimation of area burnt, an overor underestimation of combusted biomass, and use of emission
factors that do not distinguish plant or ﬁre types correctly.
Table 5.7 shows global emission estimates of biomass
burning in 2005 by GFAS (Kaiser et al. 2012), GFED2
(van der Werf et al. 2006), GFED3 (van der Werf et al.
2010), GICC (Mieville et al. 2010), MACCity (e.g. van der
Werf et al. 2006; Lamarque et al. 2010) and FINN (Wiedinmyer
et al. 2011). Biomass burning emissions account, on average,
for approximately 50% of BC, 150% of OC, 3% of SO2, 16% of
NOX, 70% of CO, 21% of NH3, and 7% of CH4 emissions from
anthropogenic sources shown in Fig. 5.2. The variability between
the maximum and minimum emission estimates for global
biomass burning is 1.4–2.3 times depending on the pollutant.
Table 5.8 shows the emissions from biomass burning north
of 60°N in 2005 extracted from the same inventories as for
Table 5.7. There is considerably more variability between the
emission estimates north of 60°N with ratios of 4–7.5 between
the maximum and minimum estimate. The emissions north of
60°N account for about 1–11% of the global total emissions
from biomass burning (Table 5.9) depending on the pollutant
and the inventory.

5.9 Uncertainties

in emissions estimates

Most of the emission estimates presented in this chapter rely on
methodologies in which the emissions are calculated by combining
information on fuel use or other activities with emission factors
that deﬁne emissions per unit of activity. Activity data used
for creating emissions inventories typically originate from
international organizations and national statistics, and emission
factors originate from published measurements or a synthesis of
such measurements. The emission estimates are limited by the
availability and completeness of data, both for activities as well as
emission factors (Amann et al. 2013; Bond et al. 2013).
Global emissions of NOX and SO2 are considered to be relatively
well understood, with uncertainties within 10–40% (Amann et al.
2013). For BC, OC, CO and nmVOC the uncertainties are more
signiﬁcant (Amann et al. 2013). For example, Bond et al. (2013,
2004) estimated that the uncertainty in global anthropogenic BC
emissions is about a factor of two. The factors contributing to
the BC emission uncertainty are discussed by Bond et al. (2013).
In spatially and temporally distributed emission inventories,
uncertainty is also introduced via the inaccuracies in the
proxy data used to distribute the emissions by location and
time, as discussed in previous sections of this chapter. For
regional emission estimates the uncertainties can be higher
or lower than for global emission estimates depending on, for
example, data availability and data quality. Section 5.6 noted
higher relative diﬀerences between emissions estimates for high
latitudes compared to global estimates and concluded this to
be an outcome of inaccuracies in the spatial representation of
emissions, as well as generally lower total emissions combined
with a high variability in emission estimates for regionally
important source sectors. In general it is important to study and
acknowledge the uncertainties as well as to continuously and
systematically work towards narrowing these uncertainties in
order to generate more robust emission estimates in the future.
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Table 5.7 Emission estimates for global emissions from biomass burning in 2005 (Tg/y), plus the ratio of maximum to minimum estimate for each pollutant.

BC

GFAS

GFED2

GFED3

GICC

MACCity

FINN

2.0

2.8

2.2

3.9

2.6

2.3

Ratio of maximum
to minimum
estimate
1.76

········································································ -

OC

18

22

18

31

22

23

1.67

SO2

2.3

na

2.4

3.0

3.6

2.5

1.50

NOX

10

12

10

13

11

13

1.33

CO

358

415

357

504

504

375

1.41

NH3

na

na

na

6.9

10

4.5

2.31

CH4

20

21

19

26

25

18

1.42

Table 5.8 Emission estimates for biomass burning north of 60°N in 2005 (Tg/y), plus the ratio of maximum to minimum estimate for each pollutant.
GFAS

GFED2

GFED3

GICC

MACCity

FINN

Ratio of maximum
to minimum
estimate

BC

0.08

0.05

0.09

0.22

0.03

0.03

7.48

OC

1.4

0.5

1.4

2.2

0.6

0.55

3.99

SO2

0.15

na

0.16

0.35

0.22

0.06

5.77

NOX

0.5

0.3

0.5

1.1

0.2

0.28

5.37

CO

19

8

17

38

38

7

5.44

NH3

na

na

na

0.5

0.9

0.14

6.17

CH4

1.1

0.3

0.7

1.7

1.0

0.3

5.51

Table 5.9 Percentage share of biomass burning emissions north of 60°N from global total emissions in 2005.
GFAS

GFED2

GFED3

GICC

MACCity

FINN

BC

4

2

4

6

1

1

OC

8

2

8

7

3

2

SO2

7

na

6

11

6

2

NOX

5

2

5

8

2

2

CO

5

2

5

8

8

2

NH3

na

na

na

7

8

3

CH4

6

2

4

6

4

2

5.10

Key findings

• The contribution of anthropogenic emissions in the ECLIPSE
inventory from Arctic Council nations to global totals is
about 10% for BC and ranges from 5% for OC to 23% for
NOX. All other co-emitted aerosol and ozone precursors fall
within this range.
• Sulfur emission reductions implemented to improve air
quality are enhancing climate warming. A mitigation
strategy which also reduces SLCF components (especially
CH4 and BC) could help oﬀset this warming, especially in
the Arctic.
• A mitigation case study indicates there is considerable
potential for reducing global and Arctic Council SLCF
emissions beyond the current emission legislation.
Provided that the full reduction potential of all available
reduction measures could be mobilized, a focused SLCF
policy would result in further BC emission reductions of

up to 70–80% by 2030 in all world regions, including the
Arctic region. Signiﬁcant reductions in ozone precursors
would also occur. The measures included in the SLCFfocused emission reduction policy do not affect SO 2
emissions, but OC reductions would be signiﬁcant, up
to 60–70%. The greatest reductions could be achieved
by mobilizing reduction measures in the residential and
commercial sector, ﬂaring in the oil and gas industries,
transport and agricultural waste burning.
• Flaring emissions of SLCFs are potentially very large in
and near the Arctic, but uncertainties for this source are
high, as neither ﬂaring volumes nor emission factors are well
known. One previous study and this assessment suggest a
large impact of ﬂaring emissions on Arctic BC.
• On average, biomass burning emissions account globally for
approximately 50% of BC, 150% of OC, 3% of SO2, 16% of
NOX, 70% of CO, 21% of NH3, and 7% of CH4 emissions from
anthropogenic sources. Emissions north of 60°N account
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for about 1–11% of the global total emissions from biomass
burning, depending on the pollutant and the inventory.
• There are signiﬁcant uncertainties in emission estimates
of key short-lived species, especially black carbon. A
comparison of global emission datasets indicated high
relative diﬀerences between the estimates in high latitudes
which is an outcome of inaccuracies in the spatial
representation of emissions, as well as high variability in
emission estimates of individual source sectors, important
for the region.
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6. Atmospheric transport of short-lived climate forcers to and within
the Arctic
Lead author: Andreas Stohl
Authors: Maria Sand, Steve Arnold, Alexander Baklanov, Knut von Salzen

6.1 Introduction
As the emissions of short-lived climate forcers (SLCFs) within
the Arctic (north of 67°N) are currently small compared to
other world regions (see Ch. 5), the Arctic SLCF budget is
mainly a balance between atmospheric import of SLCFs from
source regions outside the Arctic, transformation and removal
within the Arctic, and export of remaining SLCFs to midlatitudes. The purpose of this chapter is to describe the relevant
transport and removal processes. As transport of black carbon
(BC) was covered extensively by AMAP (2011), its description
here has been shortened but new results added, especially with
respect to SLCFs other than BC. Removal processes are also
covered in greater detail here than in the previous AMAP
report (AMAP 2011).

6.2 Conceptual

overview of transport

processes
Surfaces of constant potential temperature form shells over the
Arctic, with minimum values in the Arctic boundary layer, thus
building the so-called polar dome (Fig. 6.1) (Klonecki et al.
2003; Stohl 2006). Strong inversions lead to extremely high
static stability of the air mass inside the dome, with associated
low turbulence intensities (Strunin et al. 1997; Zilitinkevich
and Baklanov 2002; Zilitinkevich et al. 2002). This limits the
vertical exchange between the boundary layer and the free

8. Pyro-Cb: Injection
into stratosphere

6. Fast transport in free
troposphere with multiple
aerosol removal events

troposphere and leads to slow dry deposition of pollutants
to the ground. While the inversions are often surface-based
in winter, a cloud-topped shallow boundary layer forms in
summer, where turbulence can be generated due to radiative
cloud-top cooling and interaction with gravity waves. Dry
deposition, especially over open leads in the sea ice, reduces
BC concentrations near the ground and produces a positive
vertical gradient of BC (Spackman et al. 2010). In fact, aircraft
and helicopter measurements during POLARCAT (Polar Study
using Aircraft, Remote Sensing, Surface Measurements and
Models of Climate, Chemistry, Aerosols and Transport; Law
et al. 2014) and ASCOS (Arctic Summer Cloud Ocean Study;
Tjernström et al. 2014) have shown that strong pollution layers
resulting from long-range transport were present in the High
Arctic in spring and summer 2008 only above the sea-ice
inversion layer and did not reach the (sea-ice) surface (Brock
et al. 2011; Kupiszewski et al. 2013). The stable stratiﬁcation also
prevents constituents emitted locally from reaching the free
troposphere. This often means that for the aerosol population
near the surface, local sources are more important than longrange transport (Kupiszewski et al. 2013). Such sources include
bubble bursting in open leads, emission of dimethyl sulﬁde
(DMS) from phytoplankton in the marginal ice zone (DMS
oxidation products can condense onto existing aerosols) or
the release of accumulation-mode particles from evaporating
cloud droplets. As a result, measurement data collected at Arctic
surface stations or by ships is not necessarily representative for
the Arctic troposphere as a whole (see Ch. 8 for more details).

4. Slow descent into polar dome
5. Slow mixing into polar dome
Tro
p

op

1. Lifting at Arctic
front, BC deposition
on snow

9. Top of Greenland does
not receive low-level
transport

aus

e

Polar Dome

Arctic sources
pollute directly

Greenland
North America

3. Lo
w-le
vel
tran
spo
rt

7. Agricultural ﬁres can emit
aerosols into free
troposphere with little
removal

Eurasia

2. Lifting at
low latitudes
removes
most
aerosols
outside the
Arctic

Figure 6.1 Schematic illustration of processes relevant for transport of trace pollutants into the Arctic based on the study by Stohl (2006), from AMAP
(2011). In reality, the polar dome is asymmetric and its extent is temporally highly variable. In addition, its southernmost extent is greatest over Eurasia.
The placement of the polar dome is more typical of the winter/spring situation, whereas in summer the dome is much smaller. Also note that the dome
is not homogeneous but is itself highly stratiﬁed with strong vertical gradients.
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The Arctic lower troposphere is also isolated towards lower
latitudes, by a transport barrier called the ‘Arctic front’ (Barrie
1986), which shifts seasonally as shown in Fig. 6.2. For polluted
air to reach the lower troposphere in the Arctic on time scales
shorter than a few weeks, the pollution source regions must be
suﬃciently cold and thus located north of the Arctic front. This
situation only occurs in winter and early spring over northern
Eurasia where the Arctic front can be located as far south as
40°N in January (Barrie 1986; see also Fig. 6.2). Strong diabatic
cooling of the air at the snow-covered surfaces not only helps
to establish the polar dome itself but also allows polluted air
containing aerosols and ozone (O3) precursors from northern
Eurasia to cross the entire Arctic at low altitudes on time scales
of 10 to 15 days (Stohl 2006; pathway 3 in Fig. 6.1).
Pollution emitted into the relatively warm air masses south of
the Arctic front can reach the Arctic only by (approximately)
following sloping surfaces of constant potential temperature
(isentropic surfaces) upwards into the Arctic middle or upper
troposphere, that is, pathways 1 and 2 in Fig. 6.1 (Carlson 1981;
Heintzenberg 1982; Iversen 1984; Barrie 1986). The lifting is
typically associated with cloud formation and precipitation by
which soluble pollutants and aerosols can be scavenged from the
atmosphere. This is almost the only pathway by which emissions
from the densely populated areas of eastern North America
and southeastern Asia can reach the Arctic (Stohl 2006). Most
wet deposition, however, occurs along the North Atlantic or
North Paciﬁc storm tracks (at the so-called polar front, not to
be confused with the Arctic front) south of the Arctic (pathway
2). Lifting at the Arctic front where aerosol is more likely to
be deposited over snow and ice surfaces (pathway 1), occurs

Arctic
Ocean

North
Paciﬁc
Ocean

Arctic Front Winter
Arctic Front Summer

North
Atlantic
Ocean

►

Major south to north air transport
routes into the Arctic

Figure 6.2 The mean position of the Arctic air mass in winter (January) and
summer (July) according to Li et al. (1993), superimposed on the frequency
of major poleward transport routes (Iversen 1996).

only if the source regions are further north (Europe, eastern
Asia). Indeed, BC mass concentrations in snow samples taken
in diﬀerent parts of Arctic Eurasia are on average a factor of
three to four higher than concentrations in snow in Arctic
Canada (Doherty et al. 2010).
Air can also penetrate the polar dome by slow descent from
above (pathway 4) and by incorporation of extra-Arctic air
via mixing into the polar dome (pathway 5). Both pathways
require radiative cooling, which is a slow process (about 1 K/d).
Descent from the upper troposphere to the surface typically
takes several weeks. Air participating in this descent involves a
mixture of background air that has been cleaned during (often
several cycles of) uplift (pathway 6), stratospheric air, as well
as agricultural (pathway 7) and wildﬁre plumes (pathway 8)
from various mid-latitude source regions (Warneke et al. 2009,
2010; Brock et al. 2011). The biomass burning plumes are often
injected to higher altitudes directly above the source and are
thus often not subject to equally eﬃcient deposition processes.
The probability of stratospheric air (and thus O3) reaching the
Arctic surface within 10 days varies between only about 0.1%
and 1%, with highest values in winter and spring (Stohl 2006),
but it reaches the mid-troposphere more quickly.
Biomass burning plumes from ﬁres outside the Arctic follow
transport pathways to the Arctic that depend on the injection
height of the plume. Fire-driven convection can inject
aerosols and O3 precursors directly into the free troposphere
(pathway 7) and even the stratosphere (pathway 8), thus
reducing the eﬃciency of dry and wet deposition. This results
in distinct aerosol layers in the high-latitude free troposphere,
which subsequently can be incorporated into the polar dome
via pathways 4 and 5. In fact, strong pollution layers consisting
of a mix of anthropogenic and biomass burning pollution
have been found in the Arctic upper troposphere and lower
stratosphere (Roiger et al. 2011), with O3 probably originating
both from the stratosphere and photochemical O3 production.
Warm conveyor belts associated with mid-latitude cyclones
(Eckhardt et al. 2004) are mainly responsible for the upward
lifting into the high-latitude upper troposphere (Harrigan et
al. 2011; Sodemann et al. 2011).
Owing to these diﬀerent transport pathways, the pollutant
source regions for Arctic receptor locations near the surface
diﬀer from those in the middle or upper troposphere (Hirdman
et al. 2010b). Figure 6.3 shows the footprint emission sensitivity
for four Arctic monitoring stations for transport times of up to
20 days. The station Summit on Greenland (3216 m above sea
level) is much less sensitive to surface emissions (excluding local
emissions from the snow pack or camp pollution) in the Arctic
than the other stations but is more sensitive to emissions at low
latitudes. This is due to the high altitude of the Greenland Ice
Sheet, which is located far above the lower shells of the polar
dome (pathway 9). BC or other pollutant records obtained from
high-altitude Greenland ice cores (McConnell et al. 2007) may
therefore not be representative for lower altitudes.
Radiative forcing is determined not only by surface air
concentrations of SLCFs but also by their concentrations higher
in the troposphere and – in the case of BC – by concentrations in
the snow. Therefore, attribution of radiative forcing must consider
all the various transport pathways, not only those relevant for

4497
39

Chapter 6 · Atmospheric transport of short-lived climate forcers to and within the Arctic
Zeppelin

Alert

Barrow

Summit

Winter

ST
0.0001

0.0005

0.0007

0.001

0.005

0.0075

0.01

0.05

0.075

0.1

(ns m3)/kg

Summer

Figure 6.3 Transport climatologies of emission sensitivities for winter (upper row) and summer (lower row) for four Arctic monitoring stations for the
years 2000–2007. Station locations are marked by a white asterisk. Source: Hirdman et al. (2010b).

BC or other aerosols measured near the surface and which
have been the focus of most past work (e.g. Sharma et al. 2006;
Eleftheriadis et al. 2009; Hirdman et al. 2010b). Since O3 and its
precursors are not eﬃciently wet scavenged, Arctic tropospheric
O3 can show strong sensitivities to lower latitude sources in the
upper troposphere (e.g. lightning, aircraft emissions), in addition
to higher latitude Eurasian sources in the lower troposphere
(Wespes et al. 2012). In addition, it is important to note that BC
deposited to Arctic snow (Doherty et al. 2010) can originate from
dry deposition (Spackman et al. 2010) as well as wet scavenging
from higher altitudes. The sources of BC in Arctic snow will
therefore be a mixture of the sources contributing to near-surface
air and sources contributing to altitudes at and below cloud level.
The transport pathways also vary seasonally. In winter, the Arctic
front is located much further south than in summer (Barrie
1986; Heidam et al. 2004; see Fig. 6.2), especially over Eurasia.
This allows emissions from high-latitude Eurasia to enter the
Arctic (here loosely deﬁned as the area north of 67°N) via the
low-level transport route, pathway 3. In summer, the Arctic front
approximately follows the northern coastline of Eurasia (Fig. 6.2),
which eliminates this pathway. This is clearly visible in seasonal
maps of nighttime aerosol extinction derived from space-borne
lidar measurements for diﬀerent height layers (Di Pierro et al. 2013,
their ﬁg. 10). The northward retreat of the Arctic front is one of the
reasons why aerosol concentrations in the Arctic are much lower
in summer than winter (Stohl 2006). However, increased eﬃciency
of wet scavenging in summer is also important for driving the
seasonal cycle of aerosols (Garrett et al. 2010). Since O3 is produced
photochemically in the troposphere, sensitivity of Arctic O3 to
diﬀerent source regions depends on seasonal changes in both the
transport pathways and in the balance between production and loss
processes (Hirdman et al. 2010b) (see discussion in Section 6.4).

Transport pathways to the Arctic vary considerably on
interannual time scales. The North Atlantic Oscillation (NAO),
a redistribution of atmospheric mass between the Arctic
and the subtropical Atlantic (Hurrell 1995) and a prominent
pattern of atmospheric variability in the northern hemisphere,
is particularly important in this respect. For instance, during the
positive phase of the NAO, transport from all three northern
hemisphere continents (Europe, North America and Asia in
order of the magnitude of the NAO transport variability signal)
into the Arctic is enhanced (Duncan and Bey 2004; Eckhardt et
al. 2004). The eﬃciency of transport from the mid-latitudes into
the Arctic inﬂuences the interannual variability of Arctic BC
mass concentrations (e.g. Gong et al. 2010; Hirdman et al. 2010a),
but the trends in transport are not strong enough to drive the
overall decadal BC and sulfate trends in the Arctic (Hirdman et
al. 2010b). These concentration trends must therefore be mainly
due to emission changes (Hirdman et al. 2010b).
The idealized concept outlined above can be perturbed. For
instance, in the summer of 2012 the unusual passage of a
cyclone deep into the Arctic caused destabilization of sea ice
(Zhang et al. 2013) and probably also brought lower-latitude air
into the Arctic and led to large-scale stirring of air within the
Arctic. While the summer 2012 cyclone was an extreme event,
cyclones are quite common in the Arctic in winter.
While transport of pollution into the Arctic has been high on
the research agenda, outﬂow of Arctic air into the mid-latitudes
can also be of interest. For instance, during a ship cruise Gilman
et al. (2010) observed air over the sub-polar North Atlantic
Ocean that was depleted in O3 as a result of Arctic tropospheric
O3 depletion and Heintzenberg et al. (2003) observed Arctic
Haze over Central Europe.
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6.3 Seasonality

and removal
mechanisms

Near the surface, the concentrations of most SLCFs (aerosols
but also many gas-phase species like carbon monoxide, CO)
peak during the Arctic Haze season in winter and early
spring and are lowest in summer (see Ch. 8). The build-up
of Arctic Haze is generally attributed to the ineﬃciency of
removal processes during winter (Shaw 1995). This includes
lower oxidation rates due to lower hydroxyl (OH) radical
concentrations in dark winter periods leading to accumulation
of, for example, volatile organic compounds (VOCs or CO)
in the Arctic during winter and early spring. Based on the
analysis of observation data, Garrett et al. (2010, 2011) argued
that aerosol seasonality in the Arctic is controlled by seasonal
diﬀerences in wet scavenging. In particular, warm rain and
drizzle production at temperatures above freezing in summer
seems to be associated with eﬃcient scavenging of aerosols
(Garrett et al. 2010). The wet scavenging eﬃciently removes
accumulation-mode aerosol, thus also shaping the aerosol
number size distribution (Tunved et al. 2013). However, it is
also important to notice that the slow transport in summer leads
to longer exposure of aerosols to precipitation before they reach
the Arctic than in winter (Stohl 2006). This would lead to lower
Arctic aerosol concentrations even if the scavenging eﬃciency
itself was constant. Tropospheric O3, driven by photochemistry
and transport, is not subject to wet removal processes and thus
its seasonal cycle does not follow this pattern (see Ch. 3). On the
other hand, many nitrogen oxide (NOX) or oxidant reservoir
species, important for O3 photochemistry, are subject to wet
(and dry) removal (e.g. nitric acid, formaldehyde).

of measured and simulated surface BC mass concentrations for
three Arctic stations using the Liu et al. (2011) original model
version and the version with improved BC aging and deposition
parameterizations. Winter concentrations of BC in the Arctic
simulated with the improved model are increased by a factor
of 100 throughout the tropospheric column and the seasonality
in concentrations is more in line with observations. Huang et
al. (2010a) also found that enhanced below-cloud scavenging
led to much improved simulations of the BC seasonal cycle.
Another model study attributed the seasonal decrease of aerosol
concentrations from winter to summer in the Arctic to the
diﬀerent eﬃciency of scavenging by diﬀerent types of clouds.
There is a transition from ice-phase cloud scavenging in winter
to more eﬃcient warm cloud scavenging in summer, and there
is also the appearance of warm drizzling cloud in the late spring
and summer boundary layer (Browse et al. 2012). Including
BC, ng/kg
1000
Alert
Observation
100

Improved model

10

Original model
1.0

0.1
1000

Quantiﬁcation of the overall strength of pollutant removal and the
relative contributions by diﬀerent processes ultimately requires
model simulations. However, models have long struggled to
reproduce the seasonal cycle of aerosols in the Arctic and have
generally strongly underestimated the peak aerosol concentrations
during the Arctic Haze season (Shindell et al. 2008; Koch et al.
2009b; AMAP 2011). While problems remain, there has been a lot
of progress and current models capture aerosol seasonality much
better than the previous generations (e.g. Liu et al. 2011; Browse
et al. 2012; Sharma et al. 2013; Breider et al. 2014). The models
used in this assessment are evaluated in Ch. 8.
Recent studies have shown that the simulated aerosol seasonality
is strongly dependent on how aerosol removal processes are
represented in a model. For instance, Vignati et al. (2010) found
that changes in a model’s aerosol scheme (i.e. treatment of
microphysical properties, size distribution and atmospheric
removal of BC) alone can change simulated concentrations
by more than an order of magnitude in remote regions such
as the Arctic. Implementing a realistic aerosol microphysical
scheme in another model increased the simulated Arctic BC
mass concentrations near the surface in winter, which is in
better agreement with the observations – however, at the same
time it exacerbated model overestimates at higher altitudes
(Lund and Berntsen 2012).
Liu et al. (2011) found that calculated Arctic BC mass
concentrations were very sensitive to parameterizations
of BC aging (conversion from hydrophobic to hydrophilic
properties) and wet scavenging. Figure 6.4 shows a comparison
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Figure 6.4 Monthly averaged concentrations of measured equivalent BC
and simulated (red line represents results from original AM3 model and
green line improved AM3 model) BC at the surface at Alert (Canada),
Barrow (Alaska) and Zeppelin (Ny-Ålesund, Svalbard). Measurements
were made between 2000 and 2007. The simulations use observed sea ice
and sea-surface temperature from 1996 to 2000. Source: Liu et al. (2011).
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these processes in a model clearly improved model performance
both in terms of absolute concentrations as well as seasonality
for BC and sulfate (Fig. 6.5). This also seems to be in agreement
with the observation-based ﬁndings that scavenging eﬃciencies
increase in summer both for light-scattering as well as for
light-absorbing aerosols (Garrett et al. 2010, 2011). Another
modeling problem may be excessive convective transport and
underestimation of the associated wet scavenging in convective
clouds, which can lead to model overestimates of BC in the
upper troposphere and lower stratosphere (Allen and Landuyt
2014; Wang et al. 2014a).
The relative importance of dry versus wet deposition is also
still not well understood. While Bourgeois and Bey (2011)
estimated global and Arctic annual BC loss by dry deposition
at only 2% of the total loss, other studies ﬁnd much higher
fractions. For instance, Sharma et al. (2013) found that dry
deposition contributes between about 10% (in summer) and
some 70% (in winter) to total BC deposition in the Arctic.
Huang et al. (2010a) found that the seasonal cycle of Arctic BC
mass concentrations is controlled by below-cloud scavenging
which accounts for 48% of all BC removal in the Arctic, but
that both in-cloud scavenging (27%) and dry deposition (25%)
were also important.
Similarly, models generally underestimate Arctic CO
concentrations in winter and spring at the surface (Shindell et
al. 2008). Recently, Monks et al. (2015) showed that this low CO
bias persists through the depth of the Arctic troposphere based
on comparisons with aircraft and satellite observations. This
study demonstrated that inter-model diﬀerences in Arctic CO
burdens were likely to be explained more by model diﬀerences
in CO oxidation by OH than diﬀerences in transport from
mid-latitudes. However, the universal underestimate of CO by
models is more likely to be due to emission errors or transport
errors common across all models. Mao et al. (2013) suggested
that heterogeneous loss of the hydroperoxyl (HO2) radical onto
aerosol particles can increase CO at high latitudes (through
resultant OH decreases) to be more consistent with observed
concentrations; however it is not yet clear if this process is fully
consistent with observations of O3.
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6.4 Source

regions and source types

Determining the source regions and/or source types of Arctic
SLCFs is challenging. Five types of approach have generally been
used: detailed case studies; statistical analysis of measurement
data; statistical analysis of trajectories, often in conjunction with
measurement data; inverse modeling and solving the adjoint
problem for source term determination; and explicit calculation
of SLCF source contributions with global chemistry transport
models. For secondary pollutants, such as tropospheric O3,
there are additional challenges in understanding not only the
sources of precursors and their transport, but also non-linear
photochemical processes during transport to the Arctic or
within the Arctic troposphere.
Case studies using a combination of aerosol and trace gas
measurements as well as model information often allow
reliable identiﬁcation of the cause of observed enhancements.
For instance, Stohl et al. (2006, 2007) and Warneke et al. (2009)
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Figure 6.5 Monthly mean sulfate and black carbon (BC) surface mass
concentration at three Arctic ground stations averaged over 2000–2002
(Browse et al. 2012). Observations are shown in grey with the monthly
interannual standard deviation indicated by light grey shading. Observed
sulfate and BC mass concentrations are compared with two control runs
(CTRL) based on diﬀerent low-level cloud information as well as with
model simulations allowing scavenging by drizzle (DRIZZ), preventing
scavenging in ice clouds below -15°C (ICE) and a combination of the two
(DRIZZICE).
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Figure 6.6 Average trace gas and aerosol enhancements due to biomass burning (BB) from emissions within the previous 20 days compared to the determined
atmospheric background burden in the Arctic (north of 70°N). Average for April 2008 (left) and April 2003–2007 (right). Source: Warneke et al. (2010).

attributed large enhancements of Arctic BC levels in summer
2004, spring 2006 and spring 2008 to boreal forest ﬁres in
North America, agricultural ﬁres in Europe and agricultural/
boreal ﬁres in Kazakhstan/Russia, respectively. Warneke et al.
(2010) generalized case study results by combining the relative
enhancements over the Arctic background level measured
in biomass burning plumes during an aircraft campaign in
April 2008 (Warneke et al. 2009) with a multi-year transport
climatology for a passive CO tracer to estimate the average
Arctic burden of various species measured by the aircraft.
The results show that episodic biomass burning plumes
make a relatively small contribution to the Arctic burden for
all investigated gas-phase substances, which have relatively
long atmospheric residence times (Fig. 6.6, left). However, for
organic carbon (OC) and BC aerosols the episodic biomass
burning plumes in April 2008 more than doubled the (mainly
anthropogenic) Arctic background burden. While biomass
burning in spring 2008 was unusually strong, the contribution
of biomass burning averaged over all April months between
2003 and 2007 was still almost 100% of the contribution
from background aerosol loading (Fig. 6.6, right), showing
the great importance of biomass burning for Arctic aerosol
concentrations. Matsui et al. (2011) also showed that biomass
burning in Russia was the primary source of all aerosol types
observed during an airborne campaign in spring 2008, whereas
East Asian anthropogenic sources had a negligible eﬀect on
accumulation-mode aerosols during this campaign because of
eﬀective scavenging. This is in clear contrast to the dominant
contribution of Asian anthropogenic sources to the Arctic CO
burden during the same campaign (Fisher et al. 2010). For the
longer-lived CO, which has a more uniform distribution in the
troposphere, transport barriers such as the Arctic front are less
eﬀective and CO is not aﬀected by wet scavenging.
Joint analysis (using, for example, chemical mass balance or factor
analysis) of measurements of tracers for particular source types
can enable the identiﬁcation of contributions from diﬀerent
source types. For instance, von Schneidemesser et al. (2009)
quantified the contributions of biomass burning, vegetative
detritus and fossil fuel combustion to OC levels observed at
Summit, Greenland. However, they could not attribute 96% of

the observed OC and concluded that it must be of secondary
origin. Hegg et al. (2009) used positive matrix factorization on data
from pan-Arctic snow samples and concluded that open biomass
burning (agricultural burning and boreal ﬁres) was the dominant
source of BC throughout the year. This is not fully consistent
with results from modeling studies (see Ch. 11). However, the
biomass-burning contribution to Arctic BC depends strongly on
how exactly the Arctic is deﬁned, as biomass-burning emissions
between about 60°N and 67°N can have a strong local impact.Yttri
et al. (2014) used a one-year data record of the biomass-burning
tracer levoglucosan to estimate biomass-burning contributions
to BC observed at the Zeppelin station (Ny-Ålesund, Svalbard).
Minimum contributions were 9% in winter (mainly from domestic
biomass burning) and 6% in summer (mainly from open ﬁres);
however, maximum contributions of 31–45% in winter and 65%
in summer seemed possible, depending on assumptions of the
rate of levoglucosan degradation by hydroxyl radicals.
McConnell et al. (2007) analyzed BC mass concentrations in an
ice core from Greenland and found a strong correlation between
BC and a tracer for conifer burning in pre-industrial times,
suggesting that boreal forest ﬁres (probably mainly in North
America) drove BC levels in Greenland before industrialization.
During industrial times, BC levels were higher than during
the pre-industrial period and the correlation with the conifer
burning tracer was much weaker, suggesting a dominant
anthropogenic contribution to BC levels during the 20th
century. During the last few decades of the 20th century, BC
levels decreased due to reductions in anthropogenic emissions
which means that the relative importance of biomass burning
could now be more important again. Indeed, Keegan et al. (2014)
concluded that widespread surface melt of the Greenland Ice
Sheet in 2012 was due to higher temperatures combined with
the deposition of BC from northern hemisphere forest ﬁres.
A large number of studies have performed a statistical analysis
of trajectory or other transport model calculations combined
with atmospheric measurement data. In principle, these methods
try to identify the source regions from which high measured
concentrations are coming. However, suﬃcient measurement
data for using this method are available only from surface
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stations. For instance, Polissar et al. (2001) and Sharma et al.
(2004, 2006) studied the source regions of BC measured at
Barrow (Alaska) and Alert (Canada) using trajectory statistics.
Eleftheriadis et al. (2009) used a similar method for BC measured
at Zeppelin station on Svalbard. Huang et al. (2010b) performed
a cluster analysis of trajectories arriving at Alert. The studies
all attributed the highest measured BC mass concentrations to
Eurasian sources and none of the stations appear to be strongly
inﬂuenced by emissions from North America or southern Asia.
For instance, Huang et al. (2010b) estimated that 67% of the BC
at Alert in the Canadian High Arctic originated from the former
Soviet Union, 18% from the European Union, and only 15% from
North America during a 16-year period.
Hirdman et al. (2010b) combined measured concentrations
of BC, sulfate and O3 at Alert, Barrow, Summit and Zeppelin
with backward-in-time calculations using an adjoint dispersion
model. For the highest 10% of the measured BC values, northern
Eurasia was again identiﬁed as the main source region for all
stations, especially in winter/spring, and some evidence was
found for biomass-burning inﬂuence from North America in
summer (see Fig. 6.7 for Barrow). An even clearer attribution
to northern Eurasia throughout the year (probably with a large
contribution from Norilsk) was obtained for non-sea-salt
sulfate measured at Alert, Barrow and Zeppelin (see Fig. 6.8 for
Zeppelin). Applying the same method to O3 (Fig. 6.9), transport
from Eurasia is related to low O3 concentrations in winter (due
to titration of O3 with nitric oxide) but high O3 concentrations in
summer (due to photochemical O3 formation). Transport across
the Arctic Ocean is associated with decreased O3 concentrations
Dec-Feb

in spring (and partly in summer), due to halogen-related O3
depletion events. On the other hand, Hirdman et al. (2010b)
found a correlation between surface O3 and transport from the
stratosphere, indicating that stratospheric inﬂux is an important
source of O3 even at the surface.
Above 5 km altitude, air of stratospheric origin was found
frequently during both spring and summer airborne campaigns
in the Arctic although its contribution to the O3 budget only
appears to be important in the upper troposphere in spring
(Emmons et al. 2003; Wespes et al. 2012). It is not only an
important direct source of O3, but may also act as a radical source
leading to enhanced O3 destruction (Arnold et al. 2014) and/or
a source of reactive nitrogen leading to net photochemical O3
formation in the Arctic upper troposphere (Liang et al. 2011).
Further quantiﬁcation of the ﬂux of stratospheric O3 and its
impact on tropospheric O3 photochemistry is still required.
Finally, chemistry transport models in direct and inverse
modes have been used to quantify the SLCF contributions
from diﬀerent source regions and/or source types (Hirdman
et al. 2010b; Baklanov et al. 2012; Penenko et al. 2012). The
validity of the results depends on the emission data used by
the model and the skill of the model in simulating transport,
processing and removal of SLCFs and their precursors. This is
discussed in more detail in Ch. 11, with particular emphasis
on the AMAP models used in this assessment. However, one
seeming contradiction to observation-based studies is that
most models suggest that Asian emissions are the greatest
contributor to the Arctic BC burdens. Whether the much
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Figure 6.7 Source regions for black carbon (BC) measured at Barrow (Alaska) during the years 2002–2007, for winter (DJF), spring (MAM), summer
(JJA) and autumn (SON). Results are based on a statistical analysis of BC measurements at the station combined with 20-day backward calculations
using a Lagrangian particle dispersion model. The upper panels show the source region for the highest 10% of measured BC and the lower panels the
source region for lowest 10% of measured BC. Source regions are shown as surface emission sensitivities for the selected subset divided by the emission
sensitivities for the whole data set, in relative units. Barrow is marked by a white asterisk. White areas were excluded from the analyses due to insuﬃcient
data coverage. Source: Hirdman et al. (2010b).
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Figure 6.8 Source regions for non-sea-salt sulfate (nss) measured at Zeppelin (Ny-Ålesund, Svalbard) during the years 2002–2007, for winter (DJF),
spring (MAM), summer (JJA) and autumn (SON). Results are based on a statistical analysis of nss measurements at the station combined with 20-day
backward calculations using a Lagrangian particle dispersion model. The upper panels show the source region for the highest 10% of measured nss and
the lower panels the source region for lowest 10% of measured nss. Zeppelin is marked by a white asterisk. White areas were excluded from the analyses
due to insuﬃcient data coverage. The white point marks the location of Norilsk. Source: Hirdman et al. (2010b).
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Figure 6.9 Source regions for ozone (O3) measured at Zeppelin (Ny-Ålesund, Svalbard) during the years 2002–2007, for winter (DJF), spring (MAM),
summer (JJA) and autumn (SON). Results are based on a statistical analysis of O3 measurements at the station combined with 20-day backward calculations
using a Lagrangian particle dispersion model. The upper panels show the source region for the highest 10% of measured O3 and the lower panels the
source region for lowest 10% of measured O3. Zeppelin is marked by a white asterisk. White areas were excluded from the analyses due to insuﬃcient
data coverage. Source: Hirdman et al. (2010b).
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larger role of Asian emissions in the model studies is due to
the often coarse resolution of the models, their deﬁnition of
the Arctic (which typically includes large areas south of the
Arctic measurement stations), or the focus on burdens rather
than surface concentrations is still not completely resolved.
While the discussion in this chapter has primarily focused on
substances which have anthropogenic sources, it is worth noting
that for some important short-lived species natural sources
are dominating. For instance, dust, sea salt (Rahn et al. 1977;
Quinn et al. 2002) and episodic emissions by volcanic eruptions
(Hoﬀmann et al. 2010) are important natural components of
the Arctic aerosol.

6.5 Conclusions
This chapter has outlined the transport and removal processes
determining Arctic SLCF concentrations. The most important
characteristic of the Arctic atmosphere is its strong stratiﬁcation
with globally the lowest potential temperatures, which leads
to the formation of a polar dome isolating the Arctic lower
troposphere from the rest of the atmosphere. Atmospheric
transport into the dome is not efficient but can involve a
number of diﬀerent pathways, each with diﬀerent eﬃciency
of wet scavenging. Some of these pathways involve frontal
transport, whereas others involve radiative cooling in shallow
atmospheric layers. This poses a challenge to global chemistry
transport models or climate models, which lack the resolution
to correctly simulate these phenomena and this may lead to
model biases in simulated Arctic SLCF concentrations. It may
also partly explain why the main aerosol source region obtained
in observation-focussed studies is high-latitude Eurasia, while
model simulations tend to give much larger contributions from
sources further south.
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7. Modeling methods for studies of short-lived climate forcer
effects on Arctic climate
Authors: Alexander Baklanov, Maria Sand, Mark Flanner, Knut von Salzen, Joakim Langner

7.1 Introduction

by coupling the photolysis rates and chemical reactions with
meteorological conditions at each model time step.

Different types and complexities of models are used for
simulating atmospheric transport, chemical transformations,
and radiative forcing of short-lived climate forcers (SLCFs), and
they have speciﬁc requirements for application in the Arctic.
This chapter describes the main modeling approaches for
studying SLCFs and their eﬀects on Arctic climate, in particular
specifying model setups and new features and processes realized
in the models used in this study.

Unlike CTMs, CCMs generate their own climate and calculate
the climate response to forcing, such as that associated with
human-caused emissions of greenhouse gases and aerosols.
CCMs provide different degrees of coupling between the
calculated chemical state of the atmosphere and the climate.
The emissions, transport, mixing and deposition of species are
linked to the physical state of the atmosphere. For example,
wet deposition is controlled by 4D structure of clouds and
precipitation while dry deposition of aerosols is controlled by
turbulence in the boundary layer and surface characteristics.
CCMs can be ‘nudged’ toward observed meteorological data
and, thus, be used in a manner similar to CTMs but, in that
case, they lose their ability to simulate the climate response. In
addition to CCMs, a new generation of ESMs provide coupling
between the atmosphere, ocean, sea ice and land surface, and
can explicitly represent biogeochemical processes (Flato 2011).

Comprehensive global and regional models are required for an
integrated evaluation of forcings, impacts and climate response
to SLCFs. The models need to include realistic transport of
SLCFs to the Arctic, atmospheric chemistry and aerosol
dynamics, forcing mechanisms, the main chains of climate
response processes, and depositional losses during transport
to and within the Arctic. The models should also take into
account the ongoing warming in the Arctic and the associated
changes taking place within the cryosphere, on the various
SLCF forcing mechanisms.
In general, the models can be separated into regional and
global Chemistry Transport models (CTMs) and Chemistry
Climate models (CCMs), which as referred to here also
include General Circulation models and Earth System models
(ESMs). Oﬄine CTMs consider only equations of atmospheric
transport, dispersion, deposition and transformation of
gaseous and particulate chemical species. CCMs solve all
main equations of atmospheric dynamics and atmospheric
composition on the model’s time step. Oﬄine CTMs are driven
by meteorological data while online coupled CTMs generate
their own internal meteorology including possible aerosol
feedbacks (Zhang et al. 2012a,b). The output from such models
can be compared directly with observational data (e.g. Shindell
et al. 2008). When coupled with a radiative transfer model,
oﬄine CTMs can also calculate radiative forcing. Both CTMs
and CCMs use detailed emission information (see Ch. 5) and
explicitly treat chemical processes such as changes in aerosol
hygroscopicity, state of mixture (external versus internal) with
other aerosol components, and removal from the atmosphere.
The level of detail in the treatment of these processes varies
between models. For ozone (O3) impact studies, the models
consider more comprehensive chemistry mechanisms
including photochemistry, emissions of O3 precursors and
radiative forcing due to the direct eﬀect. For O3 modeling, in
particular, natural emissions, including biogenic emissions
from diﬀerent forest/land-classes driven by temperature,
precipitation and light, marine emissions of dimethlysulﬁde,
and emissions from volcanoes, are included. Photolysis rates
are important for O3 precursor photochemistry, so cloud
optical depths and cloud altitudes are usually used in the
photolysis calculations. Photolysis rates are included in CTMs
using generated meteorology ﬁelds, and in CCMs directly

Owing to computational time requirements, there is a limit
to the horizontal and vertical resolution of the models, as
well as the number of processes treated and the level of detail
incorporated (see Table 7.1). This is a critical issue especially
in the Arctic where the high static stability produces ﬁne-scale
atmospheric structure. The boundary layer height during very
stable conditions can be only a few tens of meters and cannot
be accurately resolved by current models having lower vertical
resolution within the boundary layer. Although regional models
can typically be run at higher resolution than global models,
they are also unable to resolve the very stable boundary layer
over the Arctic, especially during the polar night.

7.2 Models

used in this assessment

Diﬀerent types of model with varying degrees of complexity and
resolution were used in this study to calculate species burdens,
radiative forcing and the Arctic temperature response to the
forcing. Table 7.2 describes the experimental set-up for the models
listed in Table 7.1. In contrast to the previous AMAP assessment,
which included results from one CCM and one CTM (AMAP
2011), this study is based on the results of three CCMs and ﬁve
CTMs. The two models used in the previous AMAP assessment
were also substantially improved for the current study (see Ch.
8). In particular, the current models generate seasonal cycles
of black carbon (BC) in the Arctic that agree much better with
observations. In the previous assessment, radiative forcing was
calculated for the direct eﬀect of BC and the BC-snow/ice eﬀect
only. Here, cloud indirect forcing is also included. Importantly,
this study also estimates Arctic climate impacts from forcing
exerted outside the Arctic. In addition, this study includes the
eﬀect of several additional SLCFs including O3 and its precursors,
sulfate and organic carbon (OC)-containing aerosols. The
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Table 7.1 Description and conﬁguration of the models used in this study. CAM5.2, CanAM4.2, NorESM are Chemistry Climate models (CCMs) and
run as Chemistry Transport models (CTMs) to calculate radiative forcing of black carbon (BC), organic carbon (OC) and sulfate (SO4) from sectors/
regions. Oslo-CTM2, SMHI-MATCH, WRF-Chem, EMEP and DEHM are global and regional CTMs. Oslo-CTM2 has been used to calculate ozone (O3)
forcing. SMHI-MATCH has also been used to calculate BC/OC/SO4/O3 forcing. WRF-Chem, EMEP and DEHM were not calculating radiative forcing.
Model

Conﬁguration

Resolution

References

CESM1 (CAM5.2)

2006–2010 interannually-varying prescribed SSTs.
Meteorology generated by the model
Aerosols simulated with the Modal Aerosol Model
(MAM7)

1.9°×2.5° and 0.9°×1.25°; 30
vertical levels

Flanner et al. 2009; Liu et al.
2012; Wang et al. 2013

CanAM4.2

2006–2010 interannually-varying prescribed SSTs
and sea ice. Meteorology generated by the model,
with nudging of winds and temperature towards a
free control run
PLA Aerosol model (PAM)

T63; 49 vertical levels

von Salzen 2006; Ma and von
Salzen 2008; Peng and von
Salzen 2012; von Salzen et al.
2013

DEHM

Meteorology nudged with NCEP global re-analyses
on 1°×1° resolution as input
Bulk aerosol scheme

Two domains coupled by two-way
nesting: (1) hemispheric with 150km
at 60°N and (2) North Atlantic, whole
Arctic with 50km; 29 vertical levels

Christensen 1997; Brandt et
al. 2012

ECHAM6

ECMWF reanalysis, 2009
Aerosols simulated with the M7 model

1.8°×1.8°; 31 vertical levels

Zhang et al. 2012c; Stevens et
al. 2013

EMEP/MSC rv4

ECMWF IFS meteorology
EMEP chemistry scheme

1°×1°; 20 vertical levels

Simpson et al. 2012

FLEXPART
(LPDM)

3-hourly operational ECMWF analyses

1°×1° meteorological input data,
0.5°×0.5° emission data

Stohl et al. 2005

NorESM

2006–2010 interannually-varying prescribed SSTs.
Meteorology generated by the model
CAM4-Oslo aerosols

1.9°×2.5°; 26 vertical levels

Bentsen et al. 2013; Iversen et
al. 2013; Kirkevåg et al. 2013

Oslo-CTM2

ECMWF reanalysis from the Integrated Forecast
System (IFS) model for year 2008 and 2009
Bulk aerosols

T42; 60 vertical levels

Myhre et al. 2009; Skeie et al.
2011b

SMHI-MATCH

ECMWF ERA-Interim reanalysis meteorology
EMEP chemistry Ammonium-nitrate-sulfate
equilibrium
Bulk aerosols (internally mixed)

0.75°×0.75°, 20–90°N; 38 levels

Robertson et al. 1999;
Andersson et al. 2007

TM4

ECMWF ERA-Interim reanalysis meteorology,
2008, 2009, 24h

2°×3°; 34 levels

Myriokefalitakis et al. 2011;
Kanakidou et al. 2012;
Daskalakis et al. 2014

WRF-Chem 3.5

Meteorology nudged with NCEP global re-analyses
on 1°×1° resolution as input
MOSAIC aerosol scheme (8 bins with
aqueous chemistry)
CBMZ gas phase chemistry
Model run from March–July 2008

100 km × 100 km, 25–90°N; 50
vertical levels
Lower latitude boundary conditions
from MOZART

Zaveri and Peters 1999; Zaveri
et al. 2008; Grell et al. 2005;
Marelle et al. 2014

Table 7.2 Description of the model simulations.
Experiment

Emission dataset

Sectors

Regions

Simulation length

Black carbon / organic
carbon / sulfate / ozone
forcing by sector/region

ECLIPSE v4a
2010 with monthly weights on
domestic sources
Monthly-varying biomass
burning 2007–2010 emissions
from GFEDv3.1

Energy+Industrial+Waste
(EIW)
Flaring (FLR)
Transport (TRA)
Domestic (DOM)
Agricultural ﬁres (AGR)
Grass and forest ﬁres (FIR)
Shipping (SHP)

Canada (CANA)
Nordic countries (NORD)
Russia (RUSS)
United States (USAM)
Rest-of-Europe (OEUR)
South Asia, east Asia, and
southeast Asia (ASIA)
Rest-of-world (ROW)

2007–2010
(2006 spin-up)

Transient climate response

IIASA MFR and CLE v5

Baseline (used for model
evaluation in Ch. 8).

ECLIPSE v4a

2005–2050
All sectors

Global

2008–2009
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models that calculate BC burden and radiative forcing include
prognostic calculation of BC lifetime and treat both internally
and externally mixed BC (except SMHI-MATCH). Monthlyvarying sea-surface temperatures (SSTs), greenhouse gases,
volcanic ash, and solar forcings were speciﬁed for the period
2007–2010, with one additional year of spin-up. More details
about the radiative forcing calculations in the diﬀerent models
are provided in Sect. 7.3.

7.3 Radiative

forcing calculations

The types of radiative forcing reported in Ch. 11 include direct
radiative forcing, cloud radiative forcing, snow and sea-ice
radiative forcing, and total radiative forcing. All forcings
represent annual averages of top-of-atmosphere (TOA)
changes in net radiative ﬂux associated with the total presence
of each component (rather than, for example, industrial-era
changes in each component). Forcings for each component
are decomposed into contributions from a variety of sources
and sectors, listed in Table 7.2. Flexibility was granted to each
modeling group to derive forcing components using their own
methods, which diﬀer especially for estimation of cloud indirect
and snow eﬀects. This design choice may increase the spread
in model results, but reﬂects the challenges and ambiguity in
deﬁning and decomposing radiative forcing. Table 7.1 indicates
the types of radiative forcing diagnosed within each model.

higher direct forcing estimate than one with a reference state
with all anthropogenic aerosols, but the diﬀerence is not large
because radiative forcing scales nearly linearly with aerosol
burden when the burden is modest. Radiative forcing from BC
deposited to land-based snow was calculated interactively in
the land component (CLM) of CESM from parallel radiative
transfer calculations conducted each time-step of snow albedo
with and without BC (Flanner et al. 2007). The calculations were
conducted within each coupled atmosphere-land simulation,
using prognostic aerosol deposition ﬂuxes that were consistent
with the precipitation ﬂuxes. The sea-ice model is not active
when SSTs are prescribed, so forcing from BC deposited to sea
ice must be achieved with oﬄine calculations. Monthly-mean
aerosol deposition ﬂuxes produced from each tagged aerosol
run were used to drive oﬄine simulations with the CICE4 sea-ice
component of CESM, forced with 2006–2010 meteorology. As
for the land model, the forcings were calculated using parallel
radiative transfer calculations of sea-ice albedo with and
without BC (Holland et al. 2012). Chapter 11 reports combined
land and sea-ice radiative forcing. Simulated land snow BC
concentrations are not subject to the bias described by Doherty
et al. (2014a), which results when temporally inconsistent aerosol
wet deposition and precipitation ﬂuxes are used to drive oﬄine
simulations. Sea-ice forcings, however, are likely to be subject to
this bias, which was found to be a factor of 1.5–2.5 (high) for land
snow, but which has not been quantiﬁed for sea ice.
7.3.2 CanAM4.2

7.3.1 CESM1

(CAM5.2 atmosphere model)

Simulations conducted with the Community Earth System
Model (CESM) utilize the CAM5.2 atmospheric model
with modal aerosol treatment (Liu et al. 2012), including
important modiﬁcations to the aerosol code that result in
substantially more aerosol transport to the Arctic (Wang et
al. 2013). In CESM, direct radiative forcing from atmospheric
constituents are diagnosed from parallel radiative transfer
calculations, conducted each time-step with and without each
species of interest. The forcings represent the mean change
in instantaneous TOA shortwave+longwave radiative flux
caused by the immediate presence of the agent. Independent
simulations were conducted for each emissions tag (Ch. 5
and Table 7.2) and meteorology was generated by the model
in response to prescribed 2006–2010 SSTs. Use of a nudged
meteorology framework (i.e. with re-analysis data) would have
been preferable for forcing calculations, both to minimize
variability between simulations and to enable cloud indirect
radiative forcing calculations, but was not feasible with the
version of the model applied here. However, Wang et al. (2014b)
constrained a diﬀerent version of the CAM5 model with reanalysis data (1995–2005) and showed that the global and
Arctic annual mean BC direct radiative forcings have minimal
interannual variability. Furthermore, the 10-year mean forcing
estimate of Wang et al. (2014b) is very close to that of the present
study (see Ch. 10 and 11).
Sensitivity studies showed that forcings generated through
subtraction of each tag (see Ch. 5) from an all-aerosol emission
source produced forcing estimates that were unrealistically
noisy. Hence, forcings were calculated relative to base states with
no anthropogenic aerosols. This approach produces a slightly

In simulations with CanAM4.2, total radiative forcing (Ftot)
is diagnosed using the nudged radiative ﬂux perturbation
method (Kooperman et al. 2012). Forcings for each chemical
aerosol species are given as the difference in TOA net
radiation (shortwave+longwave) between experiments with
perturbed (no) ECPLISE V4a emissions of the species and a
control simulation with ECLIPSE V4a emissions. Winds and
temperatures in the control simulation and experiments were
nudged to a free (un-nudged) simulation with CanAM4.2 using
6-hourly model data and a nudging time scale of 24 hours.
To diagnose indirect forcings, an additional control simulation
and experiments were conducted with speciﬁed monthly cloud
droplet number concentrations (CDNC) in the cloud scheme
in order to determine total species forcings for specified
cloud droplet numbers (Fnoind) using the nudged radiative ﬂux
perturbation method and the same free simulation that was used
to diagnose Ftot. Indirect species forcings (Find) were determined
as the diﬀerence in TOA net radiation from fully interactive and
ﬁxed-CDNC simulations: Find = Ftot – Fnoind. Direct (Fdir) and snow
(Fsnow) species radiative forcings were calculated from diﬀerences
between instantaneous net (shortwave+longwave) forcings at the
TOA between the experiments and control simulation.
Forcings for each regional and sectoral tag were derived by
scaling each species forcing component (Ftot, Find, Fdir, Fsnow) by
changes in aerosol burden for each tag, for example:
Ftot,tag = ( Ftot / b ) × btag

Eq. 7.1

where b and Ftot are, respectively, diﬀerences in burden and TOA
net radiation between experiments and the control simulations.
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btag is the diﬀerence in burden between a nudged regional/
sectorial experiment (i.e. without emissions from a speciﬁc
tag) and the control simulation. Scaling calculations are done
separately for each grid cell and then averaged over the region
of interest (e.g. 60–90°N) to obtain mean forcings. The main
motivation for this approach was to diagnose indirect (ﬁrst
and second) forcings in the model. Kooperman et al. (2012)
demonstrated that their method yields an eﬃcient approach
that does not require unreasonably long model integrations
or a large number of model ensembles to diagnose radiative
forcing of aerosols. However, simulation results for aerosol
concentrations and radiative ﬂuxes are aﬀected by internal
spatio-temporal variability in amounts and properties of clouds
and snow in the simulations, which are not subject to nudging.
This substantially limits the statistical robustness of forcing
estimates for small changes in emissions in CanAM (i.e. the
signal to noise ratio in forcings can be poor for individual
tags), which motivated the choice to scale the forcings using
burden perturbations from the individual experiments with
perturbed emissions from individual regions and sectors, as
described in Eq. 7.1. With nudging, burden perturbations
can be more robustly diagnosed than forcing perturbations
when emission perturbations are small. This approach will be
appropriate if forcings are a linear function of burdens, which
is a good approximation with regard to direct radiative eﬀects
of BC. The approach was tested for BC emissions from Asia
and good agreement was found between scaled and directly
diagnosed radiative ﬂuxes. However, model results are typically
more strongly aﬀected by variability than results diagnosed
from CTMs and other methods which do not account for
aerosol indirect eﬀects. The 95% conﬁdence uncertainty ranges
for Arctic BC burdens and direct radiative forcing estimated
based on seven ensemble members of the control simulation
are ±241 Mg C and ±16.1 mW/m2, respectively. These are
comparable to diagnosed BC burdens and forcings for tags
associated with the Nordic countries, Canada, and the United
States (see Ch. 11). In contrast, uncertainties are relatively small
for tags associated with Asia and Russia.
7.3.3 SMHI-MATCH

In the SMHI-MATCH simulations the PORT tool (Conley et
al. 2013) was used to diagnose direct radiative forcing of O3,
BC, OC and sulfate contributions from diﬀerent sector-region
combinations. The calculations were performed in two steps.
First, the MATCH CTM was run with 20% reduction of the
emissions in each sector-region combination. This was done
in one run for O3 precursors and sulfur emissions and one run
for BC and OC. The total change in each component for each
sector-region combination was then estimated by taking the
diﬀerence between the perturbation run and a baseline run with
no reduction of emissions and scaling by a factor of ﬁve. This
procedure was adopted to minimize numerical errors resulting
from steep gradients in emissions in the perturbation runs.
Simulations were carried out for a ﬁve-month spin-up period
in 2007 and for the whole of 2008. Second, PORT was set up
following Conley et al. (2013). This involved running CESM 1.2
for a validated present-day simulation over 16 months with ﬁxed
SST and sea ice, storing the necessary output. This simulation
used archived monthly 3D trace gas and aerosol distributions
for estimating their radiative eﬀects. Using output from this
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run it was then possible to diagnose the radiation ﬂuxes in
the simulation using PORT with good accuracy. To calculate
the radiative forcing due to emissions from each sector-region
combination the monthly 3D contribution to the concentration
of each species simulated with MATCH was deducted from
the monthly 3D ﬁelds used in the CESM simulation. PORT
was then rerun using these perturbed concentration ﬁelds as
input. The radiative forcing was diagnosed as the diﬀerence
with and without perturbation. This was done separately for
each chemical component diagnosed involving four diﬀerent
PORT runs for each sector-region combination.
7.3.4 NorESM

The direct and indirect aerosol effects in NorESM were
estimated by interpolating the optical and physical properties
of the aerosols with pre-existing values in look-up tables
(Kirkevåg et al. 2013). The input to the look-up tables are aerosol
mass concentrations that are tagged according to production
mechanisms in cloudy and clear air, and ambient relative
humidity. The output of the look-up tables are spectrallyresolved optical parameters to estimate the direct aerosol
eﬀect in the radiative transfer code, and aerosol modal size
parameters to calculate the activation of cloud condensation
nuclei (CCN-activation) and aerosol indirect eﬀects (in liquid
clouds). The main advantage of this method is that the degree
of internal versus external mixing can be estimated based on
physicochemical processes.

7.4 Equilibrium

temperature change

Radiative forcings from SLCFs are translated into equilibrium
temperature changes through the use of regional climate
sensitivity parameters. Because the local surface temperature
response to BC forcing in the Arctic and elsewhere depends
strongly on the altitude of BC forcing (Ban-Weiss et al. 2011;
Flanner 2013; Sand et al. 2013a), a technique was devised to
derive vertically-resolved radiative forcings by BC in the Arctic
and apply these in combination with vertical climate sensitivity
parameters derived by Flanner (2013).
Vertically-resolved direct radiative forcing from BC can
be approximated using: modeled TOA forcing at each grid
cell g and month m (FBC(g,m)) (units W/m2); modeled burdens
of BC in each vertical layer z (B(g,m,z)) (units kg/m2); and
a mean radiative eﬃciency proﬁle for Arctic BC, deﬁned at
each model layer midpoint (E(z)) (units W/kg), which serves
as a weighting function. A proﬁle of Arctic annual-mean E(z)
derived by Samset et al. (2013) from the Oslo-CTM2 model was
applied in this study (see Fig. 7.1). The following preliminary
step provides an intermediate forcing term (units W/m2)
deﬁned at each grid cell, month, and layer:
Ftmp g, m, z = Bg, m, z) × Ez

Eq. 7.2

This is followed by a normalization procedure to conserve
the modeled TOA forcing (FBC(g,m)), which varies strongly
with season:

4509
51

Chapter 7 · Modeling methods for studies of short-lived climate forcer eﬀects on Arctic climate
Sensitivity to local BC forcing, K/(W/m2)
3.0

NDRF, W/g
4500

2.5
3500

2.0
1.5

2500
1.0
0.5
1500

♦

♦

0
-0.5

500
0

200

400
600
Pressure, hPa

800

1000

Figure 7.1 Vertical proﬁle of annual-mean normalized direct radiative
forcing (NDRF, or radiative eﬃciency) of black carbon (BC) in the Arctic,
derived from Oslo-CTM2 calculations (Samset et al. 2013).
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where the summation is conducted over all N model layers.

FBC (g, m, z)

Eq. 7.4

This quantity is then averaged annually and horizontally over
the Arctic (60–90°N) to obtain an annual-mean verticallyresolved Arctic forcing, FBC,Arc(z), which has units of W/m2/layer.
For model intercomparisons, this quantity was divided by the
Arctic annual-mean diﬀerence in pressure between model layer
interfaces, yielding a forcing term with units of W/m2/hPa.
With vertical radiative forcing deﬁned, Arctic equilibrium
surface temperature change is quantiﬁed in terms of vertical
atmospheric BC forcing (FBC,Arc(z)), and any combination
of other regional forcings exerted by other species (F(i,j)),
for example:

1000

Figure 7.2 Arctic surface temperature response to black carbon (BC)
radiative forcings exerted at diﬀerent altitudes in the Arctic, derived from
simulations described by Flanner (2013).

S

These equations can be combined into the following uniﬁed
expression, providing vertically-resolved forcing that is
weighted by modeled layer burden and radiative eﬃciency,
and which conserves modeled TOA direct forcing:

800

I

Here, λBC,Arc(z) represents the Arctic surface temperature
response to a unit of BC radiative forcing exerted in layer z,
deﬁned by a midpoint pressure. Vertical proﬁles of λBC,Arc are
derived from sensitivity studies described by Flanner (2013)
and are shown in Fig. 7.2.
Each λi,j refers to an Arctic climate sensitivity (units K/(W/m2))
with respect to a radiative forcing (F(i,j)) exerted by species i
in region j. The parameters and forcing regions applied in this
study are listed in Table 7.3.
Note that the parameters listed in Table 7.3 have units of Kelvins
per unit of radiative forcing averaged horizontally over the
speciﬁed domain (rather than averaged globally). The sensitivity
parameters originate from Shindell and Faluvegi (2009), and are
partially reproduced by Collins et al. (2013a). The parameters
were derived from equilibrium climate change simulations
with idealized forcings from different species imposed in
diﬀerent regions. These parameters seem to reproduce modeled
climate sensitivity to global forcings reasonably well, although
they originate from only one model and uncertainty in these
parameters has not been quantiﬁed. The parameters for BC in

Table 7.3 Arctic climate sensitivity factors (K/(W/m2)).
Forcing
location

Forcing component
Atmospheric black carbon

Ozone

Scattering aerosol

Black carbon in snow and ice

90–28°S

0.06

0.06

0.06

0.18

28°S – 28°N

0.31

0.13

0.16

0.93

28–60°N

0.15

0.05

0.17

0.45

60–90°N

VRa

0.07

0.31

1.46

a

VR: use of vertically-resolved forcing (see Sect. 7.4).
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snow and ice were added for this study. The Arctic BC-in-snow
sensitivity term is from Flanner (2013) while the values for
other regions are the atmospheric BC parameter multiplied
by 3 – loosely representing the eﬃcacy factor of ~3 found in
previous studies for this forcing mechanism (Flanner et al.
2007; Hansen et al. 2007). In the present study, the sulfate and
OC forcings are assigned to the ‘scattering aerosol’ sensitivity
factors, and direct forcings are only used in the temperature
change calculation.

7.5 Conclusions
There are several new features in the modeling approaches
realized in the current assessment. First, the models have
been substantially improved over the past four years. The
current models simulate improved seasonal cycles of nearsurface SLCFs, but still underestimate the amplitude of the
seasonal cycle of BC in the Arctic (see Ch. 8). In the previous
AMAP assessment, only one CCM and one CTM were used
to calculate radiative forcing values, and only the atmospheric
direct eﬀect of BC and OC and the BC-snow/ice eﬀect were
considered. In this study, three CCMs and ﬁve CTMs were
used. In addition to direct forcing by atmospheric BC, the
eﬀects of several additional SLCF species were included,
including O3 and its precursors, OC, sulfate, and BC in snow
and ice. In addition, cloud indirect eﬀects from both BC
and scattering aerosols were assessed. The previous AMAP
assessment cited studies which found that the local surface
temperature response to BC forcing in the Arctic depends
strongly on the altitude of that forcing, but the modeling
analysis did not include those eﬀects. For this assessment, a
technique was devised to derive vertically-resolved radiative
forcings by BC in the Arctic. These were then applied in
combination with vertical climate sensitivity parameters to
determine equilibrium surface temperature changes. Finally,
this assessment quantiﬁed Arctic temperature changes due to
radiative forcing exerted both within and outside the Arctic.
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8. Modeled and measured distribution and seasonality of short-lived
climate forcers in the Arctic
Coordinating lead authors: Sabine Eckhardt, Kathy Law, Steve Arnold
Lead authors: Mark Flanner, Joakim Langner, Sarah Monks, Maria Sand, Andreas Stohl
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8.1 Introduction
This chapter describes the observed distribution and seasonality
of short-lived climate forcers (SLCFs) in the Arctic, and uses
these data in model evaluation. Given that the radiative forcing
and Arctic climate response calculations presented in Ch. 11
are based on model calculations, evaluating the ability of the
models to reproduce the seasonality and distribution of SLCFs
in the Arctic is extremely important.
This chapter reports in-situ measurements of SLCFs at several
Arctic surface sites for the years 2008–2009, as well as aircraft
measurements obtained mainly from campaigns during the
International Polar Year. For ozone (O3), some proﬁle information
is available from ozonesondes. This study also uses measurements
of black carbon (BC) in snow sampled throughout the Arctic.
Model results are from the suite of AMAP and ECLIPSE
(www.eclipse.no) models (see Ch. 7), and were used to perform
simulations for the years 2008–2009 using a consistent set of
emission inventories (ECLIPSE V4a). This means that intermodel diﬀerences in the simulated distributions of gases and
aerosols are almost entirely due to diﬀerences in meteorological
input data (or modeled climate realization in case of free-running
climate models), resolution, numerical schemes and model
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physics and chemistry. Very small diﬀerences may also result
from slightly diﬀerent emission heights used in the diﬀerent
models, and from diﬀerent treatment of some natural emissions
(such as dimethyl sulﬁde) not included in the ECLIPSE emission
data set. It is important to note that models using diﬀerent sets
of emission data would probably show a greater spread in their
results than is documented here. It is also important to note that
the measurements used here are point measurements, whereas the
modeled values are grid-box averages. Therefore, extreme values
are less likely to occur in the models than in the measurements.

8.2 Aerosols
8.2.1 Measurement

data

In this study, aerosol analysis is focused on BC and sulfate,
for which measurement data are available from several Arctic
surface stations and aircraft campaigns. BC model results
are compared (later in this chapter) with measurements
of aerosol light absorption (converted to equivalent BC,
eBC) from four sites in diﬀerent parts of the Arctic: Barrow
(Alaska), Alert (Canada), Pallas (Finland) and Zeppelin
(Svalbard). The locations are shown in Fig. 8.1 with
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Figure 8.1 Location of measurement stations (left) and ﬂight tracks north of 70°N (right) used in this study. Dot colors indicate measurement types
available (green=aerosol plus gas-phase; yellow=aerosol only; magenta=gas-phase only).
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Table 8.1 Long-term systematic aerosol observations in the Arctic (north of 60°N) contributing to the analyses discussed in this study (see Ch. 2, 8 and 9).
Site

Location

Elevation,
m asl

Physical properties
Number
concentration

Optical properties

Number size
distribution

Light
absorption

Chemical inorganic speciation Direct
carbona
Light
Integrated
Continuous
scattering
ﬁlter

Alert

82.45°N, 62.52°W

210

9

Barrow

71.32°N, 156.6°W

11

9

Summit,
Greenland

72.60°N, 38.42°W

3208

Zeppelin
(Ny Ålesund)

78.91°N, 11.88°E

474

9

9

9

9

Pallas

67.97°N, 24.12°E

560

9

9

9

9

Station Nord

81°36’N,16°39’W

25

9

9

9

9

9

9

Elements;
SO42-; NO3-;
NH4+;

9

9

Fine; Coarse
DRUM
Sampling

9

SO42-

Elements;
SO42-; NO3-;
NH4+;

O3; NOX; CO,
CO2; H2

Weekly
EC/OC

a

For example, the use of integrated ﬁlter measurements for elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) via thermal evolution techniques.

information on measurements undertaken at the stations
provided in Table 8.1. Various instruments were used at the
sites: diﬀerent types of particle soot absorption photometer
(PSAP) at Barrow, Alert and Zeppelin, and a multi-angle
absorption photometer at Pallas (Hyvärinen et al. 2011). These
devices all measure the particle light absorption coeﬃcient
(σap), each at its own speciﬁc wavelength (typically around
530–550 nm) and for diﬀerent size fractions of the aerosol
(typically particles smaller than 1.0, 2.5 or 10 μm). Conversion
of σap to eBC mass concentration is not straightforward and
requires certain assumptions (see Ch. 2). The mass absorption
efficiency used for conversion is site-, instrument- and
wavelength-speciﬁc and has an uncertainty of at least a factor
of two (see Ch. 2 for more details). In this study, the measured
light absorption was converted to eBC mass concentration
using a mass absorption eﬃciency of 10 m2/g, typical of
aged BC aerosol (Bond and Bergstrom 2006). Sharma et
al. (2013) used an even higher value of 19 m2/g for Barrow
and Alert data. The converted light absorption values are
referred to as eBC in this study to reﬂect the uncertainties
in this conversion, as well as other uncertainties resulting,
for instance, from the use of diﬀerent cut-oﬀ sizes for the
diﬀerent instruments.
Monitoring data from Barrow and Alert are routinely ‘cleaned’,
that is, the inﬂuence of local sources is removed. Zeppelin
monitoring data are generally not strongly inﬂuenced by local
emissions, although summer values are enhanced by about
11% due to local cruise ship emissions (Eckhardt et al. 2013).
Sulfate measurements were available from Pallas, Zeppelin,
Barrow, Station Nord, and Alert. Aerosol particles were collected
on open face ﬁlters and major inorganic cations and anions
were quantiﬁed by ion chromatography. Non-sea salt (nss)
sulfate concentrations were obtained by subtracting the sea salt
contribution via analysis of sodium (Na+) and chlorine (Cl-)
data, thus making the sulfate data directly comparable to the
modeled values which also report nss-sulfate. For Station Nord,
the contribution from sea salt is minor (Heidam et al. 2004),
so no correction was applied. Samples were taken with daily to
weekly resolution, depending on station and season. Organic

carbon (OC) data are not covered in this chapter because OC
is not monitored at most stations, and not all models reported
OC concentrations.
Aircraft data were obtained from two ARCTAS campaigns
mainly covering the North American Arctic (Jacob et al.
2010) in April and June/July 2008, the ARCPAC campaign
conducted together with ARCTAS in spring 2008 (Brock
et al. 2011), the PAMARCMIP campaign covering the central
Arctic in April 2009 (Stone et al. 2010), and the HIPPO
campaign (Schwarz et al. 2010, 2013b; Wofsy 2011) during
January and October 2009. The ﬂight tracks of all aircraft
campaigns are shown in Fig. 8.1. Refractory BC (rBC) was
measured during these campaigns with single particle soot
photometer instruments (see Ch. 2 and Schwarz et al. 2006).
Observations of submicrometer sulfate aerosol mass during
ARCTAS were made with the SAGA instrumentation package
(Dibb et al. 2003) using a mist chamber/ion chromatograph
and during ARCPAC with a compact time-of-ﬂight aerosol
mass spectrometer (Bahreini et al. 2008). No sulfate data were
available from PAMARCMIP and HIPPO.
While ARCTAS and ARCPAC, in addition to sampling the
background Arctic atmosphere, also specifically targeted
pollution plumes, PAMARCMIP and HIPPO sampled the
Arctic atmosphere without intentionally targeting pollution
plumes. However, a low sampling bias for these campaigns may
occur because they purposefully targeted only remote regions
of the Arctic. During April 2008, biomass burning inﬂuence was
widespread throughout the Arctic (Warneke et al. 2010; Brock
et al. 2011). Thus, the higher mean BC concentrations found
during ARCTAS and ARCPAC than during PAMARCMIP
a year later are not only caused by the diﬀerent sampling
strategies of these campaigns, but also by the early start to the
biomass burning season in 2008. Even though all available
BC and sulfate data from several campaigns were used for
model evaluation, data coverage was still poor and perhaps
not fully representative of the regions and seasons in which
the campaigns were conducted.
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8.2.2 Seasonality

at measurement stations

Measurements throughout the Arctic have repeatedly shown
that aerosol concentrations (including BC and sulfate) near
the surface, peak in winter/early spring – the phenomenon
is known as Arctic Haze – and are lowest in early autumn
(e.g. Sharma et al. 2006; Quinn et al. 2007). This seasonality
was discussed in detail by AMAP (2011) and is not repeated
here. At the four sites with continuous eBC monitoring, eBC
concentrations are comparable, with monthly median values of
about 20–80 ng/m3 in late winter/early spring and <10 ng/m3
in summer/early autumn (see Fig. 8.2). Seasonality is least
strong at the southernmost site, Pallas, where the summer
concentrations are about twice as high as at the other sites,
reﬂecting a decrease in the seasonal minimum with latitude.
While aerosol concentrations in the Arctic during late winter/
BC, ng/m3
100

early spring are comparable to those at remote regions further
south, concentrations in summer/early autumn are lower
owing to the eﬀective ‘cleansing’ of the atmosphere (see Ch. 6).
The timing of the highest eBC concentrations varied by site
(January at Alert, February at Barrow, March at Pallas, and
April at Zeppelin), but with no clear relationship between the
timing of the peak concentration and latitude; although the
maximum occurred earlier at the two North American sites
compared to the other sites.
The models used in this study are described in Ch. 7 (see Table 7.1
for a summary). They capture the Arctic BC concentrations with
variable success (Fig. 8.2). Nevertheless, there is clear progress
since earlier studies (e.g. Shindell et al. 2008; AMAP 2011),
when the seasonality generated by most models was incorrect
and many models systematically underestimated Arctic Haze

Alert

80
60
40
20

''

0
BC, ng/m3
100

Zeppelin

80
60
40
20
0
BC, ng/m3
100

Barrow

80
60
40
20
0
BC, ng/m3
100

Pallas

80
60
40
20
0
J

F

M
Measured
SMHI-MATCH

A
OsloCTM2
CanAM4.2

M

J
NorESM
DEHM

J
TM4-ECPL
CESM1-CAM5

A

S
ECHAM6-HAM2
WRF-Chem

O

N

D

FLEXPART

Figure 8.2 Seasonal variation in observed and modeled equivalent black carbon (eBC) concentrations for the years 2008 and 2009 at four stations. The
black dashed line is the observed median, the light shaded area indicates the range between the 25th and 75th percentiles. Diﬀerent colored lines show
the modeled monthly median values.

4514
56

AMAP Assessment 2015: Black Carbon and Ozone as Arctic Climate Forcers

SO4 , ng/m3
2000

Alert

1500
1000
500

--------

0
SO4 , ng/m3
2000

Zeppelin

1500
1000
500
0
SO4 , ng/m3
2000

Barrow

1500
1000
500
0
SO4 , ng/m3
2000

Pallas

1500
1000
.....

---

500

-------

0
J

F

M
Measured
SMHI-MATCH

A

M
OsloCTM2
CanAM4.2

J

J
NorESM
DEHM

A
TM4-ECPL
CESM1-CAM5

S

O

N

D

ECHAM6-HAM2
WRF-Chem

Figure 8.3 Seasonal variation in observed and modeled sulfate (SO4) concentrations for four stations for 2008 and 2009. The black dashed line is the
observed median, the light shaded area indicates the range between the 25th and the 75th percentiles. Diﬀerent colored lines show the modeled monthly
median values.

concentrations. In this study, most models capture the much
higher concentrations in winter/spring compared to summer/
autumn, and some can approximately reproduce concentrations
reached during the Arctic Haze season (see also Breider et al.
2014). However, there is still much variability between individual
models, with seasonal median values varying by about an order
of magnitude both in spring and summer even when excluding
the most extreme models (see Table 8.2). Some models
still underestimate the high eBC concentrations observed
during the Arctic Haze season and overestimate the low eBC
concentrations observed in summer. The model discrepancies
also increase with increasing latitude. At the northernmost site,
Alert (82.5°N), all models underestimate eBC concentrations
for the full duration of the Arctic Haze season (January until
April). It is also clear that the model underestimates for spring
2008 and 2009 were of similar magnitude.

Sulfate is the dominant component of Arctic aerosol (Quinn
et al. 2007). The seasonal sulfate (SO4) cycle at the monitoring
stations is similar to that of BC, with a clear maximum during
the Arctic Haze season and a minimum in summer/early
autumn (Fig. 8.3). However, the seasonal SO4 cycle at the
northernmost stations is weaker than for BC, with a factor of
5.4 diﬀerence between winter/spring and summer, compared
to 15 for BC (Table 8.2). This is likely to be due to the inﬂuence
of biogenic SO4 sources in summer (Quinn et al. 2002).
The models have similar difficulties capturing the SO 4
seasonality as for BC, with up to about an order of magnitude
diﬀerence between simulated seasonal median concentrations
for diﬀerent models, both in summer and in winter (Table 8.2).
In fact, model variability for SO4 in summer is even greater
than for BC, probably due to diﬀerent treatments for biogenic
sources. In contrast to BC, where modeled concentrations
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Table 8.2 Median observed equivalent black carbon (eBC) and modeled BC mass concentrations and median observed and modeled sulfate (SO4)
concentrations for the stations Zeppelin (Svalbard), Barrow (Alaska) and Alert (Canada) during winter/spring (January to March) and summer (July to
September). The data are for 2008 and 2009, but a few models did not simulate the full period (see Table 7.1).
eBC, ng/m3

Observations/Model

SO4, ng/m3

Winter/Spring

Summer

Winter/Spring

Summer

Measured data

49.4

3.3

561.0

103.2

Model mean

22.1

6.8

388.1

163.4

FLEXPART

40.2

7.7

OsloCTM

8.4

1.3

90.2

109.7

NorESM

13.0

4.4

394.2

70.8

5.4

1.3

71.3

149.7

TM4
a

ECHAM6

1.9

2.1

488.7

388.9

SMHI-MATCH

38.6

1.1

603.3

151.1

CanAM4.2

38.8

1.6

791.3

270.9

DEHM

57.1

11.6

434.6

61.1

CAM5

21.3

5.1

210.5

21.9

WRF-Chem

14.9

32.3

408.8

246.6

a

Model data incomplete.

at Pallas are too high, here most models overestimate SO4
concentrations at the lowest latitude site (Pallas) and the
northernmost station (Alert).
8.2.3 Vertical

profiles

The radiative effects of aerosols depend strongly on the
altitude of the aerosol layer (Samset and Myhre 2011; Samset
et al. 2013), so it is very important to know not only the total
column loading but also the vertical distribution of aerosols.
This is particularly important in the Arctic (Flanner et al.
2013; Sand et al. 2013a).
8.2.3.1 Black

carbon

Figure 8.4 summarizes all rBC data from the ARCTAS and
ARCPAC spring 2008 aircraft campaigns. Median concentrations
are shown as a function of latitude (binned into 10° intervals)
both for lower (<3 km) and higher (>3 km) altitudes, and as a
function of altitude both for the High Arctic (>70°N) and lower
latitudes. The models were sampled at the grid box closest to the
locations and times of the measurements and were subsequently
binned in the same way as the measurement data to allow a
direct comparison.
For the low-altitude (below 3 km) bin, the highest median rBC
values were observed at 30°N and 50°N, with a substantial drop
in concentration towards higher latitudes. For the high-altitude
(above 3 km) bin, the highest median concentrations were
slightly further north, at 60°N, and concentrations dropped
less strongly towards the North Pole than at lower altitude.
All models except CanAM4.2, systematically underestimate
the measured values substantially for both altitude bins
and for all latitudes. This contrasts with the situation for
measurements mainly outside the Arctic where most models
strongly overestimate rBC values, especially at high altitudes
(Hodnebrog et al. 2014). When plotted as a function of altitude,
the measured values peak near 5 km, both for sub-Arctic and

Arctic latitudes. All models, except CanAM4.2, underestimate
the measured median values throughout the entire depth
of the proﬁle. Some of the models, mainly those driven by
observed meteorology, capture the BC maximum near 5 km
in the Arctic. However, the lower-latitude maximum observed
around 4–5 km is hardly captured by any of the models. One
reason for this discrepancy between the model results and the
observations could be the strong inﬂuence of biomass burning
during spring 2008 (Warneke et al. 2010; Brock et al. 2011). Even
though the emission data used in the models should capture the
strong biomass burning events in 2008, it cannot be excluded
that the emission data are underestimated or that the emission
altitudes used in the models are incorrect. However, it is likely
that the models also underestimate the contributions of other
BC sources, because the median measured rBC concentration
should be much less affected than the mean and higher
percentiles by the biomass burning plumes, which were only
sampled during parts of the campaigns.
Figure 8.5 shows similar comparisons for the HIPPO
campaigns in winter and autumn 2009, the ARCTAS/ARCPAC
campaign in spring, the ARCTAS campaign in summer 2008,
and the PAMARCMIP campaign in spring 2009. For brevity,
the results show only data for latitudes north of 70°N and for
median values above and below 3 km in altitude. For spring
2008, the aggregate plots for BC show even more clearly
than in Fig. 8.4 that all models except CanAM4.2 at low
altitudes underestimate the measured rBC concentrations,
some substantially (by up to factors of 50 and 260). For
summer 2008, results are mixed. Measured concentrations
in summer are much lower than in spring, both at low and
high altitudes, and the majority of models overestimate
measured concentrations, especially below 3 km. This picture
of substantial model underestimates in spring and a tendency
towards overestimates in summer is consistent with the
previous ﬁndings based on intercomparisons between model
estimates and observations at surface sites (see Sect. 8.2.2). The
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Figure 8.4 Comparison of modeled black carbon (BC) concentrations with observations of refractory BC (rBC) from the ARCTAS-spring and ARCPAC
aircraft campaigns in spring 2008. The ﬁrst column shows box and whisker plots of observed rBC concentrations in ng/m3. The black dots and red line
represent the median, the boxes extend from the 25th to the 75th percentiles and the red dots represent outliers. The other columns show the modeled
BC concentrations for a range of models. The two upper rows show BC concentrations binned into 10° latitude bands from 30–40°N to 80–90°N, and
for altitudes above/below 3 km asl. The two lower rows show BC concentrations binned into 1-km height intervals for latitudes above/below 70°N.

seasonality in the low-altitude bin from the aircraft campaigns
is consistent with that measured at the surface sites.
The spring 2009 PAMARCMIP campaign shows a slightly
different picture. This campaign had little influence from
biomass burning. The measured median rBC concentrations at
low (high) altitudes were about a factor of two (four) lower than
for the spring 2008 campaigns. Most model results show the
same tendency, also simulating lower median concentrations
than a year earlier. However, while there is a significant

diﬀerence between the measurements for spring 2009 (little
inﬂuence from biomass burning) and spring 2008 (strong
inﬂuence from biomass burning), the diﬀerence between the
two sets of simulated concentrations was much less and the
simulated concentrations ﬁt better the measured median values
in spring 2009. The vertical gradient of measured rBC also
diﬀered between 2008 and 2009. In spring 2008, concentrations
above 3 km were higher than those below, owing to the strong
biomass burning inﬂuence aloft, while the opposite was true in
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Figure 8.5 Median black carbon (BC) concentrations north of 70°N for various aircraft campaigns during the International Polar Year. Winter 2009,
HIPPO (a, b), spring 2009 PAMARCMIP (c, d) and spring 2008 ARCTAS/ARCPAC (e, f), summer 2008 ARCTAS (g, h) and autumn 2009 HIPPO (i,
j). The red bar and red line show observed concentrations and the colored bars show model results. Missing model results are marked by a cross. The
analysis is performed for measurements below 3 km (left panels) and above 3 km (right panels) in altitude. Note: scales on the y-axes vary.

spring 2009 when there was little biomass burning inﬂuence.
This change in the vertical distribution of rBC over the two
years is not well captured by the models. It is noteworthy that
despite the diﬀerences in the aircraft measurements, the median
concentrations measured at the surface stations were nearly
identical in April 2008 and April 2009.

with surface observations. Most of the models overestimated
the measured concentrations, both above and below 3 km. The
HIPPO campaign in winter (January) 2009 measured strong
vertical diﬀerences: moderately high rBC concentrations below
3 km, but the lowest concentrations of all campaigns above 3km.
This feature is very well captured by the models.

The HIPPO campaign in autumn 2009 was conducted about
one month after the seasonal minimum at most surface sites and
measured very low rBC concentrations, which are consistent

Overall, the aircraft measurements conﬁrm the BC seasonality
measured at the surface stations. They also conﬁrm that most
models underestimate BC concentrations in spring, while many
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overestimate concentrations in summer and autumn. Plus,
the BC seasonality generated by the models is too weak to
properly represent changes measured at the surface (Fig. 8.2),
or vertically through the troposphere.
8.2.3.2 Sulfate

Measured median SO4 concentrations in the Arctic during
spring 2008 were lower above 3 km than below 3 km (see
Fig. 8.6). Below 3 km, the median measured SO4 concentration
(1200 ng/m3) was higher than measured at the surface during
winter/spring (413 ng/m3; Table 8.2), consistent with a strong
vertical gradient measured in the lowest 1 km during spring
2008 (Brock et al. 2011). All models, except CanAM4.2, strongly
underestimate the measured SO4 concentrations, some models
by more than an order of magnitude. Also, the models vary in
their vertical distribution of SO4, with some models correctly
simulating lower concentrations above 3 km than below, while
others show the opposite.
During summer 2008, the measured median SO4 concentrations
were about a factor of 4–6 lower than in spring 2008,
consistent with the seasonality measured at surface sites.
Median concentrations above and below 3 km are very
similar. Two-thirds of the models underestimate the summer
SO4 concentrations above 3 km, and large overestimates and
underestimates occur below 3 km. Given the large diﬀerences
in rBC measured between spring 2008 and spring 2009, the
representativity of the 2008 SO4 measurements may be limited,
even though biomass burning is a much less important source
of SO4 than for BC. However, it does seem that the models
underestimate SO4 seasonality not only at the surface (see
Fig. 8.3) but also higher in the troposphere.

SO4 , ng/m3
1400

8.2.4 Black

Modeled impacts of BC on snow albedo are best evaluated
using direct measurements of BC in the snowpack and sea
ice. In this study, simulated distributions of BC in snow were
evaluated against measurements by Doherty et al. (2010). This
observation dataset comprises hundreds of samples collected
during an extensive survey of the Arctic in 2006–2009. Most
of the measurements were made in the top 5 cm of snow. The
model outputs evaluated were the CESM1.1.1 and CanAM4.2
simulations that apply all global BC emissions (Ch. 11) and are
driven with interannually-varying sea-surface temperatures
(SSTs) during the period of measurements. The land component
of CESM simulates BC in the surface layer of the snowpack
(on average ~2 cm thick), which is dependent on wet and dry
aerosol deposition ﬂuxes, precipitation, snow sublimation,
melt removal, and snow layer combinations and divisions
(e.g. Flanner et al. 2007). In CanAM4.2, the temporal evolution
of BC in surface snow on bare ground and sea ice is calculated
based on a simpliﬁed mass budget, which accounts for aerosol
deposition and melting of snow. Increases in BC concentration
in snow from BC deposition are represented as an adjustment of
the BC concentration towards instantaneous values at the snow
surface. The adjustment occurs over a timescale that is inversely
related to the snowfall deposition ﬂux and proportional to the
depth of the surface snow layer, which is assumed to be 20 cm.
In both models, BC becomes more highly concentrated in the
surface snow layer when snow melts and meltwater drains out
of the surface snow layer. This process is parameterized in terms
of the meltwater ﬂux out of the snow layer and assumptions
about the hygroscopicity of BC particles. A shallower surface
layer in the CESM model means that the ‘surface layer’ is more
strongly inﬂuenced by dry deposition of BC and the eﬀects of

SO4 , ng/m3
1400

a. Spring 2008 below 3km

1200

1200

1000

1000

800

800

600

600

400

400

200

200

0
SO4 , ng/m3
800

carbon in snow

b. Spring 2008 above 3km

0
SO4 , ng/m3
800

c. Summer 2008 below 3km

600

600

400

400

200

200

0

0
Observed
■ ECHAM6

d. Summer 2008 above 3km

■ Observed

■ FLEXPART

■ OsloCTM

■ NorESM

■ TM4

■ SMHI-MATCH

■ CanAM4.2

■ DEHM

■ CAM5

■ WRF-Chem

Figure 8.6 Median sulfate (SO4) concentrations north of 70°N for the spring 2008 ARCTAS and ARCPAC aircraft campaigns and the summer 2008
ARCTAS campaign. The red bar and red line show observed concentrations and the colored bars show model results. Missing model results are marked
by a cross. The analysis is performed for measurements below 3 km (left panels) and above 3 km (right panels) in altitude. Note: scales on the y-axes vary.

4519
61

Chapter 8 · Modeled and measured distribution and seasonality of short-lived climate forcers in the Arctic

melting on near-surface BC, both of which will lead to higher
surface layer BC concentrations in the CESM model than in
the CanAm model.
Monthly-mean values from the same grid cell, year, and
month of measurement are used for the comparison, following
procedures similar to those adopted by Jiao et al. (2014). To
avoid ambiguities associated with matching model snow layers
and depth proﬁles of samples, the comparisons are restricted to
measurements collected within the surface layer (top 2 cm) of
land-based snow. Measurements within the same model grid
cell are averaged and evaluated as a single sample, and samples
coinciding with grid cells that have no snow cover are discarded
from the analysis. It should be noted that simulated BC-in-snow
concentrations applied here are not subject to the bias described
by Doherty et al. (2014c), which results when temporally
inconsistent aerosol wet deposition and precipitation ﬂuxes
are used to drive oﬄine simulations.
Figure 8.7 shows scatterplots of measured and simulated
values from the two models. Mean observed and modeled
BC concentrations averaged over all points used in the CESM
evaluation are 20.1 and 12.0 ng/g, respectively. The correlation
coeﬃcient (r) is only 0.15, but rises to 0.41 with the removal
of two outlier points from Greenland. Observed and modeled
mean values derived from the CanAM4.2 analysis are 20.9
and 6.2 ng/g respectively, with r=0.46. CESM captures much
of the low and moderate concentrations of BC in snow, but
overestimates BC in snow over parts of Greenland, especially
in melt-aﬀected grid cells. Neither model captures the very high
concentrations measured in Russia. CanAM4.2 has a higher
correlation coeﬃcient than CESM, but tends to underestimate
surface-layer BC in all regions. The CanAM4.2 evaluation
may also be affected by the different thickness thresholds
assumed for surface snow in the model and measurements.
It is interesting that CESM tends to underestimate BC in the
near-surface Arctic atmosphere (Sect. 8.2.2) while simulating
reasonable concentrations of BC in Arctic snow. CanAM4.2,
on the other hand, tends to simulate better near-surface
atmospheric concentrations while underestimating BC in
snow. Future investigations into the roles of Arctic aerosol
deposition processes, melt-induced impurity accumulation,
sublimation, and discretization of snow layers should help
identify the reasons for these diﬀerences.
8.2.5 Conclusions

(aerosols)

Sulfate and BC concentrations measured at Arctic surface
sites show a clear maximum in winter and early spring during
the Arctic Haze season and a minimum in summer and early
autumn. Model simulations of seasonality have improved and
BC concentrations in Arctic Haze are underestimated to a lesser
extent than with earlier models (AMAP 2011). However, the
monthly median concentrations of BC and SO4 generated by
models still show much scatter and deviate from measurements
by up to an order of magnitude, or even more in some cases.
Despite improvements, most models still underestimate BC and
SO4 concentrations at the highest-latitude stations in spring. For
an aircraft campaign in spring 2008, a season with pronounced
biomass burning inﬂuence, the underestimates extend through
the full depth of the troposphere, whereas for a campaign in spring
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Figure 8.7 Comparison of simulated black carbon (BC) concentrations in
surface snow from the CESM1.1.1 model (upper) and the CanAM4.2 model
(lower) versus BC measurements by Doherty et al. (2010).

2009, which had less biomass burning inﬂuence, some models
overestimate the much lower BC concentrations measured.
For the surface stations, however, consistent underestimates
are found in 2008 and 2009. It is unclear whether the diﬀerent
results obtained for the different aircraft campaigns reflect
diﬀerences in the measurement strategies (e.g. ‘plume hunting’
vs. background measurements) or the measurement instruments
used, or whether they reﬂect real atmospheric variability. There
is currently insuﬃcient vertical proﬁle information available
for BC in the Arctic atmosphere to enable comprehensive
model validation. Summer concentrations of BC and SO4 at the
surface and through the troposphere are overestimated by some
models and underestimated by others, with large diﬀerences
between individual models. Overall, the simulated seasonality
of BC within the troposphere seems too weak in most models.
Simulated concentrations of BC in land-based Arctic snow are
biased low, on average, by factors of 1.7 and 3.4 in two models,
with the most severe underestimates occurring in Russia.
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gases

This section evaluates the performance of the AMAP and
ECLIPSE models in the Arctic region for trace gases. The
main focus is on tropospheric O3 and its precursors, notably
carbon monoxide (CO) and nitrogen oxides (NOX), as well as
important NOX reservoir species such as peroxyacetyl nitrate
(PAN) (see Ch. 3). The results presented here build on previous
analyses where global and regional chemical transport and
chemistry-climate models were evaluated against observations
in the Arctic and over anthropogenic and boreal ﬁre emission
regions for the year 2008. In particular, the POLARCAT Model
Intercomparison Project (POLMIP) recently evaluated eight
global models and one regional model against POLARCAT
aircraft data, surface measurements and satellite data. Results
from POLMIP were reported by Arnold et al. (2015), Emmons
et al. (2015) and Monks et al. (2015). The models also simulated
year 2008, but using POLMIP-speciﬁc emissions data (see
Emmons et al. 2015). Several models took part in both POLMIP
and AMAP model comparison exercises, allowing some
indication of the sensitivity of simulated O3 and precursor
distributions to input emissions. ECLIPSE model results are
also included in the present analysis.
8.3.1 Measurement

data

The models were evaluated using a variety of measurement
data. They were compared to O3 and CO observations at several
surface sites (see Table 8.3): Barrow (Alaska); Alert (Canada);
Zeppelin (Svalbard); Pallas (Finland); and Summit (Greenland).
It should be noted that local pollution events are removed from
CO data at Barrow and Alert. The models were also compared
to ozonesonde vertical proﬁle data collected as part of the
Network for the Detection of Atmospheric Composition
Change (NDACC, www.ndsc.ncep.noaa.gov): Eureka (Canada),
Summit, Ittoqqortoormiit (Greenland), Ny Ålesund and

Sodankylä (Finland) (see also Ch. 3). Extensive trace gas
measurements were collected in spring and summer 2008 as
part of POLARCAT (see Law et al. 2014 and references therein).
The present study compares the new AMAP model output to
2008 aircraft data collected during ARCTAS-A (Alaska, April),
POLARCAT-France (northern Sweden, April), ARCTAS-B
(Canada, June-July), and POLARCAT-France/POLARCATGRACE (Greenland, June-July) (Adam de Villers et al. 2010;
Jacob et al. 2010; Brock et al. 2011; Roiger et al. 2011). See
Fig. 8.1 for station locations and ﬂight tracks and Table 8.3 for
further information on measurements.
8.3.2 Seasonal

cycles at surface sites

Figure 8.8 compares observed and modeled surface CO
concentrations at Barrow (Alaska) and Zeppelin (Svalbard).
The models capture the observed seasonal cycle with a
maximum at both locations in late winter / early spring and a
minimum in summer, but underestimate the winter and spring
concentrations, as shown by the mean seasonal model biases.
Similar features are also found at Pallas (Finland) and Alert
(Canada). This discrepancy is a very common feature in global
chemical models and has been reported previously based on
models run with diﬀerent anthropogenic emission datasets
(Shindell et al. 2008). The more recent POLMIP results also
show some underestimation (Monks et al. 2015) but to a lesser
extent than for the AMAP model results. Model variability
in POLMIP was attributed to diﬀerences in model oxidative
capacity (i.e. the ability to destroy CO by chemical reaction with
the hydroxyl radical, OH) and diﬀerences in export of pollutants
from emission regions (Monks et al. 2015). Diﬀerences in boreal
ﬁre emissions used in the two studies (GFEDv3 in AMAP and
FINN in POLMIP) may also explain some of the diﬀerences.
The MATCH model was used in both the POLMIP and AMAP
studies. The only diﬀerence between the simulations submitted to
POLMIP and AMAP was in the emission data, thereby showing

Table 8.3 Long-term systematic ozone and carbon monoxide observations in the Arctic (north of 60°N) contributing to the analyses discussed in this
study (see Ch. 2, 8 and 9).
Site

Location

Elevation, m asl

Ozone (O3)
Surface

Sondes

Carbon monoxide (CO)
Surface

9

Alert

82.45°N, 62.52°W

210

Barrow

71.32°N, 156.6°W

11

9

Zeppelin (Ny Ålesund)

78.91°N, 11.88°E

474

9

9

Pallas

67.97°N, 24.12°E

560

9

9

Eureka

80.05°N, 86.42°W

610

9

Qausuittuq (Resolute)

74.72°N, 94.98°W

68

9

Sodankylä

67.37°N, 26.65°E

100

9

Summit

72.60°N, 38.42°W

3208

Ittoqqortoormiit (Scoresbysund)

70.48°N, 21.97°W

68

9

Pituﬃk (Thule)

76.52°N, 68.77°W

200

9

Kangerlussuaq (Sønderstrøm)

67.00°N, 50.98°W

150

Total column

Esrange

67.89°N, 21.11°E

9

9

9

9

9
9
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Figure 8.8 Seasonal variation in measured and modeled carbon monoxide (CO) concentrations in the Arctic in 2008. Observed (black lines/symbols)
and modeled (colored lines) monthly mean CO concentrations at Barrow (left) and Zeppelin (right) and seasonal mean biases of models-observations
in winter (December/January/February), spring (March/April/May), summer (June/July/August) and autumn (September/October/November) 2008.
The box and whisker plots show minimum, 25th percentile, median, 75th percentile and maximum values for each set of model data. The interquartile
range, IQR (75th to 25th percentiles) represents the spread in the model results, the numbers show the absolute IQR.
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Figure 8.9 Seasonal variation in measured and modeled nitrogen oxide (NOX) concentrations in the Arctic in 2008. Observed (black lines/symbols) and
modeled (colored lines) monthly mean NOX concentrations at Barrow (left) and Summit (right). Seasonal mean biases of models-observations in winter
(December/January/February), spring (March/April/May), summer (June/July/August) and autumn (September/October/November) 2008. The box and
whisker plots show minimum, 25th percentile, median, 75th percentile and maximum values for each set of model data. The interquartile range, IQR
(75th to 25th percentiles) represents the spread in the model results, the numbers show the absolute IQR.

the eﬀect of diﬀerent emissions data on simulation of Arctic
atmospheric composition. The simulated seasonal cycles of CO
and O3 at Barrow, Zeppelin, and Summit are very similar while
the concentrations of CO are 10–20 ppb greater year-round in
POLMIP, resulting in overestimates in the period June–November
(not shown). CO simulated during spring is still lower when using
POLMIP emissions, but closer to the observations than using

AMAP emissions. It seems likely that similar diﬀerences in CO
concentration would be simulated if the same multi-emission
experiment was repeated with other models.
Figure 8.9 compares modeled and observed O3 concentrations
at Barrow (Alaska) and Summit (Greenland). As discussed in
Ch. 3, sites on the coast of the Arctic Ocean often show low O3
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concentrations in spring attributed to halogen destruction due
to reactions involving bromine. None of the AMAP models
consider bromine chemistry, and all have problems simulating
the seasonal O3 cycle at surface sites such as Barrow, which are
inﬂuenced by air masses crossing the Arctic Ocean / sea ice.
Three models (NorESM, Oslo, DEHM) also largely overestimate
winter concentrations. This leads to signiﬁcant mean model
biases in the winter and spring. On the other hand, models
are generally able to capture the summer minimum at Barrow.
The picture is diﬀerent at Summit, which is at 3 km elevation in
central Greenland. This site receives air masses from mid-latitude
continental regions, primarily from North America but also
from Europe and Asia. Lower biases are found between model
results and observations at this site with the main discrepancies
being an underestimation during summer and autumn. This
could be due to lack of O3 production in air masses originating
from anthropogenic and ﬁre emissions (e.g. Thomas et al. 2013;
Arnold et al. 2015). Due to the stability of air masses over the
Greenland Ice Sheet, local photochemistry leading to net O3
production in summer may also play a role very close to the
surface (Thomas et al. 2012). It is important to quantify model
biases at surface locations in the Arctic given that, as discussed
in Ch. 4, O3 radiative forcing is more sensitive to changes in
shortwave radiation absorption due to O3 perturbations in the
lower troposphere than previously appreciated.

Pressure, hPa
200

Eureka

400
600
800
1000
0
Pressure, hPa
200
400
600
800

50

100

150

Summit

~

200

.

1000
0

50

Pressure, hPa
200

100

150

200

150

200

150

200

150

200

Ittoqqortoormiit (Scoresbysund)

400
600

8.3.3 Vertical

profiles

Vertical proﬁle data includes ozonesonde data collected at
several Arctic sites as well as trace gas data, including O3 and
precursors, collected during the POLARCAT aircraft campaigns
in spring and summer 2008. Although the relative importance of
shortwave radiative forcing in the lower troposphere is greater
in the Arctic, it is important to evaluate model behavior over
the depth of the troposphere since both short- and longwave
O3 radiative forcing, driven by anthropogenic perturbations, are
very sensitive to changes in O3 at diﬀerent altitudes.
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8.3.3.1 Ozonesondes

A comparison of model results and ozonesonde data at ﬁve
Arctic locations for late spring and summer (May-July) 2008
when NDACC observations were available is shown in Fig. 8.10.
Ozone data from sondes, typically launched on a weekly basis
during this period, were binned into 50 hPa layers, averaged
and compared to model output averaged for the same dates. The
models capture well the general increase in O3 concentrations
with altitude seen at all sites. However, model biases are
particularly large in the upper troposphere, for example at
Ny Ålesund and Summit, and probably due to diﬀerences in
transport of air masses from the stratosphere. None of the
models simulate stratospheric O3 chemistry and so use diﬀerent
approaches for specifying O3 upper boundary conditions,
which may also help to explain some of the diﬀerences. The
models tend to underestimate O3 in the mid-troposphere at Ny
Ålesund. Some models (MATCH, DEHM) also underestimate
O3 in the mid-troposphere at other locations (Ittoqqortoormiit,
Sodankylä). MATCH also shows a tendency to underestimate
O3 concentrations in the lower troposphere, consistent with
the results from the surface sites.
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Figure 8.10. Comparison of AMAP model results and ozonesonde data at
ﬁve Arctic measurement sites for May-July 2008. Observations were binned
into 50 hPa layers and then averaged. Horizontal bars for observations
indicate the total range between days in the observations. The number of
proﬁles were 11 (Eureka), 23 (Summit), 13 (Scorebysund), 13 (Ny-Ålesund)
and 14 (Sodankylä).
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8.3.3.2 Aircraft

data

Aircraft data from the POLARCAT aircraft experiments
allow an evaluation of O3 and its precursors from the AMAP
model simulations through the full depth of the troposphere
for spring and summer 2008. This evaluation is important
for establishing conﬁdence in simulated O3 radiative eﬀects
at times of year when solar radiation is at its maximum. To
illustrate model performance Fig 8.11 compares model results
with data collected during ARCTAS-A in spring 2008 (Jacob
et al. 2010) and Fig. 8.12 compares model results with summer
POLARCAT-GRACE data collected over Greenland (Roiger
et al. 2011). Model–observation diﬀerences are summarized
in Fig. 8.13, which shows model biases compared to data from
several POLARCAT airborne campaigns.

Spring
Several model discrepancies are apparent in the spring, in
particular, the large underestimation in CO concentrations
through the depth of the troposphere in all models. This feature
was also found in POLMIP although discrepancies were smaller
for flights sampling air masses influenced by Siberian fires
(Emmons et al. 2015). It is worth noting that the ARCTAS-A
data shown in Fig 8.11 includes air masses inﬂuenced by boreal
ﬁres, which were prevalent in April 2008 over Siberia and eastern
Europe / Russia as well as air masses carrying anthropogenic
emissions from Asia. Analysis of POLARCAT data has shown
that models have signiﬁcant diﬃculties reproducing oxygenated
volatile organic compounds (VOCs), such as formaldehyde or
Altitude, km
12

acetone, which also act as important sources of hydroxyl radicals
(OH + HO2 = HOX) (Law et al. 2014; Emmons et al. 2015). As noted
previously, analysis of POLMIP results highlighted diﬀerences in
CO destruction by OH as a major source of uncertainty (Emmons
et al. 2015; Monks et al. 2015). New photochemistry, involving the
loss of HO2 radicals on aerosols, has also been proposed to resolve
the negative CO model bias (Mao et al. 2013).
The models overestimate PAN compared to the ARCTAS spring
data. But it should be noted that the MATCH model (and
other models) compare better with ARCPAC data, also from
ﬂights ﬂown in April 2008, which primarily targeted air masses
inﬂuenced by boreal ﬁres (Emmons et al. 2015). However,
simulated CO is still too low. The overestimation of PAN, an
important NOX reservoir, may be due to general overproduction
from (anthropogenic) emissions or due to temperature biases
in models enhancing PAN stability (the main loss of PAN is
via thermal decomposition). Potentially coupled to this, NOX
species (NO, NO2) are underestimated compared to ARCTAS-A
data in the mid-troposphere (4–8km) (see Fig. 8.11). Previous
studies have already shown that photochemical production of
O3 is important in the free troposphere in the spring months
and an important contributor to the observed maximum at
this time of year in the Arctic (Wespes et al. 2012; Emmons
et al. 2015). Discrepancies between model and observed NOX
and NOX reservoirs as well as other trace species, such as HOX
and oxygenated VOCs, point to gaps in knowledge leading to
uncertainties in the ability to simulate the tropospheric O3
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Figure 8.11 Comparison of AMAP models against NASA DC-8 aircraft data collected as part of the ARCTAS-A spring campaign in April 2008. Observed
medians are shown in black together with 25th/75th percentiles. Model median results are shown by the diﬀerent color lines. Data are plotted for nitric
acid (HNO3), peroxyacetyl nitrate (PAN), nitrogen oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), and ozone (O3).
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budget. However, model biases in O3 (Fig. 8.13) are generally
positive. In contrast to the ozonesonde comparisons, the more
detailed evaluation along ﬂight tracks as illustrated in Figs. 8.11
and 8.12, suggests that models have too much O3 transported
from the stratosphere rather than too much photochemical
production. These biases are larger in the summer (see next
section). Since stratospheric O3 is also a source of HOX radicals
in the troposphere, these biases may also lead to modeled
chemical regimes favoring O3 destruction (and CO, VOC
oxidation) rather than O3 production.

Summer
Comparison of the AMAP models against summer 2008
aircraft data shows that, in general, the models do not simulate
enhancements in CO observed through the majority of the depth
of the troposphere (Fig 8.13). Many of the ARCTAS-B ﬂights
targeted fresh highly concentrated ﬁre plumes over Canada,
resulting in a CO maximum observed in the lowermost 2 km.
Such plumes are challenging to simulate in large-scale global
models. Nevertheless, the AMAP models perform less well in
this regard than the POLMIP models, which were evaluated
with the same data by Monks et al. (2015). This diﬀerence is
likely to be due to the use of diﬀerent ﬁre emission data between
the studies. Estimates of ﬁre-emitted CO in this region from
the GFEDv3 emissions used by AMAP are lower than those
from the FINN inventory used in POLMIP.
As noted in the comparison against ozonesondes, there are
large inter-model diﬀerences and biases against observations
for O3 in the upper troposphere. These partly result from
diﬀerent treatments of stratospheric O3 in the models and
diﬀerent eﬃciencies of transport of stratospheric air across
the tropopause. The AMAP models tend to overestimate O3
and underestimate CO in the upper troposphere and lower
stratosphere (Fig. 8.13) suggesting a displacement in the
simulated position of the tropopause even if certain models
agree reasonably well with O3 data measured by the DLR-Falcon
over Greenland (see Fig. 8.12). This picture is consistent with a
more diﬀuse tropopause in the models than observed and has
important implications for the diagnosis of O3 radiative forcing
from anthropogenic emission perturbations. Models importing
too much stratospheric O3 are likely to simulate an O3-loss
dominated chemical regime in the upper troposphere, such
that any anthropogenic in-situ photochemical O3 production
may be swamped by an overestimated stratospheric signal.
The AMAP models underestimate enhancements in summertime
free-tropospheric CO observed remote from source regions by
the French ATR- and DLR-Falcon aircraft over Greenland, and
over the Canadian Arctic during ARCTAS-B (as shown by biases
in Fig. 8.13). This is also shown in Fig. 8.12, which shows mean
modeled and observed vertical proﬁles compared to the DLRFalcon data collected over Greenland during June–July 2008.
Comparison with observed O3 / CO relationships from the DLRFalcon aircraft (not shown), suggests that O3 enhancements in
tropospheric air masses are underestimated. This is may indicate
missing photochemically produced O3 in simulated air masses
imported from mid-latitude source regions. This could result
from underestimated emissions of O3 precursors over source
regions, a poor representation of poleward transport in the
models, missing photochemical processes, or a combination of
these factors. For example, Thomas et al. (2013) demonstrated
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that errors in the simulated transport of ﬁre plumes in this region
resulted in the WRF-Chem model underestimating CO along
the DLR ﬂights over Greenland.
Evaluation of simulated Arctic NO Y (sum of NO X plus
reservoirs, HNO3, PAN etc.) with vertical proﬁle observations
from aircraft in summer 2008 shows large diversity in model
performance. In particular, partitioning of NOY between HNO3
and PAN shows large variation between models, with a large
diversity in model bias against observations. Compared with
DLR-Falcon data, the DEHM model produces the most skilled
simulation of PAN vertical proﬁles. There is some evidence of
compensation between overestimated PAN and underestimated
HNO3. Several models (DEHM, MATCH and WRF-Chem)
simulate some enhancement in PAN in imported polluted air
masses observed by the DLR-Falcon between 5 and 8 km over
Greenland (Fig 8.12). However, there remains a substantial
underestimate in simulated CO in these air masses. Since
both PAN and CO are primarily emitted or formed close to
emission regions (ﬁre and anthropogenic) these results suggest
CO lifetimes, governed by OH loss, may be too short in models,
in contrast to PAN which is lost by thermal decomposition and
to a lesser extent photolysis, during transport to the Arctic. It
could also point to more eﬃcient formation of PAN over source
regions in these models compared to emission, transport and
photochemical loss of CO. Figure 8.13 indicates that simulated
NO enhancements in the polluted air masses may be inversely
related to the amount of PAN simulated, with implications for
photochemical O3 formation during transport to the Arctic.
8.3.4 Modeled

pollutant export to the Arctic

In order to evaluate model diﬀerences in the export eﬃciency of
O3 precursors to the Arctic, it is also useful to examine simulated
PAN:CO ratios. PAN has been shown to be a key precursor for
tropospheric O3 production at high latitudes (Walker et al. 2012).
The eﬃciency with which PAN is transported relative to CO
from mid-latitude source regions to the Arctic is inﬂuenced by
photochemical processes that inﬂuence both modeled organic
chemistry and NOY partitioning, as well as simulated vertical
transport, which controls the formation eﬃciency and stability
of PAN through variations in temperature. Figure 8.14 shows
maps of PAN:CO ratios from the AMAP model simulations for
July at approximately 500 hPa, and aircraft proﬁle comparisons
of simulated PAN:CO ratios compared with those measured
by the DLR-Falcon aircraft over Greenland in summer 2008.
There is large spread in the simulated PAN abundance relative
to CO at high latitudes. This spread is also evident in diﬀerences
in PAN export eﬃciency over mid-latitude source regions. The
TM4 model in particular exports much larger amounts of PAN
relative to CO compared with other models, and the MATCH
model exports the least. Compared with aircraft measurements,
the MATCH and NorESM models best reproduce the proﬁle of
observed PAN:CO ratios. The DEHM and WRF-Chem models
also overestimate this ratio in the mid- and upper troposphere.
Diﬀerences in large-scale PAN:CO ratios between models in
the POLMIP study were attributed to diﬀerences in simulated
vertical transport eﬃciency over source regions (Arnold et al.
2015). Organic chemistry diﬀerences may also play a role,
through controlling the abundance of PAN precursors.
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Figure 8.14 Simulated PAN:CO ratios for July at approximately 500 hPa (a-e) from AMAP models, and proﬁles of model PAN:CO ratios compared with
POLARCAT-GRACE aircraft observations over Greenland in summer 2008 (f).

8.3.5 Conclusions

(trace gases)

Available surface observations of CO in the Arctic exhibit a
clear seasonal cycle with a maximum in spring and a minimum
in summer. This is also the case for the European sector of
the Arctic (i.e. at Zeppelin, Svalbard), and to a certain extent
at Summit (Greenland) where the summer minimum is less
evident. The seasonal O3 variation in the western Arctic shows
a winter maximum and a broad spring-summer minimum.
Models are able to simulate gross features of observed seasonal
and vertical distributions of O3 and important precursors in the
Arctic troposphere. However, mean biases are substantial for
both O3 and precursor concentrations, with large diﬀerences
also occurring between models.
All models underestimate CO at Arctic surface stations,
particularly in winter and spring, and through the depth of the
Arctic troposphere in spring and summer. The underestimate
is greater than in previous studies, and may be related to
deficiencies in emission data, modeled oxidants and/or
chemical processing.
Several models appear to overestimate the amount of O3
transported from the stratosphere into the Arctic troposphere,
especially in summer. This may lead to an overestimate of
HOX radicals which could lead to simulated O3 destruction

rather than O3 production from imported anthropogenic
precursors, with implications for the modeled response to
perturbations in anthropogenic emissions and radiative forcing.
In addition, AMAP models demonstrate lower than observed
enhancements in both CO and O3 in air masses imported from
anthropogenic and ﬁre sources during summer also pointing to
an underestimation in simulated photochemical O3 production
in the Arctic free troposphere.
This may be linked to speciation of nitrogen-containing
compounds (NOY) which show large diversity between
models. There are substantial diﬀerences in the eﬃciencies
of PAN export from source regions and its import into the
Arctic. Aircraft data comparisons suggest that this may have
implications for NO abundances simulated in the Arctic, and
hence photochemical O3 production.
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deposition during the period 1900–1970 and decreased SO42deposition at the end of the 20th century (see Fig. 9.2), consistent
with the observations and a maximum in global sulfur emissions
around 1980 (Lamarque et al. 2010). However, large diﬀerences
in total deposition rates exist, due to the diﬀering treatments
of aerosols, clouds, and chemical processing in the models.

9.1 Introduction
This chapter summarizes trends in black carbon (BC) and coemitted species as well as tropospheric ozone (O3). Historical
trends are presented based on published emission inventories
and long-term trends from observations at Arctic monitoring
stations. The measured trends are compared with those
simulated from two global models.

9.2 Historical

Unlike SO42-, emissions of BC and OC continued to rise after
1980. Source contributions to emissions of anthropogenic
BC between 1850 and 2000 varied (Bond et al. 2007; Smith
and Bond 2014): biofuel combustion accounted for half of all
anthropogenic BC emissions until 1890, coal combustion then
dominated anthropogenic BC emissions between 1890 and
1975, after which biofuel combustion dominated between 1975
and 1990, followed by diesel emissions from 1990 onwards.

trends

The gridded emissions presented by Lamarque et al. (2010)
indicate historical trends in anthropogenic and biomass
burning global emissions between 1850 and 2000 for black
carbon, organic carbon (OC), sulfur dioxide (SO2), and the
ozone precursors nitrogen oxides (NOX) and non-methane
volatile organic compounds (nmVOCs) (Fig. 9.1). Global
anthropogenic emissions of all species increased almost linearly
between 1850 and 1980. After about 1980, emissions of SO2,
NOX, and nmVOCs decreased due to eﬀorts to reduce air quality
pollutants (e.g. McConnell et al. 2007; Smith et al. 2011). As
a result, according to ice core records, sulfate (SO42-) aerosol
deposited on the Greenland Ice Sheet underwent a slow decline
between the late 1970s and 1992, followed by a sharp decrease
to almost pre-industrial levels by 2002 (McConnell et al. 2007).

Although global emissions can be used to describe general
trends, regional emissions must be considered when assessing
the impact of diﬀerent sources of short-lived climate forcers
(SLCFs) on Arctic climate. Regional contributions to total
anthropogenic global emissions have changed substantially
over the period 1850 to 2000 (Bond et al. 2007; Skeie et
al. 2011a). North America and Europe were the regions of
highest anthropogenic BC emission up until about 1950
when combustion technology was improved and the use
of lower emission fuels was implemented. BC emissions
from the former Soviet Union decreased in the late 20th
century due to an economic collapse while, over roughly
the same period, emissions from China and the rest of Asia
increased signiﬁcantly.

Fyfe et al. (2013) compared the observed SO42- deposition
over Greenland derived from ice core records (McConnell
et al. 2007) with that simulated by global climate models that
participated in the Coupled Model Intercomparison Project
Phase 5 (CMIP5), these being the models with available wet and
dry SO42- deposition rates. All models simulate increased SO42BC emissions, Tg/y
6
5

Lamarque et al. (2010) held biomass burning emissions between
1850 and 1900 constant due to a lack of information for the
species considered here. Ice-core and charcoal records indicate
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Fig. 9.1 Global emissions of black carbon (BC),
organic carbon (OC), sulfur dioxide (SO2),
nitrogen dioxides (NOX) and non-methane
volatile organic compounds (nmVOCs) from
anthropogenic and biomass burning sources.
Source: Lamarque et al. (2010).
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SO4 deposition, μg/m2/y

9.3 Long-term

observations available for
trend analyses

6

Long-term, continuous records of equivalent black carbon (eBC)
concentrations in the Arctic atmosphere, based on measurements
of aerosol light absorption, are available at four locations including
Alert (Canada), Barrow (Alaska), Zeppelin (Ny-Ålesund,
Svalbard), and Summit (Greenland). The longest records are
from Barrow and Alert, where measurements began in 1988 and
1989, respectively. Measurements at Zeppelin and Summit began
in the late 1990s. Long-term, continuous surface observations of
non-sea salt (nss) SO42- are available for Alert (1981–present),
Barrow (1997–present), and Zeppelin (1993–present).
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Fig. 9.2 Annual-average sulfate (SO42-) deposition over Greenland. The red
curve shows observed rate of SO42- deposition averaged over ice core records
at the Act2 (66.0°N, 45.2°W), D4 (71.4°N, 43.9°W), Humboldt (78.5°N,
56.8°W), and Summit_2010 (72.6°N, 38.3°W) sites. The other curves are
simulated deposition rates averaged over 66.0–78.5°N and 56.8–38.3°W in
CMIP5 models. The grey shading represents 2.5–97.5% ranges of CanESM2
values. Adapted from Fyfe et al. (2013).

Surface observations of tropospheric O3 in the Arctic are
available at Barrow since 1973, Zeppelin since 1990, Esrange
(Sweden) since 1991, and Alert since 1992. Shorter-term data
sets are available from Stórhöfði (Iceland, 1993–2009), Pallas
(Finland, 1995–2012) and Summit (2001–2010). In addition,
ozonesonde data are available for Qausuittuq (Resolute,
Canada) since 1979, Alert since 1987, Ny-Ålesund since 1990,
Pituﬃk (Thule, Greenland) since 1991, and Ittoqqortoormiit
(Scoresbysund, Greenland) since 1989. Locations of longterm measurements of eBC (light absorption), nss-SO42-, and
O3 along with the years of observation and measurement
methods are listed in Table 9.1.

the occurrence of interannual variability in emissions during
this period but no signiﬁcant long-term trends (McConnell
et al. 2007; Marlon et al. 2008). Emissions decreased after
1900 with a decrease in forest clearing in the mid-latitude and
boreal regions. On a regional basis, emissions around 30°N have
decreased since the early 20th century while emissions from
50–60°N increased signiﬁcantly between 1990 and 2000. The
zonal distribution of BC emissions between 1750 and 2000 is
shown in Fig. 9.3.

9.4 Observed

BC emissions, g/m2/y
0.08

BC emissions, g/m2/y
0.030

trends in black carbon

The ﬁrst trend analysis for Arctic aerosol did not focus on
measurements of BC or aerosol light absorption but on light
scattering by particles and aerosol optical depth (AOD),
measured at Barrow since 1977 (Bodhaine and Dutton 1993)
and at Ny-Ålesund since 1991 (Stone et al. 2014). AOD is a
measure of the fraction of solar radiation removed through
the scattering and absorption of light by aerosol over the
atmospheric path length of the measurement. It is not speciﬁc
to BC but, unlike measurements of aerosol absorption at
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Biomass burning
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Fig. 9.3 Zonal annual mean emissions of black carbon (BC) from fossil fuel and biofuel (left) and biomass burning (right) for selected years. Source:
Skeie et al. (2011a).
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Table 9.1 Locations of long-term measurements of black carbon, non-sea salt sulfate, and ozone (see Fig. 8.1 for a map of site locations).
Site

Years

Method

Measured parameter

Alert (82.5°N, 62.2°W)

1989–present

Aethalometer, model AE-6

Light absorption. Speciﬁc absorption of
19 m2/g used to convert absorption to eBC

1981–present

Hi-volume ﬁlter, Ion
chromatography

Sulfate mass concentration

1992–present

Surface observations, ultraviolet Ozone partial pressure
absorption

Barrow (71.3°N, 156°W)

Pitufﬁk (Thule) (76.5°N, 68.8°W)

1987

Ozonesonde

Ozone partial pressure

1988–2003

Aethalometer, model AE-8

Light absorption. Speciﬁc absorption of
19 m2/g used to convert absorption to eBC

1997–present

Particle soot absorption
photometer

Light absorption

1977–present

Sunphotometer

Aerosol Optical Depth

1997–present

Impactor sub- and supermicron, Sulfate mass concentration
Ion chromatography

1973–present

Surface observations, ultraviolet Ozone partial pressure
absorption

1991–present

Ozonesonde

Ozone partial pressure

1990–present

Total ozone column, SAOZ
spectrometer

Total ozone column
Ozone partial pressure

1996–2003

Surface observations; API

1989–present

Ozonesonde

Ozone partial pressure

2007–present

Total ozone column, SAOZ
spectrometer

Total ozone column

Kangerlussuaq (Sønderstrøm) (67°N, 59.7°W) 1990–present

Total ozone column, Brewer
Spectrometer

Total ozone column

Ny-Ålesund (78.9°N, 12°E), Zeppelin

Aethalometer, model AE-31

Light absorption. Speciﬁc absorption of
19 m2/g used to convert absorption to eBC

Ittoqqortoormiit (Scoresbysund)
(70.5°N, 22°W)

1998–present
1991–present

Sunphotometer

Aerosol Optical Depth

1993–present

Filter, Ion chromatography

Sulfate mass concentration

1990–present

Ozonesonde

Ozone partial pressure

1990–2012

Surface observation, ultraviolet
absorption

Ozone partial pressure

Esrange (68°N, 21°E)

1991–2012

Surface observation, ultraviolet
absorption

Ozone partial pressure

Summit (72.6°N, 38.5°W)

1998–present

Particle soot absorption
photometer

Light absorption

2001–2010

Surface observations, ultraviolet Ozone partial pressure
absorption

Pallas (68°N, 24°E)

1995–2012

Surface observations, ultraviolet Ozone partial pressure
absorption

Qausuittuq (Resolute) (75°N, 94.8°W)

1981–2010

Ozonesonde

Stórhöfði (64°N, 16.7°E)

1993–2009

Surface observations, ultraviolet Ozone partial pressure
absorption

surface sites, it reveals information about trends in aerosol
concentrations over the entire atmospheric column.
Between 1977 and 1993, both AOD and light scattering measured
during the springtime Arctic Haze period at Barrow peaked in
1982 followed by a factor of two decrease between 1982 and
1993 (Bodhaine and Dutton 1993). It was hypothesized that the
observed decrease was due to reductions in emissions from the
former Soviet Union resulting from economic factors and from
Europe due to stricter pollution controls. Stone et al. (2014)
examined the trend in AOD measured at Barrow, Alert, and
Ny-Ålesund and found an increase between 2001 and 2012,
primarily due to high aerosol loadings during the springs of
2008 and 2009. The high 2008 loadings were a result of biomass
burning smoke from Asia that was distributed throughout the
lower atmosphere from the surface up to higher than 6.5 km

Ozone partial pressure

(Warneke et al. 2009; Brock et al. 2011). Atmospheric circulation
patterns during spring 2009 resulted in the transport of haze
and dust into the central Arctic (Stone et al. 2010). Tomasi et al.
(2012) assessed the long-term variation in the seasonal mean for
Arctic Haze conditions at Ny-Ålesund (1991–2010) and Barrow
(1977–2010) and found large episodic ﬂuctuations in AOD
but no well-deﬁned trends. During summertime, background
conditions, AOD was found to increase at both Barrow and
Ny-Ålesund over these periods. Tomasi et al. (2012) attributed
the increase at Ny-Ålesund to enhanced aerosol loading in the
stratosphere due to minor volcanic eruptions. Their analysis
for Barrow indicates additional contributions from Eurasian
emissions and/or coal burning in China.
Studies focused on Arctic trends in aerosol light absorption
and eBC measured at surface sites found a 61% decrease for
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contribution to surface BC concentrations at Alert, Barrow,
and Zeppelin was from the combined former Soviet Union
and European Union regions and that trends in wintertime BC
are primarily due to changes in emissions in the former Soviet
Union (Sharma et al. 2013).
There are no monitoring programs that provide regular,
systematic vertical proﬁle information for BC. In addition,
the aircraft campaigns that have taken place since the early
1980s have been conducted in diﬀerent parts of the Arctic
and employed diﬀerent measurement techniques so that direct
comparison of the observations is problematic. That said, as
shown in Fig. 9.5, a compilation of averaged eBC and refractory
black carbon (rBC) vertical proﬁles measured between 1983
and 2011 provides evidence that concentrations have decreased
throughout the atmospheric column over this period (Stone et
al. 2014). The large eBC concentrations measured during the
Arctic Gas and Aerosol Sampling Program (AGASP) in 1983
and 1986 are consistent with higher AOD values also observed
during the experiments (Bodhaine 1989; Dutton et al. 1989).
The decrease in concentrations throughout subsequent years
is consistent with the downward trends in eBC measured at
Barrow, Alert, and Ny-Ålesund surface sites. However, a slight
increase in AOD (which includes all aerosol, not just BC) was
observed in the Arctic between 2000 and 2011 and has been
attributed to changing emissions of natural aerosols, including
biomass smoke and volcanic aerosols (Stone et al. 2014).
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Fig. 9.4 Daily average surface equivalent black carbon (eBC) at Alert
(Canada), Barrow (Alaska), and Zeppelin (Svalbard). Trend lines were based
on the LOWESS technique (Locally Weighted Exponentially Scatterplot
Smoothing). The red line represents the trend for all data, the green line
is the winter–spring average (January to April), and the blue line is the
summer average (June to September). Source: Sharma et al. (2013).
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the March monthly average between 1988 and 2006 at Barrow
(Quinn et al. 2007) and a 49% and 33% decrease in wintertime
eBC concentrations between 1989 and 2003 at Alert and Barrow,
respectively (Sharma et al. 2006). Sharma et al. (2013) and Stone
et al. (2014) updated the trend analyses for Barrow, Alert, and
Zeppelin and found an overall decline of 40% in eBC during
the winter between 1990 and 2009 with most of the change
occurring during the early 1990s (Fig. 9.4). Coupling a model
analysis with the observations indicated that the maximum
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Fig. 9.5 Averaged proﬁles of black carbon (BC) concentrations from Arctic
aircraft campaigns conducted between 1983 and 2011. The number of
ﬂights included in each average proﬁle is given in parentheses. The grey
dashed line represents clean background values measured in the Alaskan
Arctic during April 2008. The yellow dashed line is for the summer of
2008. Climatological means (±1 std dev) of equivalent black carbon (eBC)
measured during April at Barrow (Alaska), Alert (Canada), and Zeppelin
(Svalbard) (shown by altitude of site; Barrow is lowest at 11m above sea
level, Alert is at 210 m, and Zeppelin is at 474 m) are indicated by black
symbols and red bars. Source: Stone et al. (2014).
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In addition to the lack of routine vertical proﬁle measurements,
there is no routine monitoring of deposition or concentrations
of BC in Arctic snow but sporadic campaigns have provided
data for assessment of long-term behavior. Since 1983, over 1200
snow samples have been collected for BC analysis. Summarizing
the results, Doherty et al. (2010) concluded that over all of the
Arctic, concentrations decreased between 1983 and 2009. The
decrease in BC snow concentration observed over 1983/84
to 2009 in Alaska (-40%), the Canadian Arctic (-62%), and
on Svalbard (-36%) is on the same order as the decrease in
atmospheric eBC observed in the surface atmosphere at Barrow,
Alert, and Zeppelin (Stone et al. 2014).
Overall, for regions where repeat measurements have been
made, there appears to be a downward trend in atmospheric
BC at the surface and aloft as well as in snow.

concentrations measured between the surface and 850 hPa.
Observations over the last two decades indicate an increase
of 0.21±0.08 ppbv/y. Records starting in the early 1990s are
available in EBAS (http://ebas.nilu.no/) for Zeppelin and
Esrange and from 1995 for Pallas. Concentrations at Zeppelin
increased by 0.14±0.09 ppb/y (95% confidence level, CL)
while there was a less signiﬁcant trend for Esrange, 0.073±0.14
ppb/y (95% CL). The record for Pallas over 1995–2012 shows a
signiﬁcant negative trend, -0.21±0.17 ppb/y (95% CL). Shorterterm records are available for Stórhöfði (Iceland) and Summit
(Greenland) (Cooper et al. 2014). Concentrations at Stórhöfði
O3 mixing ratio, ppb
Barrow, Alaska
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0
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There are no published long-term records of particulate OC
concentrations for the Arctic. Sporadic measurements have
been made but are too infrequent to reveal anything about
trends in Arctic aerosol OC. Long-term records of nss-SO42concentrations are available for Alert, Barrow, and Zeppelin.
Hirdman et al. (2010a) performed a trend analysis based on
annual geometric mean concentrations and found a decrease
at Alert between 1985 and 2006 of 64%. At Zeppelin, nss-SO42was found to decrease by 21.5% between 1990 and 2008. No
signiﬁcant trend was found for Barrow over the 1997 to 2006
period. The lack of a trend was attributed to the limited period
of available data. The Alert and Zeppelin data show the steepest
decline in nss-SO42- to be during the early 1990s, which was not
captured by the later start of the Barrow observations.

9.6 Observed

There is evidence that O3 concentrations in the Arctic lower
troposphere are also increasing. A 38-year record at Barrow
(1973–2010) reveals an increase of 0.09±0.03 ppb/y (Oltmans
et al. 2013) (Fig. 9.6). Concentrations during the intervening
years indicate decadal-scale variability. Over the entire 30-year
record of ozonesondes at Qausuittuq (Resolute) (1981–2010),
there is an overall negative trend (-0.09±0.06 ppbv/y) in O3
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Fig. 9.6 Monthly measured mean ozone (O3) mixing ratios (black markers),
model ﬁt (red line), and smooth trend curve (blue line) for Barrow based
on surface observations. Source: Oltmans et al. (2013).
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◊ Summit, Greenland - 72.6°N, 3.2km
■ Stórhöfði, Iceland - 63.3°N, 0.1 km
V Barrow, Alaska - 71.3°N, 0.0 km

trends in ozone

Long-term changes in tropospheric O3 in the Arctic will be
driven by changes in transport processes such as the flux
from the stratosphere (affecting upper tropospheric O3)
and transport of O3 and O3 precursors from mid-latitudes,
including both methane and nmVOCs. Increased emissions
of O3 precursors at mid-latitudes followed by photochemical
production will increase the amount of O3 transported to the
Arctic. Mid-latitude trends in emissions are the likely cause of
increasing O3 observed at these latitudes, at least until the 2000s
over North America and Europe (Parrish et al. 2012a; Cooper et
al. 2014). Ozone is still increasing over and downwind of Asia.
Ozone trends have also been attributed to changes in the ﬂux
of O3 from the stratosphere (Pausata et al. 2012). Nevertheless,
the network of global O3 measurements is sparse and does not
represent broad regions of the world.
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Fig. 9.7 Surface ozone (O3) time series for Summit (Greenland), Stórhöfði
(Iceland) and Barrow (Alaska). Trend lines are ﬁtted through the annual
average O3 values using the least-square regression method. Figure courtesy
of D. Parrish (NOAA) (see Parrish et al. 2012a, for details of method).
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Pressure, hPa
10

was driven with monthly varying SSTs. Monthly mean aerosol
concentrations were calculated based on a simulation with
speciﬁed boundary conditions for the period 1950–2009. SSTs
and sea-ice concentrations from CMIP5 were used.
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Fig. 9.8 Linear trend for the ozonesonde station at Ittoqqortoormiit
(Scoresbysund) in Greenland (full curve) with 95% conﬁdence limits
indicated by shading. Trends based on ﬁtting a nonlinear model to weekly
ozone values from 1989 to 2013. Source: (Christiansen et al. 2015).

increased by 0.18±0.19 ppbv/y between 1993 and 2009 while
those at Summit increased by 0.15±0.32 ppbv/y between
2001 and 2010 (see Fig. 9.7). For higher altitudes, Hess and
Zbinden (2011) reported an increasing trend in the European
Arctic middle troposphere (500 hPa) of 0.36±0.23 ppb/y from
ozonesonde measurements over the period 1996–2010.
Long-term monitoring data from the Ittoqqortoormiit
(Scoresbysund) station in Greenland (Christiansen et al. 2015)
revealed a signiﬁcant increasing linear trend at both 500 hPa
and higher levels (see Fig. 9.8). The trend was strongest around
200 hPa with a value of 0.14±0.09 mPa/y. However, secondand third-order polynomials were also signiﬁcant leading to
a nonlinear time evolution of the O3 concentration with a
maximum in 2007.

9.7 Comparison

of models and
measurements for long-term trends

Two Climate Chemistry Models, CESM1 (CAM5.2) and
CanAM, were used to calculate long-term trends in BC, nssSO42-, and O3 for comparison to values measured at Zeppelin,
Alert, and Barrow. Details of the two models can be found in
Ch. 7. For this purpose, CESM simulations were conducted from
1990 to 2015 using ECLIPSE Version 5 (1990–2009) emissions
(see Ch. 5 for more details on ECLIPSE emissions) interpolated
to annual resolution. Data after 2010 were generated from
emissions that were interpolated between estimates of actual
2010 emissions and projected emissions for 2015. The model
was driven with climatological (annually repeating) sea surface
temperatures (SSTs). The MAM3 aerosol model was used with
MOZART chemistry. MAM7 aerosols were used in the forcing
runs described in Ch. 11. The MAM7 aerosol model produces
more BC transport to the Arctic than MAM3.
CanAM simulations were conducted over the period of
the measurements at each monitoring site using emissions
from ECLIPSE V5 (1990–2009) and monthly vegetation
ﬁre emissions from GFED V3.1 (1997–2009) merged with
emissions from CMIP for the RCP4.5 scenario. Emissions
were linearly interpolated in time to obtain a continuous
time series during the period of the simulation. The model

For both the model simulations and observations, concentrations
were averaged over the months of January through April to
capture the Arctic Haze season and to remove seasonality from
the trend analysis. Reported concentrations of eBC were derived
from measured absorption coeﬃcients and an assumed mass
absorption coeﬃcient of 16, 19, and 19 m2/g, respectively for
Zeppelin, Alert, and Barrow. Results of the comparisons are
shown in Figs. 9.9 (BC), 9.10 (nss-SO42-), and 9.11 (O3). In
addition, modeled and measured values of percentage change
in concentration per year for each species and station are listed
in Table 9.2 for all available data.
As previously stated, based on observations, concentrations of
nss-SO42- and BC have decreased during the haze season over
the period of measurement at Alert, Barrow, and Zeppelin. In
most cases, but not all, observations of nss-SO42- and BC indicate
a stronger decrease in concentration over the measurement
period than simulated by the models. Observations at Alert and
Zeppelin indicate a statistically signiﬁcant increase in O3 during
the Arctic Haze season. For all three stations, the modeled and
observed changes in O3 concentration agree well.
Determining reasons for discrepancies in measured and modeled
long-term trends in BC and nss-SO42- may help improve historic
emission inventories and model parameterizations controlling
aerosol transport and deposition. Future work should include
sensitivity tests with the models to evaluate how emissions
from diﬀerent regions and source sectors aﬀect concentration
trends in the Arctic.

9.8 Conclusions
In summary, the trend analyses based on long-term
measurements at ground sites show signiﬁcant decreases in
eBC and nss-SO42- mass concentrations over the period of
observation. Measurements of O3 at several ground sites in the
Arctic also indicate an increasing trend in the lower and upper
troposphere. A compilation of averaged eBC and rBC vertical
proﬁles from aircraft ﬂights conducted between 1983 and 2011
provide evidence that concentrations have decreased throughout
the atmospheric column over this period. Measurements of BC
in snow have been conducted sporadically since 1983. These
data indicate a decrease in BC snow concentration on the same
order as the decrease in atmospheric eBC.
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and model simulated linear trends
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averaged over the Arctic Haze
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Table 9.2. Modeled and measured percentage change per year in non-sea salt sulfate, black carbon and ozone at Alert, Barrow, and Zeppelin over the
indicated time period. p Value indicates the signiﬁcance level of a trend such that 0.001 indicates a 0.1% probability of no trend. No values indicates a
signiﬁcant level >0.1.
Model

Station

Start date

End date

Source

Percentage change per year

p value

Alert (Canada)

1 Jan 1981

1 Apr 2012

Modeled

-2.02

< 0.01

Observed

-2.22

< 0.01

Modeled

1.17

Observed

-3.49

Modeled

-2.20

< 0.001

Observed

-2.12

< 0.001

Modeled

-1.10

< 0.01

Observed

-2.64

< 0.001

Modeled

0.37

Observed

-3.49

Modeled

-1.08

Observed

-1.91

< 0.001

Modeled

-1.30

< 0.1

Observed

-3.56

< 0.001

Modeled

-0.52

Observed

-1.89

Modeled

-0.27

Observed

-3.17

Modeled

-0.41

Observed

-3.01

Modeled

-0.85

Observed

-2.47

Modeled

-2.25

Observed

-2.70

Modeled

0.22

Observed

0.33

< 0.1

Modeled

0.41

< 0.05

Observed

0.32

Modeled

0.42

Observed

0.66

Non-sea salt sulfate
CanAM

Barrow (Alaska)

Zeppelin (Svalbard)

CESM

Alert (Canada)

Barrow (Alaska)

Zeppelin (Svalbard)

1 Jan 1998

1 Jan 1993

1 Jan 1990

1 Jan 1998

1 Jan 1993

1 Apr 2010

1 Apr 2012

1 Apr 2012

1 Apr 2010

1 Apr 2013

< 0.05

Black carbon
CanAM

Alert (Canada)

Barrow (Alaska)

Zeppelin (Svalbard)

CESM

Alert (Canada)

Barrow (Alaska)

Zeppelin (Svalbard)

1 Jan 1990

1 Jan 1976

1 Jan 2002

1 Jan 1990

1 Jan 1990

1 Jan 2002

1 Apr 2009

1 Apr 2009

1 Apr 2009

1 Apr 2012

1 Apr 2014

1 Apr 2010

< 0.01

< 0.001

< 0.001

Ozone
CESM

Alert (Canada)

Barrow (Alaska)

Zeppelin (Svalbard)

1 Jan 1992

1 Jan 1990

1 Jan 1990

1 Apr 2012

1 Mar 2014

1 Apr 2013

< 0.001
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10. Arctic radiative forcing and climate response: Literature review
Lead authors: Mark Flanner, Terje Berntsen, Kaarle Kupiainen, Joakim Langner, Knut von Salzen
Contributing authors: Hailong Wang

10.1

Introduction

This chapter presents an overview of previous studies that have
quantiﬁed Arctic radiative forcing associated with aerosols and
ozone (O3), and the Arctic climate response to forcing by shortlived climate forcers (SLCFs). The material is organized into
sections describing forcing by black carbon (BC) in snow and
sea ice, forcing by atmospheric aerosols and O3, and the Arctic
climate response to SLCFs. Although this assessment has focused
on BC and O3, as described elsewhere in this report aerosol
species that are co-emitted with BC and O3 precursors, including
organic carbon (OC) and sulfur dioxide (SO2), often exert a global
cooling eﬀect. Any realistic assessment of climate mitigation must
therefore consider the eﬀects of all co-emitted species associated
with the actions of interest. Chapter 11 presents modeling results
for Arctic climate impacts associated with numerous co-emitted
species, thus oﬀering a more complete picture of the net climate
impacts of SLCFs from speciﬁc regions and sectors.

10.2

Forcing from black carbon in snow
and sea ice

10.2.1

Arctic forcing

This section describes recent studies that report Arctic radiative
forcings from BC deposition to snow and sea ice. Table 10.1

summarizes these recent estimates of Arctic-mean radiative
forcings from both atmospheric and snow-deposited BC. Jiao et
al. (2014) applied BC deposition ﬁelds simulated by 25 models
contributing to two phases of the AeroCom (Aerosol Comparisons
between Observations and Models) project to calculate verticallyresolved BC-in-snow concentrations, accomplished by prescribing
deposition ﬁelds in oﬄine land and sea-ice simulations. They
evaluated these simulated distributions of BC in snow against
the Arctic survey of Doherty et al. (2010) (see Ch. 8 for a similar
comparison), and then scaled the distributions in diﬀerent regions
to derive a measurement-corrected estimate of the Arctic radiative
forcing. The multi-model mean corrected Arctic (60–90°N)
radiative forcing from all sources of BC in snow and ice was
0.17 W/m2. Unless otherwise noted, forcings reported in this
chapter are direct forcings (either instantaneous or adjusted) that
do not account for the high eﬃcacy of snow forcing, which leads
to an eﬀective forcing that is greater by a factor of 2–4 (Flanner
et al. 2007; Hansen et al. 2007). Prior to applying measurementbased scaling factors, Jiao et al. (2014) derived uncorrected ranges
of Arctic forcing from AeroCom Phase I and Phase II models of,
respectively, 0.07–0.25 and 0.06–0.28 W/m2. These uncorrected
estimates, however, may provide unrealistically large estimates
of forcing associated with each model’s deposition ﬁelds because
of a bias identiﬁed by Doherty et al. (2014a) that occurs when
temporally inconsistent aerosol deposition and precipitation
ﬂuxes are used to drive oﬄine land and sea-ice simulations. The
magnitude of the bias in surface-layer BC concentrations was
found to vary regionally from a factor of 1.5–2.5.

Table 10.1 Estimates of Arctic annual-mean radiative forcing from black carbon (BC) in the cryosphere and atmosphere.
Reference

Arctic forcing, W/m2

Domain

Notes

BC in snow and sea ice
Flanner et al. 2009

0.28

60–90°N

CAM3.1 model, all BC sources

Koch et al. 2009a

0.03

64–90°N

GISS ModelE, 1890–1995 change, all BC sources

AMAP 2011

0.13

60–90°N

CCSM4 model, all BC sources

Zhou et al. 2012

0.11–0.13

66.5–90°N

IMPACT model, all BC sources, two sets of meteorology

Dou et al. 2012

0.7–1.1*

66–90°N

GISS-E2-PUCCINI model, 2007-2009, *spring season only

Jiao et al. 2014

0.17

60–90°N

Observation-corrected average from 25 AeroCom models

0.63

60–90°N

GISS ModelE, all sources of BC+OC

BC in atmosphere
Koch and Hansen 2005
Flanner et al. 2009

0.55

60–90°N

CAM3.1 model, all sources of BC+OM

Bond et al. 2011

0.40

60–90°N

CAM3.5 model, all sources of BC+OC

AMAP 2011

0.12, 0.14

60–90°N

CCSM4 and Oslo-CTM models, all sources of BC

Samset et al. 2013

0.38±0.30

70–90°N

Multi-model mean from 15 AeroCom models, all BC sources

Wang et al. 2014b

0.07–1.19

70–90°N

Full range from 15 AeroCom models, all BC sources

0.21

60–90°N

CAM5.1 model with 3-mode aerosol module, all BC sources

0.72

60–90°N

Same as above but with 7-mode aerosol module
(slower BC aging treatment)

4538
80

AMAP Assessment 2015: Black Carbon and Ozone as Arctic Climate Forcers

Flanner et al. (2009), using the CAM3.1 model, estimated an
all-source Arctic (60–90°N) radiative forcing of 0.28 W/m2,
with contributions of 0.14 W/m2 each from snow on land and
sea ice. While their study applied prognostic aerosol deposition
ﬂuxes and was therefore not aﬄicted by the bias identiﬁed by
Doherty et al. (2014a), no corrections were applied to account
for biases with respect to measurements. Koch et al. (2009a)
used the GISS ModelE to quantify an 1890–1995 change in
Arctic (64–90°N) radiative forcing of 0.03 W/m2 due to changes
in BC deposition. Dou et al. (2012) applied the GISS-PUCCINI
model to assess snow albedo changes from BC deposition, and
provide springtime Arctic (66–90°N) surface radiative forcing
estimates of 0.7, 1.1, and 1.0 W/m2 for 2007, 2008, and 2009,
respectively, indicating that there is substantial interannual
variability in forcing associated with diﬀerences in aerosol
emissions and transport. Simulations conducted with CCSM4
for the previous AMAP assessment on the impact of BC on
Arctic climate (AMAP 2011) produced an Arctic-mean
BC-in-snow forcing of 0.13 W/m2, with respective contributions
of 0.10 and 0.03 W/m2 from land snow and sea ice. Zhou et al.
(2012) estimated Arctic-mean forcings of 0.11–0.13 W/m 2,
using deposition ﬂuxes simulated with the IMPACT model
combined with oﬄine land and sea-ice model calculations, as
reported by Jiao et al. (2014).
10.2.2

Global forcing

Other studies have derived global BC-in-snow radiative
forcings without specifying Arctic averages. Because much of
the forcing operates at high latitudes, however, these studies also
oﬀer some indication of the spread in model-derived Arctic
forcing. Furthermore, forcing operating outside the Arctic also
inﬂuences Arctic climate (see Ch. 11). Bond et al. (2013) applied
global radiative forcing ﬁelds from Flanner et al. (2009) and
Koch et al. (2009a), corrected using data from Doherty et al.
(2010), to derive global-mean all-source adjusted forcings of
0.040 W/m2 from BC in land snow and 0.012 W/m2 from BC
in sea ice. The industrial-era (change between 1750 and 2005)
adjusted radiative forcings from BC in land snow and sea ice
were estimated to be, respectively, 0.035 and 0.011 W/m2. These
estimates were largely adopted by the Intergovernmental Panel
on Climate Change in its Fifth Assessment Report (IPCC AR5;
Myhre et al. 2013b), which documents a combined snow and
sea-ice anthropogenic radiative forcing of 0.04 W/m2 with a
95% conﬁdence interval of 0.02–0.09 W/m2, and notes that
the eﬀective forcing is a factor of 2–4 times greater than these
estimates. Lee et al. (2013) used aerosol deposition ﬁelds from
eight models contributing to the Atmospheric Chemistry and
Climate Model Intercomparison Project (ACCMIP), combined
with the oﬄine technique adopted by Jiao et al. (2014), to derive
forcing estimates for diﬀerent time slices. The all-BC radiative
forcing in year 2000 ranged from 0.024 to 0.037 W/m2 in this
study. Relative to 1850, radiative forcings ranged from about
0.008–0.020 W/m2 in year 1930, about 0.010–0.035 W/m2 in
year 1980 and about 0.008–0.021 W/m2 in year 2000. Hence,
one important conclusion from the study was that BC-insnow forcing was greater in 1980 than in 2000. All models
contributing to this exercise applied the same BC emission
inventory from Lamarque et al. (2010). Skeie et al. (2011a),
using the Oslo-CTM2 model along with BC emissions from
Bond et al. (2007), simulated the largest Arctic BC burden and

deposition ﬂuxes occurring during the 1960s, and estimated
year 2000 radiative forcing (relative to 1750) of 0.016 W/m2,
due to fossil fuel and biofuel BC sources only (i.e. excluding
open burning). Similarly, Bauer and Menon (2012) simulated
1850–2000 radiative forcing from global BC-in-snow of 0.016
W/m2, using the GISS-MATRIX model and emissions from
Lamarque et al. (2010). They found a much greater increase
(0.11 W/m2) in the net top-of-atmosphere (TOA) shortwave
ﬂux, however, after allowing the climate to adjust to the forcing,
caused largely by reduced high-latitude cloud cover. Zhou et
al. (2012), using the IMPACT model with modiﬁed emissions
from Ito and Penner (2005) and oﬄine snow/ice calculations,
simulated a global all-source BC-in-snow radiative forcing of
0.020–0.022 W/m2. An estimate of the all-source global BC in
snow and sea-ice forcing from Jacobson (2004) is 0.06 W/m2,
as cited by Bond et al. (2013). Koch et al. (2009a), using the
GISS ModelE, simulated 1890–1995 instantaneous direct global
and Arctic-mean radiative forcings of 0.01 and 0.03 W/m2,
respectively, where the Arctic average was over 64–90°N. The
1995 radiative eﬀect from all sources of BC was 0.03 W/m2
in this study.
Finally, Lin et al. (2014) also applied the IMPACT model
to derive the ﬁrst global estimates of radiative forcing from
light-absorbing organic aerosol (‘brown carbon’) in snow.
Large uncertainty in these estimates arises from uncertainty
in both the formation of secondary organic aerosol and the
absorptivity of OC. The 1870–2000 radiative forcing by OC in
snow and ice (originating from both primary emissions and
secondary formation) simulated across multiple sensitivity
studies was found to be 0.0011–0.0031 W/m2 in this study,
with contributions of 0.0009–0.0025 W/m2 from land snow
and 0.00016–0.00055 W/m2 from sea ice. However, it should
be noted that the Zhou et al. (2012), Lee et al. (2013), and Lin
et al. (2014) estimates of snow and ice forcing may be biased
high (perhaps by a factor of 2) owing to inconsistency between
precipitation and aerosol deposition (Doherty et al. 2014a).
Uncorrected estimates from Jiao et al. (2014) are also aﬀected by
this issue, while the measurement-corrected estimates are not.

10.3

Forcing from atmospheric aerosols
and ozone

10.3.1

Arctic forcing

Numerous studies have derived global radiative forcing
estimates for atmospheric aerosols and O3. This section
summarizes only those studies that report Arctic-averaged
forcings (see also Table 10.1).
The Arctic-mean TOA direct radiative forcing from all sources
of atmospheric BC was calculated to be 0.12 and 0.14 W/m2 in
the previous AMAP (2011) report, as simulated with the CCSM4
and Oslo-CTM models, respectively. Earlier studies, however,
simulated much greater Arctic BC burdens and forcings. For
example, simulations with GISS ModelE, described by Koch and
Hansen (2005), produced an Arctic direct forcing of 0.54 W/m2
from all fossil fuel and biofuel BC+OC, and 0.09 W/m2 from
biomass burning BC+OC, as reported by AMAP (2011).
Similarly, Flanner et al. (2009) produced an all-source Arctic
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BC+OM (organic matter) radiative forcing of 0.55 W/m2 using
the CAM3.1 model. Using a version of CAM3.5 nudged with reanalysis winds, Bond et al. (2011) simulated all-source BC+OC
Arctic radiative forcing of 0.40 W/m2. The AMAP (2011) report
showed that the models applied in that assessment (CCSM4
and Oslo-CTM) substantially underestimated BC in the
Arctic atmosphere. Recent work has led to improved physical
parameterizations of aerosol transport, wet scavenging, and BC
aging in CESM (the successor to CCSM4) and other models that
result in much greater Arctic burdens and radiative forcing (e.g.
Wang et al. 2013). In particular, Wang et al. (2014b) showed that
slower BC aging treatment in CESM can signiﬁcantly increase
the global atmospheric BC lifetime (from 4.7 to 7.4 days), the
eﬃciency of BC transport to the Arctic, and Arctic BC direct
forcing (from 0.21 to 0.72 W/m2). Consequently, forcing results
presented in Ch. 11 are similar to, or even greater than, those
reported in the earlier studies of Koch and Hansen (2005) and
Flanner et al. (2009).
More recently, Samset et al. (2013) analyzed BC ﬁelds from 15
AeroCom models and quantiﬁed radiative forcing and massnormalized radiative forcing (or radiative eﬃciency), including
an assessment of variability attributable to diﬀerent vertical
distributions and co-location with clouds. Averaged over the
Arctic, deﬁned as 70–90°N in that study, the TOA all-source BC
radiative forcing varied from 0.07–1.19 W/m2, with a mean and
standard deviation of 0.38±0.30 W/m2. (BC forcing averaged
over 70–90°N diﬀers by only 3% from forcing averaged over
60–90°N in the all-source CESM simulation conducted for
the present assessment.) Samset et al. (2013) also showed that
the multi-model mean normalized direct radiative forcing for
Arctic BC was 3792±328 W/g. Their study led to the conclusion
that at least 20% of the uncertainty in modeled forcing by BC
is attributable to diversity in simulated vertical proﬁles of BC.
There have been many studies presenting estimates of radiative
forcing due to O3 changes, but few have reported radiative
forcing averaged over the Arctic region. Collins et al. (2013a)
estimated radiative forcing due to the O3 precursors nitrogen
oxides (NOX), volatile organic compounds (VOCs) and carbon
monoxide (CO) based on the HTAP multi-model ensemble of
chemical transport models. The radiative forcing was estimated
based on offline radiation calculations accounting for the
eﬀects on methane (CH4) through changes in the hydroxyl
radical (OH). Their estimated emission-normalized radiative
forcings for the Arctic are 1.2, 0.42 and 0.07 mW/m2/Tg (from
their ﬁgure 7) for emissions of NOX, VOCs and CO from four
emission regions in the northern hemisphere: North America,
Europe, East Asia and South Asia. Assuming total anthropogenic
emissions from these regions of 75 Tg NOX, 90 Tg VOC, and
330 Tg CO yields a combined radiative forcing in the Arctic
of 0.15 W/m2.
10.3.2

Global forcing

Recent major assessments of global radiative forcing from BC
include those of Bond et al. (2013), Shindell et al. (2013), Myhre
et al. (2013a), and the IPCC AR5 (Myhre et al. 2013b). Key
ﬁndings only are summarized here and readers are referred
to those assessments, and to Bond et al. (2013) in particular,
for more details on the state of science of global BC forcing.
Bond et al. (2013) estimated present-day direct radiative forcing
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from all sources of BC to be 0.88 (0.17–2.1) W/m2, where
the bracketed values indicate a 90% uncertainty range. They
estimated industrial-era (change from 1750 to 2005) direct
radiative forcing and adjusted forcing of 0.71 (0.08–1.27)
and 1.1 (0.17–2.1) W/m2, respectively. The latter includes fast
feedbacks (mostly associated with clouds) and forcing via all
mechanisms, including snow and ice deposition. These forcing
estimates are larger than those reported in previous modeling
studies because models incorporated by Bond et al. (2013) were
adjusted for substantial underestimation of aerosol absorption
optical depth (AAOD). One of the more uncertain aspects of
this correction is associated with isolating the contribution
of BC to observed AAOD. Shindell et al. (2013) applied ﬁve
model contributions to the ACCMIP project to derive 1850–
2000 direct radiative forcing from fossil fuel and biofuel BC
sources of 0.24±0.09 W/m2 (multi-model mean and standard
deviation). The multi-model mean (from 10 models) all-aerosol
direct and eﬀective radiative forcings in this study were found
to be -0.26±0.14 and -1.17±0.29 W/m2, respectively. Notably,
their study showed that the all-aerosol 1850–2000 eﬀective
forcing exceeds +0.5 W/m2 over much of the Arctic Ocean
despite this forcing being negative in the global mean. Myhre
et al. (2013a) applied the AeroCom Phase II archive of model
simulations (with contributions from 16 models) to estimate
global direct forcing from atmospheric BC associated with
fossil fuel and biofuel emissions of 0.18±0.07 W/m2, with a
full range of 0.05 to 0.37 W/m2. Inclusion of biomass burning
emissions would elevate the BC forcing estimates of Shindell
et al. (2013) and Myhre et al. (2013a), but not to the level of
Bond et al. (2013). Finally, the IPCC AR5 took into account
all of these studies to suggest a direct radiative forcing from
anthropogenic fossil fuel and biofuel BC sources of 0.40 (0.05–
0.80) W/m2, and a 1750–2011 direct radiative forcing from all
BC sources (including biomass burning) of 0.64 W/m2 (Myhre
et al. 2013b). The forcing from global biomass burning BC,
however, is almost entirely oﬀset by cooling from co-emitted
OC in this estimate. Forcing from fossil fuel and biofuel BC is
oﬀset to varying degrees by co-emitted species, depending on
the source. Bond et al. (2013), for example, showed that BC-rich
sources such as on-road diesel exert strong mass-normalized
warming because they emit large proportions of BC, while
other sources, such as biofuel cooking, exert more of a climate
neutral forcing because they coincidentally emit large fractions
of non-BC species. The IPCC AR5 estimates a global direct
radiative forcing of -0.40 W/m2 from all anthropogenic sources
of sulfate (SO4), an estimate that is unchanged with respect to
the previous three IPCC assessment reports. Sulfate forcing
over the Arctic is much less than in the global mean because
of smaller burdens and more reﬂective underlying surfaces.
Much of the SO4 forcing also originates from sources that emit
little BC, implying widely varying consequences of emissions
reductions, as described quantitatively in Ch. 11.
Stevenson et al. (2013) presented a comprehensive assessment of
radiative forcing from changes in tropospheric O3, simulated by
17 models contributing to the ACCMIP project. They calculated
1850–2000 multi-model mean (± one standard deviation)
global radiative forcing of 0.36±0.06 W/m2 or 0.38±0.07 W/m2,
depending on the tropopause deﬁnition, with longwave forcing
dominating globally over shortwave forcing. Extrapolating
these estimates to the 1750–2010 timeframe, they estimated a

4540
82

AMAP Assessment 2015: Black Carbon and Ozone as Arctic Climate Forcers

radiative forcing of 0.41 W/m2 with an overall uncertainty range
of 30%. Shindell et al. (2013) also reported multi-model mean
(from six models) 1850–2000 O3 radiative forcing of 0.33±0.11
W/m2. Unlike aerosol forcing, the spatial pattern of O3 forcing,
described in both studies, shows that it is substantially less
positive over the Arctic than over northern mid-latitudes. This
is because temperature inversions and cloud cover within the
Arctic reduce longwave forcing by greenhouse gases relative to
those in other regions. Based on attribution experiments using
six models, Stevenson et al. (2013) also reported contributions
from CH4, NOX, VOCs and CO to 1850–2000 global mean
O3 radiative forcing of 0.166, 0.119, 0.058 and 0.035 W/m2,
respectively, summing to 0.38 W/m2.

10.4

Arctic climate response to shortlived climate forcers

This section brieﬂy summarizes studies that have explicitly
isolated and reported estimates of Arctic temperature response
due to forcing by BC and other short-lived pollutants. Early
studies incorporating snow darkening from BC reported global
temperature changes and showed that northern high latitude
and Arctic temperature responses were substantially greater
than the global mean response. Such studies include those by
Jacobson (2004) and Hansen et al. (2005). Jacobson (2004)
simulated 10-year global surface warming of 0.27 K from
fossil fuel and biofuel sources of BC and OM operating in the
atmosphere, snow and sea ice (or 0.20 K when BC+OM operates
only in the atmosphere). Hansen et al. (2005) simulated a global
surface temperature change of 0.21 K in response to all fossil
fuel and biofuel BC (derived here by dividing the reported
0.42 K response to doubled BC by a factor of 2), and global
warming of 0.065 K in response to 1880–2000 changes in snow
albedo from BC.
Flanner et al. (2007) simulated equilibrium global and Arctic
surface warming of 0.10–0.15 K and 0.50–1.61 K, respectively,
in response to snow darkening from global emissions of all BC.
Flanner et al. (2009) quantiﬁed equilibrium global and Arctic
warming of 0.07 K and 0.58 K, respectively, in response to all
fossil fuel and biofuel emissions of BC and OM, operating both
in the atmosphere and in snow. Jacobson (2010) simulated 15year reductions in Arctic (66–90°N) warming of roughly 1.2,
1.7, and 0.9 K resulting from the elimination of all fossil-fuel
soot, fossil-fuel + biofuel soot and gases, and CH4, respectively.
(These Arctic temperature changes compare with respective
global temperature changes of 0.3–0.5, 0.4–0.7, and 0.2–0.4 K.)
Goldenson et al. (2012), using CESM1 (a successor to CAM3),
simulated equilibrium 70–90°N warming of about 1 K in
response to BC and dust deposition from all sources, with
roughly equal contributions from each species. Notably, they
found that Arctic surface temperature and sea ice responded
more strongly to aerosol deposition on land snow than to
deposition on sea ice.
Other studies have explored the transient response of Arctic
climate to forcing by SLCFs. For example, Koch et al. (2009a)
simulated Arctic (64–90°N) temperature change between 1890
and 1995 of -0.33 K in response to direct aerosol forcing from all
species, -2.2 K in response to aerosol-cloud indirect forcing, and
+0.5 K in response to BC deposition to snow and sea ice. Fyfe

et al. (2013) found that aerosol changes are mainly responsible
for the observed cooling of the Arctic in the mid-20th century
(i.e. -0.26 K per decade for 1939–1970). During the period from
1900 to 2005, cooling from aerosols substantially reduced the
warming rate from increased greenhouse gas concentrations in
simulations with global climate models in the Coupled Model
Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5). An analysis of
results from one of these models did not produce any evidence
for strong contributions of BC to overall Arctic temperature
trends during the 20th century. Koch et al. (2011) used transient
chemistry-climate simulations to attribute roughly 20% of the
Arctic warming and loss of Arctic snow and ice during the
20th century to BC in snow and ice, although reduced BC near
the end of the century actually contributed to Arctic cooling,
contrary to observations and therefore suggesting that other
eﬀects have dominated the recent Arctic response. Yang et al.
(2014) modeled transient climate change due to direct forcing
by changing aerosol emissions over 1975–2005 and found
cooling in some parts of the Arctic and warming in others,
with strong warming (+1.8 K) over the European Arctic during
this period. They attributed about two-thirds of this warming
to decreased SO4 aerosols from Europe and about one-third
to changes in BC.
The UNEP/WMO (2011) assessment and subsequent work
of Shindell et al. (2012) explored potential climate beneﬁts
associated with reduced emissions of short-lived pollutants.
The UNEP/WMO assessment found that the impacts on Arctic
climate between 2005 and 2030 of reference scenario (i.e.
business as usual) emissions of non-CH4 SLCFs, SLCFs+CH4,
and SLCFs+CH4+LLGHGs (long-lived greenhouse gases)
would be, respectively, -0.04, -0.01, and +0.73 K. Under one
set of aggressive measures to reduce CH4 emissions, Arctic
warming between 2005 and 2070 could be reduced by 0.37 K,
and under two separate sets of measures to reduce BC emissions
Arctic warming could be reduced by 0.21 and 0.14 K. Shindell
et al. (2012) found that aggressive measures to reduce emissions
of BC and CH4 could mitigate projected warming in the Arctic
over the next three decades by two-thirds, relative to the amount
of warming that would occur in the absence of such measures.
The measures applied in their study targeted sources rich in
BC and CH4, but the simulated climate was also aﬀected by
co-emitted species including OC and SO4. Smith and Mizrahi
(2013), however, applied a simpliﬁed global change model and
concluded that aggressive BC and CH4 measures would reduce
the amount of global warming occurring by 2050 by only about
0.16 K (including impacts of co-generated OC, SO4, O3, and
carbon dioxide, CO2, associated with the measures). This lower
estimate originates largely from the use of a baseline scenario
that assumes more substantial reductions in emissions than the
baseline scenario applied by Shindell et al. (2012), illustrating
that there is substantial uncertainty in both the likelihood of
future emissions trajectories and the climate response to shortlived climate forcing agents.
Four recent studies conducted idealized climate simulations
to better characterize the sensitivity of Arctic temperature
to radiative forcings exerted in diﬀerent locations. Shindell
and Faluvegi (2009) quantiﬁed Arctic climate sensitivities of
about -0.08 K (W/m2)-1 in response to forcing exerted by BC
in the Arctic atmosphere. This result was surprising because it
indicated that the Arctic surface may cool in response to heating
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by BC in the Arctic atmosphere. Subsequent work by Flanner
(2013) demonstrated that this may be true for BC forcing in
the upper Arctic atmosphere, above roughly 430 hPa, but BC
lower in the Arctic troposphere and deposited to snow and ice
can cause very powerful Arctic warming, with local sensitivities
of 1.5–2.8 K/(W/m2). Shindell and Faluvegi (2009) also showed
that Arctic forcings by CO2 and SO4 exert similar sensitivities
of roughly +0.35 K/(W/m2), while O3 forcing triggers much
smaller temperature responses of about +0.07 K/(W/m2). The
latter may result from the fact that the shortwave component
of O3 forcing within the Arctic is a relatively large fraction of
its total forcing, and the Arctic surface temperature response to
the shortwave component of O3 forcing may be similar to that
of BC forcing, as hypothesized in Ch. 4. Shindell and Faluvegi
(2009) also showed that forcing by BC exerted outside the Arctic
can warm the Arctic. This topic was explored in more detail by
Sand et al. (2013a), who concluded that BC forcing occurring
outside the Arctic may have a greater impact on Arctic climate
than BC forcing within the Arctic, and who also showed that
Arctic surface cooling may result from Arctic atmospheric BC
because of reduced poleward heat ﬂux and surface dimming.
Building on these studies, Sand et al. (2013b) showed that a
mass of BC emitted within the Arctic causes about ﬁve times
more Arctic surface warming than an equal mass of BC emitted
from mid-latitudes. One important component of this result
was the inclusion of snow darkening from BC. As described
in Ch. 7, regional sensitivity parameters derived from Shindell
and Faluvegi (2009) and Flanner (2013) are applied in Ch. 11
to determine Arctic temperature changes.
While this section has focused on Arctic temperature, other
states of the Arctic climate system are important for societal
well-being. One example is the mass balance of the Greenland
Ice Sheet, which drives sea-level change. A recent study by
Keegan et al. (2014) implicated BC deposition from boreal
forest ﬁres in the widespread surface melt that occurred on
the Greenland Ice Sheet in summer 2012. Enhanced snow
metamorphism from higher temperatures was found to be a
critical process operating in combination with BC-induced
darkening. Historically, forest ﬁres have been shown to be an
infrequent, but sometimes very large, source of BC deposition
to Greenland (e.g. McConnell et al. 2007). Keegan et al. (2014)
speculated that in a warming climate, BC from forest ﬁres
would become a more frequent trigger of widespread melt
on the Greenland Ice Sheet. A more consistent source of BC
deposition to Greenland is fossil fuel combustion, although
ice cores indicate that this source of BC deposition to central
Greenland peaked in the early 20th century and has since
declined steadily (McConnell et al. 2007). Dumont et al.
(2014) applied remote sensing observations to show that the
surface albedo of the Greenland Ice Sheet has been declining
since 2009. They argued that light-absorbing impurities are
the likely source of this decline because much of the albedo
change has occurred within the visible spectrum. They
speculated that increased dust, associated with more snowfree land area, and not BC, is the impurity that is likely to
be responsible for this observation. More work is needed,
however, to identify the sources of observed albedo decreases
on the Greenland Ice Sheet.

10.5

Conclusions

Several studies published since the AMAP (2011) report have
helped advance understanding of Arctic climate impacts from
SLCFs. The most comprehensive estimate of Arctic-mean direct
radiative forcing from all sources of BC in snow is likely to be
the multi-model, measurement-corrected estimate of 0.17 W/m2
provided by Jiao et al. (2014). Taken together with studies from
Doherty et al. (2014a) and others, this assessment by Jiao and
co-workers also suggests that most global aerosol models tend
to deposit too little BC within the Arctic. Samset et al. (2013)
also applied a multi-model assessment to estimate Arcticmean radiative forcing from all atmospheric BC of 0.38±0.30
W/m2. The Arctic forcing from atmospheric BC is similar to
the global-mean forcing, with oﬀsetting eﬀects of lower Arctic
burdens and higher Arctic reﬂectance. Since the global-mean
BC forcing found in this assessment is substantially less than
measurement-based estimates (e.g. Bond et al. 2013), it is
possible that Arctic forcing from atmospheric BC is greater than
the multi-model estimate of Samset et al. (2013). An estimate of
Arctic-mean radiative forcing from anthropogenic changes in
tropospheric O3 is 0.15 W/m2, based on work from Collins et al.
(2013a). This is substantially less than global-mean estimates
(0.41±0.12 W/m2; Stevenson et al. 2013) because it does not
include the eﬀect of increased CH4 emissions and because
more stable atmospheric conditions and increased cloudiness
in the Arctic reduce the local longwave forcing. Owing to low
burdens and high surface reﬂectance, Arctic direct forcing from
anthropogenic SO4 is also substantially less than the globalmean estimate of -0.40 W/m2 (Myhre et al. 2013b).
Simulations exploring potential Arctic temperature impacts
associated with short-lived pollutants indicate that Arctic
warming over the next several decades could be reduced by
as much as two-thirds with aggressive measures that reduce
emissions of BC and CH4 (Shindell et al. 2012), although this
result is sensitive to assumptions of both baseline and mitigation
emissions scenarios (Smith and Mizrahi 2013). Recent studies
(Shindell and Faluvegi 2009; Flanner 2013; Sand et al. 2013a,b)
exploring Arctic equilibrium climate sensitivity to diﬀerent
forcings collectively indicate that Arctic surface temperature:
• responds weakly and perhaps even cools in response to solar
heating by BC, and probably O3, residing at higher altitudes
in the Arctic
• warms strongly in response to BC at lower altitudes or within
Arctic snow
• warms more because of total BC forcing exerted outside the
Arctic than within the Arctic
• cools in response to negative SO4 forcing within the Arctic.
Transient simulations of historical Arctic temperature suggest
that aerosols, particularly increased burdens of SO4, may have
played a dominant role in the mid-20th century cooling of
Arctic climate (Koch et al. 2009a; Fyfe et al. 2013).
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11.1 Introduction
In this study, a multi-model ensemble was used to estimate
the contributions of emissions of black carbon (BC), other
aerosol species (organic carbon, OC; and sulfate, SO4), and
ozone (O3) precursors from diﬀerent geographical regions
and source sectors, to changes in Arctic climate. Emissions
from Canada (CANA), United States (USAM), Nordic
countries (NORD), Russia (RUSS), non-Arctic Europe
(OEUR) (other Europe, without Turkey), Asia (ASIA)
that includes China, India, Japan, Singapore, South Korea
(without Central Asian countries), and the Rest of the world
(ROW, mostly comprising the southern hemisphere) are
considered. Emissions are expressed by emission sector:
Domestic, Energy+Industry+Waste, Transport, Agricultural
ﬁres, Grass+Forest ﬁres (natural+anthropogenic) and Flaring.
Chapter 5 gives greater details on emissions and geographical
regions. Chapter 7 describes the models and methods used in
this chapter in more detail.
The impacts of emissions from diﬀerent geographical regions
and emission sectors on Arctic climate are ﬁrst evaluated in
terms of direct, indirect and snow/ice radiative forcing (RF)
in the Arctic (deﬁned here as the area north of 60°N), and
then in terms of the Arctic surface temperature response.
The forcing values reported here are due to all emissions
(natural+anthropogenic), if not otherwise specified. As
discussed in the previous report from the expert group
(AMAP 2011) and Ch. 4 of the present report, RF outside
the Arctic and the resulting changes in heat import can
contribute signiﬁcantly to warming in the Arctic, and the
surface temperature response to RF from diﬀerent forcing
mechanisms can be quite diﬀerent (e.g. Shindell and Faluvegi
2009). To account for this, a modiﬁed version of the regional
temperature potential (RTP) concept of Shindell and Faluvegi
(2009) was used in this study to estimate the contribution
of RF in diﬀerent geographical regions to Arctic surface
temperature change, including the impact of RF at lower
latitudes (Ch. 7 and Sect. 11.4).
To facilitate an evaluation of the cost-eﬀectiveness of regional
emission mitigation options, the normalized impacts (i.e.
impacts per unit emission from each region and sector) are
also presented. Note that for the O3 precursors (nitrogen
oxides, NOX; carbon monoxide, CO; and volatile organic
compounds, VOCs) this was not possible because the
simulations for the sectors and regions were done by changing
all three components simultaneously.

11.2 Contribution

of source regions and
sectors to changes in burdens of
black carbon and tropospheric ozone

11.2.1 Black

carbon

The contributions of different geographic regions to BC
burdens in the Arctic as simulated in four models using the
same emissions are shown in Fig. 11.1. A further breakdown
of the results in this ﬁgure into contributions from diﬀerent
emission sectors is shown in Fig. 11.2. Diﬀerences in results
from diﬀerent models reﬂect inherent uncertainties in modeling
and diagnostic approaches, as described in Ch. 7.
Emissions from East+South Asia and Russia are the largest
contributors to BC burdens in the Arctic in all the models,
with mean contributions of 43% and 21%, respectively. Total
BC emissions from Asia are substantially higher than emissions
from the other individual regions (Ch. 5), but comparable to
emissions from ROW. The Nordic countries contribute less to
Arctic BC burdens than any other region, in accordance with
the lower emissions in that region.
Owing to the geographic location of sources, emissions from
Russia, Canada, and the Nordic countries are more efficiently
transported to the Arctic than emissions from regions at
lower latitudes (Ch. 6). Current emissions from Russia are
substantially lower than emissions from non-Arctic Europe
but contribute more to Arctic BC burdens. Owing to their
magnitude and geographic location, Russian emissions from
BC, Mg
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Figure 11.1 Contribution of diﬀerent emission regions to black carbon
(BC) burdens in the Arctic as simulated by four models using the same
emissions for 2010.
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Figure 11.2 Contribution of diﬀerent sectors within emission regions to black carbon (BC) burdens in the Arctic as simulated in four models using the
same emissions for 2010. Note diﬀerent scale for Asia relative to the other world regions.

Flaring have particularly large impacts on Arctic BC burdens
(Fig. 11.2). While BC burden correlates well with the direct
RF, BC burden may be less relevant to indirect cloud RF
and deposition of BC (snow-ice RF), which are driven by
BC in the atmospheric boundary layer. Figure 4.3 depicts
how emissions at low latitudes contribute to higher-altitude
BC concentrations in the Arctic, while emissions at high
latitudes contribute to lower-altitude BC concentrations
in the Arctic.
11.2.2 Ozone

Two chemical transport models (CTMs), the Oslo-CTM and
SMHI-MATCH, were used to derive contributions from source
regions and sectors to O3 burdens and RF. Emissions from open
burning (Grass+Forest) were included in SMHI-MATCH CTM
but not Oslo-CTM. Note that in the present study, methane
(CH4) emissions are kept constant, and it is only changes in
NOX, CO and VOC that contribute to changes in O3 burden.
This approach was used due to the long atmospheric lifetime
of CH4 (8 to 10 years), which leads to an approximately equal
contribution per unit CH4 emission from all regions. The report
from the AMAP Expert Group on Methane (Gauss et al. 2015)

presents simulations of changes in O3 burden due to global
changes in emissions of CH4, NOX, CO and VOCs for diﬀerent
scenarios.
The largest contributions to the annual Arctic O3 budget are
from Asia, the United States and Russia in SMHI-MATCH while
for Oslo-CTM the order is Asia, the United States and ROW
(Fig. 11.3). This result is in line with the magnitude of emissions
of the main O3 precursors (NOX, VOCs and CO) from these
regions (see Ch. 5). The diﬀerence for the ROW region is because
the SMHI-MATCH model domain is not global but only covers
the area north of 20°N so emissions from lower latitudes are not
fully accounted for. The Energy+Industry+Waste and Transport
sectors dominate generally in both models, but for the SMHIMATCH model emissions from Grass+Forest ﬁres in Canada
and Russia are the dominant source. Note that Oslo-CTM did
not simulate the eﬀect of open biomass burning (Grass+Forest)
emissions. Overall Oslo-CTM simulates an Arctic burden,
excluding the contribution from ROW, which is 20% larger
than that simulated by SMHI-MATCH. The fact that Oslo-CTM
is a global model will lead to higher contributions to Arctic
O3, particularly for source regions at more southerly latitudes.
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Figure 11.3 Arctic annual ozone (O3) burden from diﬀerent source regions and emission sectors as simulated by two chemical transport models. The SMHIMATCH models includes anthropogenic emissions and emissions from Grass+Forest ﬁres, the Oslo-CTM model includes anthropogenic emissions only.

11.3 Contribution

simulated burdens and the vertical distribution of BC, cloud
distributions, and uncertainties in treatments of radiative
processes in the models. The BC direct RF in the Arctic is
640 mW/m2 averaged over all models.

11.3.1 Forcing

Globally, the Domestic sector produces the largest BC
direct RF in the Arctic, followed by Grass+Forest ﬁres and
Transport. Emissions from Asia from Domestic sources,
Energy+Industry+Waste, and Transport produce the largest
regional/sectorial contributions to BC direct RF in the Arctic,
with mean contributions of 140, 63 and 41 mW/m2, respectively
(Fig. 11.5). The mean contribution of emissions from Russian
Flaring is 26 mW/m2.

of source regions and
sectors to radiative forcing

11.3.1.1 Black

within the Arctic

carbon forcing

The Arctic direct RF of BC, a measure of the heating of the
atmosphere by absorption of solar radiation by BC (Ch. 4),
is shown in Fig. 11.4. Emissions from Asia and Russia are the
largest contributors to the BC direct RF in the Arctic, with
multi-model mean contributions of 280 and 140 mW/m2,
respectively. The Nordic countries contribute less to Arctic
BC direct RF than any other region. Overall, the impact of
emissions on direct RF is well correlated with changes in BC
burden (see Sect. 11.2), indicating that radiative eﬀects are
strongly related to concentrations of BC in the atmosphere.
Diﬀerences in simulated RF estimates arise from diﬀerences in
RF, mW/m2
500
NorESM
CESM
SMHI-MATCH
CanAM

The BC snow/ice RF, a measure of the heating of snow and ice
by absorption of solar radiation by BC in snow and ice, is shown
in Fig. 11.6. The greatest contribution is from Russian Flaring
emissions and from East+South Asia Domestic emissions,
53 and 29 mW/m2 respectively. The total model mean snow/
ice forcing is 180 mW/m2, about 30% of the atmospheric BC
direct RF. Note, however, that the surface warming by the snow/
albedo eﬀect is greater than the surface warming caused by the
same amount of heat added higher in the atmosphere through
the direct eﬀect (see Sect. 11.4 for estimates of surface warming).
The BC cloud (indirect) RF, a measure of the heating of
the atmosphere by changes in cloud droplet size and cloud
lifetime, is shown is Fig. 11.7. NorESM and CanAM produce
positive cloud RFs for each emission region, with greater RF
in CanAM. Similar to direct and snow/ice RF, emissions from
Asia are particularly important compared to emissions from
other regions. Impacts of Grass+Forest ﬁre emissions are more
important in NorESM than CanAM, which reﬂects inherent
uncertainties in simulations of cloud RF in the models. The total
model mean BC cloud forcing for all regions/sectors combined
is 270 mW/m2, which is less than BC direct RF. However, it is
notable that this indirect forcing is positive, unlike that of SO4
which is negative. Cloud RF is calculated for warm liquid clouds
only, and it should be noted that the impact of BC acting as ice
nuclei in cold clouds could also be important (Bond et al. 2013).
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Figure 11.4 Arctic annual mean direct radiative forcing (RF) of black carbon
for each emission region as simulated by four models.

by ozone precursors

Emissions of NOX, CO and VOCs lead to changes in the
concentration of O3 as well as to changes in the oxidizing
capacity of the atmosphere through changes in the concentration
of hydroxyl radical (OH). The latter process leads to changes in
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Figure 11.5 Annual mean black carbon (BC) direct radiative forcing in the Arctic for each emission region and sector as simulated by four models. Note
use of diﬀerent scale for Russia and Asia relative to the other world regions.
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Figure 11.6 Annual mean Arctic black carbon (BC) snow/ice radiative forcing (RF) for all emission sectors and source regions as simulated by two models.
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Figure 11.7 Annual mean Arctic cloud (indirect) radiative forcing (RF) due to black carbon (BC) for all emission sectors and source regions as simulated
by two models.
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Figure 11.8 Simulated Arctic annual mean radiative forcing of ozone (O3) from diﬀerent source regions and emission sectors. The SMHI-MATCH model
includes anthropogenic emissions and emissions from Grass+Forest ﬁres, the Oslo-CTM model includes anthropogenic emissions only.

the lifetime and concentration of CH4 and thus a RF. While all
three precursors tend to increase O3, NOX emissions enhance
OH and thus reduce CH4 concentrations. Emissions of CO
and VOCs on the other hand cause a reduction in OH and
thus an increase in CH4. Figure 11.8 shows the contributions
from diﬀerent sectors and regions to the RF of O3 north of
60°N. The relative contributions are similar to the O3 burden
contributions, again with the largest contributions from Asia,
the United States and Russia and with the main contributions
from the Energy+Industry+Waste, Transport, and Grass+Forest
fire sectors. The total RF from O 3 north of 60°N from
anthropogenic emissions and Grass+Forest ﬁres is estimated
to be 98 mW/m2 in SMHI-MATCH (110 mW/m2 including
shipping). In Oslo-CTM the anthropogenic contribution is
130 mW/m2. The overall contribution from shortwave and
longwave RF is 57% and 43% respectively for SMHI-MATCH.
The shortwave contribution is higher for high-latitude sources,
reaching 64% for Canada and 74% for the Nordic countries
in SMHI-MATCH. This is because more northerly emissions
primarily contribute to O3 in the lower troposphere in the Arctic
while more distant sources contribute more at higher altitudes.
The RF by CH4 concentration changes and CH4-induced global
O3 changes due to emissions of NOX, CO and VOCs (often
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Figure 11.9 Simulated Arctic annual mean radiative forcing (RF) of methane
(CH4) and CH4-induced ozone (O3) from diﬀerent source regions and
emission sectors (excludes emissions from Grass+Forest ﬁres).

also called primary-mode O3) is calculated by the Oslo-CTM
based on diagnosed changes in global mean CH4 lifetime from
the separate simulations of sectors and regions. The change
in CH4 and CH4-induced O3 were calculated following the
procedure described by Berntsen et al. (2005). Figure 11.9
shows the estimated Arctic mean RF by changes in CH4 and
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Figure 11.10 Annual mean direct radiative forcing (RF) due to global
emissions of black carbon (BC), organic carbon (OC) and sulfur dioxide
(SO2) separated by latitude band (Arctic, mid-latitudes, tropics and southern
hemisphere) for four models. Note that SMHI-MATCH is a regional model
(20–90°N), while the other three models are global.

Figure 11.11 Annual mean cloud indirect radiative forcing (RF, mW/m2)
due to global emissions of black carbon (BC), organic carbon (OC) and
sulfur dioxide (SO2) by latitude band for the models NorESM and CanAM.

CH4-induced O3. Note the diﬀerence in sign between the NOXrich sources (Transport, and Energy+Industry+Waste) versus
the CO- and VOC-rich sources from Domestic combustion
and Agricultural waste burning. The net eﬀect on Arctic RF
from these CH4 and CH4-induced O3 changes is -25 mW/m2.

NorESM and CanAM indicate that indirect eﬀects of OC and
SO4 cause negative radiative forcings in the Arctic. The cloud
indirect RF is highly uncertain and has not been included in the
RTP-based temperature estimates. However, according to results
from all models considered in this study, it is very likely that
reductions in sulfur emissions would at least partially counteract
the eﬀects of reduced BC and O3 precursor emissions on Arctic
climate, which may limit the eﬀectiveness of mitigation actions.

11.3.1.3 Forcing

from other aerosols

To evaluate the eﬀects of mitigation of BC emissions on Arctic
climate, co-emitted species must also be taken into account.
To apply the RTP concept, the RF in separate latitude bands
is required. Figure 11.10 shows the RF for BC, OC and SO4
due to global emissions for four latitude bands (Arctic, midlatitudes, tropics and southern hemisphere) used for RTP-based
temperature estimates (see Sect. 11.4). OC forcing (for the
global emissions) is generally negative, but for two of the models
is positive in the Arctic. CESM has a much smaller SO4 forcing
than the other three models.
For comparison, the cloud indirect RF for the same components
and latitude bands is shown in Fig. 11.11. Simulations with

11.3.1.4 Forcing

from shipping emissions

Emissions from shipping, both within the Arctic and outside
the Arctic, induce Arctic RF (see Fig. 11.2). The total Arctic RF
for all forcing agents is 18 mW/m2 for extra-Arctic shipping
and 0.26 mW/m2 for within-Arctic shipping. For BC, the
Arctic direct RF from shipping is 3% of the Arctic RF due to
non-shipping sources. Figure 11.12 shows only the direct RF
from shipping emissions (indirect eﬀects on clouds are not
included). The ﬁgure excludes the indirect chemical eﬀects
of O3 precursors (primarily NO X from shipping) on CH 4
because only the regional model MATCH was used for the O3
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Figure 11.12 Arctic radiative forcing due to black carbon (BC) in the
atmosphere and in snow+ice, and to organic carbon (OC), sulfate (SO4)
and ozone (O3) (mW/m2) from shipping emissions within and outside the
Arctic. Model-mean (CESM and SMHI-MATCH).

simulations. Previous studies on the climate impact of emissions
from shipping (e.g. Eyring et al. 2010 and references therein)
have shown that on a global scale the indirect cloud eﬀects are
potentially large, this is because the SO2 emissions occur in
clean background conditions where the concentration of cloud
condensation nuclei (CCN) is relatively low. Previous studies
have also shown that the negative RF (on a global scale) of
NOX-induced CH4 changes tends to be of a similar magnitude to
the positive RF from direct O3 forcing (Fuglestvedt et al. 1999).

11.4 Equilibrium

climate response due
to forcing by black carbon and
tropospheric ozone

Arctic climate forcing is not a suitable metric for diagnosing
the Arctic climate response, in terms of surface temperature
change, for three reasons. First, because species absorbing solar
radiation (BC and partly O3) in the upper Arctic troposphere

may actually cool the surface despite exerting a positive RF
(Shindell and Faluvegi 2009; Sand et al. 2013a). Second, forcing
by BC or O3 outside the Arctic can cause substantial Arctic
warming by increasing the poleward heat ﬂux. Third, forcing
by the snow/albedo effect triggers strong local feedbacks
enhancing the regional warming. As a more suitable proxy
for the impacts of BC and O3 on Arctic climate, this study
estimated the equilibrium temperature response to emission
perturbations through the use of RTPs (Shindell and Faluvegi
2009; Shindell 2012; Collins et al. 2013a).
The equilibrium surface temperature response was calculated by
translating the RFs through the use of regional climate sensitivity
parameters deﬁned in four latitude bands (see Table 7.3). In
this way, both regional and remote contributions to changes in
Arctic temperature are taken into account. For BC in the Arctic,
vertically-resolved RFs were derived and applied in combination
with vertical climate sensitivity parameters (Flanner 2013). These
temperature estimates do not include the eﬀect of cloud indirect
forcing, because there are no established RTP coeﬃcients for
the indirect eﬀect. Details are given in Sect. 7.4.
The Arctic equilibrium surface temperature response is shown
in Fig. 11.13. The net surface temperature response for all
components averaged over all models is 0.35°C, where 0.40°C
is from BC in the atmosphere, 0.22°C is from BC in snow,
-0.04°C is from OC and -0.23°C is from SO4. SMHI-MATCH
only covers 20–90°N meaning that contributions south of 20°N
were not accounted for. Therefore, the model-mean for latitudes
south of 20°N were added to these results.
In terms of the Arctic equilibrium surface temperature response
for each sector and source region for BC, OC, SO4 and O3
(Fig. 11.14), the largest contributions to warming in the Arctic
come from East+South Asia Domestic emissions, Russian
Fires and Flaring emissions, and Domestic and Fire emissions
from ROW.
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Figure 11.13 Global (total) contributions to annual-mean Arctic equilibrium
surface temperature response due to black carbon (BC), organic carbon
(OC) and sulfate (SO4) direct forcing and due to BC in snow. The models
NorESM and SMHI-MATCH do not include BC in snow. SMHI-MATCH
does not include contributions from south of 20°N, so the model mean was
added for 90°S–20°N. Temperature changes were derived by translating
the radiative forcings with the use of climate sensitivity parameters
(see Sect. 7.4 for details).
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Figure 11.14 Arctic equilibrium surface temperature response due to direct
forcing by black carbon (BC), organic carbon (OC), sulfate (SO4) and
ozone (O3) averaged over the models CESM, NorESM, SMHI-MATCH
and Oslo-CTM. Each bar represents the diﬀerent emission sectors for each
source region speciﬁed on the X-axis. The sectors for each emission region
are 1) Domestic, 2) Energy+Industry+Waste, 3) Transport, 4) Agricultural
waste burning, 5) Forest ﬁres and, 6) Flaring. The temperature changes
were derived by translating the radiative forcings with the use of climate
sensitivity parameters (see Sect. 7.4 for details).
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Arctic Ts, °C
0.25

The Arctic temperature response to all emissions from each
source region is shown in Fig. 11.15, with the response shown
for contributions from RF exerted from emissions within
and outside the Arctic. For East+South Asia emissions the
greatest contribution to BC warming in the Arctic comes
from BC forcing exerted outside the Arctic, while for Russia
and OEUR a greater proportion of the warming is from BC
within the Arctic.
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Figure 11.15 Arctic equilibrium surface temperature response due to direct
forcing by black carbon (BC), organic carbon (OC), sulfate (SO4) and
ozone (O3) averaged over the models CESM, NorESM, SMHI-MATCH
and Oslo-CTM from each emission region. The Arctic response is divided
into contributions from radiative forcing (RF) within the Arctic (solid ﬁll)
and outside the Arctic (pattern ﬁll).
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Figure 11.16 Arctic equilibrium surface temperature response per emissions
due to direct forcing of black carbon (BC), BC in snow, organic carbon
(OC) and sulfate (SO4) averaged over the models CESM, NorESM, SMHIMATCH and Oslo-CTM. The sectors for each emission region are (from
left to right): 1) Domestic, 2) Energy+Industry+Waste, 3) Transport, 4)
Agricultural waste burning, 5) Forest ﬁres and, 6) Flaring. The temperature
changes were derived by translating the radiative forcings with the use of
climate sensitivity parameters (see Sect. 7.4 for details).
Arctic Ts response, °C
0.025
Gas Flaring
Agricultural Fires
Transport
0.020
Energy+Industrial+Waste
Domestic
0.015

0.010

0.005

0
United
States

Canada

Russia

Nordic Rest of East and Rest of
Countries Europe South Asia World

Figure 11.17 Arctic equilibrium surface temperature response due to
ozone (O3) averaged over the models SMHI-MATCH and Oslo-CTM.
The temperature changes were derived by translating the radiative forcings
with the use of climate sensitivity parameters (see Sect. 7.4 for details).

Exactly how the diﬀerent emissions aﬀect the Arctic can be
separated into (i) the magnitude of the emissions and the
fraction transported into the Arctic and (ii) the sensitivity of
the Arctic temperature response to the forcing in the diﬀerent
regions and by diﬀerent forcing mechanisms. While Figs. 11.13
to 11.15 show the absolute contributions, Fig. 11.16 shows the
Arctic sensitivity per unit emission to source sectors within
each region. Here the temperature response is normalized to the
magnitude of the emissions for each region and sector. In this
way the eﬀectiveness of regional emission mitigation options
can be evaluated. Flaring emissions from Russia have the highest
temperature response per unit emission. The Arctic is also
sensitive to Nordic emissions and even if the emissions from
the Nordic countries are small, the large speciﬁc temperature
response associated with these emissions implies that Arctic
climate change abatement through reductions of these emissions
could be cost-eﬀective. The absolute contribution from Asian
emissions is large, but normalized to per unit emission the
contribution is relatively small.
RTPs can only be used to calculate annual mean temperature
changes even though the seasonal variation of underlying
processes was accounted for in the estimates of the annual
mean RTPs. Previous studies of the impact of BC on surface
temperatures in the Arctic (Flanner 2013; Sand et al. 2013a)
show complex responses with signiﬁcant warming even during
winter (when the local RF is virtually zero) due to changes
in sea-ice cover. Further research is required to assess the
seasonality of climate responses.
11.4.1 Ozone

The estimated warming due to O3 from emissions of NOX, nonmethane volatile organic compounds (nmVOCs) and CO in
the Arctic is much smaller than for BC, with a total warming
of 0.05°C based on two models (see Fig. 11.17).
The Arctic temperature response to the simulated O3 changes is
generally higher for the Oslo-CTM model than for the SMHIMATCH model, even if the RF within the Arctic is quite similar
(see Sect. 11.3). The diﬀerence between the two models is greater
for the low latitude sources (Asia and ROW). The Oslo-CTM,
being a global model, is also able to capture the impact of O3
changes in the tropics and in the southern hemisphere. The
forcing at these latitudes also contributes to Arctic warming,
here estimated through the RTP coeﬃcients. The sensitivity for
O3 (as given by the RTP coeﬃcients) is quite low for the Arctic
temperature response to RF within the Arctic. For O3, a signiﬁcant
part of the RF in the Arctic is due to absorption of shortwave
radiation (similar to BC), while at lower latitudes the greenhouse
eﬀect of O3 (absorption of longwave radiation) dominates.
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11.4.2 Net

Arctic warming by emissions of
ozone precursors

As discussed in Sect. 11.3 and shown in Fig. 11.9, the
accompanying changes in CH 4 and CH 4-induced O 3
substantially change the net RF caused by emissions of NOX,
nmVOCs and CO. Figure 11.18 shows the estimated Arctic
temperature change when all these forcing mechanisms are
included. The same methodology using the RTPs is applied in
this estimate. Note that the Arctic climate sensitivity (°C/Wm-2)
to changes in CH4 is substantially higher than for O3 due to the
impact of O3 on shortwave radiation (see Sect. 7.4).
The relative impacts of emissions in the diﬀerent regions do
not change dramatically. However, the relative importance of
the Domestic combustion sector increases substantially. This
source is rich in CO and VOC relative to NOX compared with
the other sectors. Thus there is a positive RF for both O3 and
CH4 changes. For some regions and sectors (most notably
the Energy+Industry+Waste and Transport emissions from
ROW) the net impact of emissions of O3 precursors on Arctic
temperatures is estimated to be a cooling.
Methane emissions also lead to increased O3 formation. Neither
of the AMAP Expert Groups performed model simulations to
quantify the Arctic warming that is due only to O3 formed from
anthropogenic CH4 emissions. To give an estimate of this eﬀect,
this study has used simulations of O3 changes due to current
anthropogenic emissions of all O3 precursors (NOX, CO, nmVOCs
and CH4) in the ACCMIP experiment (Lamarque et al. 2013).
Using PORT (see Sect. 7.3.3) the tropospheric RF from O3 was
estimated for two models participating in ACCMIP, NCARCAM3.5 and OsloCTM2. The resulting global-mean annual
Arctic Ts response, °C
0.025
■ Domestic

mean RF for year 1850-2000 change in tropospheric O3 was 415
and 401 mW/m2 for the two models, respectively. These values
are close to those reported by Stevenson et al. (2013) for the same
models using 150 ppbv as the tropopause deﬁnition and slightly
higher than the average over 17 models of 377±65 mW/m2. Using
the average RF over the four broad latitude bands (see Sect. 7.4)
for NCAR-CAM3.5 and OsloCTM2 and the RTP approach, this
study estimated a total Arctic warming due to O3 RF of 0.12°C.
Assuming that the diﬀerence between this value and the warming
derived from O3 changes due to the precursors NOX, CO and
nmVOCs given above (Sect. 11.4.2, Fig. 11.18) can be assigned
to O3 produced from CH4, it may be concluded that O3 produced
by current CH4 oxidation gives an equilibrium Arctic warming of
about 0.07°C. This crude estimate neglects non-linear chemical
eﬀects and has substantial uncertainty arising from the RTP
coeﬃcients for O3 which, to date, have only been calculated by
the GISS model.

11.5 Climate

response to mitigation
scenarios (IIASA scenarios)

The equilibrium climate response to total emissions of nonmethane SLCFs was simulated in the preceding sections. This
climate response represents the upper limit because a 100%
reduction in emissions is unrealistic and it would take a very
long time for the climate system to reach a new equilibrium.
A more relevant question for policymakers is what might be
the transient response to a more realistic mitigation of nonmethane SLCFs. Due to the high cost of running simulations
with global climate models (including a full ocean) there is a
very limited capacity to make online simulations for realistic
emissions reduction scenarios. Nevertheless the following
section reports the results from one such experiment.
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■ Transport

0.020

11.5.1 Transient

■ Agricultural ﬁres
■ Gas ﬂaring

The analysis presented earlier of equilibrium climate change
relies on the use of RTPs (e.g. Shindell 2012) to translate very
small radiative forcings into regional temperature changes.
This approach is needed because the explicit simulation of
temperature change in response to small perturbations requires
very long climate integrations or a large number of ensemble
members, both of which incur excessive computational costs.
This section brieﬂy considers results from a set of fully-coupled
transient climate simulations designed to explore potential
climate beneﬁts associated with aggressive reductions in global
emissions of SLCFs.
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Figure 11.18 Arctic equilibrium surface temperature response due to the net
impact of emission of ozone (O3) precursors in the Oslo-CTM model. The
temperature changes were derived by translating the radiative forcings with
the use of climate sensitivity parameters (see Sect. 7.4 for details).

The CESM v1.1.1 model is applied with fully coupled atmosphere,
ocean, land, and sea-ice components, initialized to year 2001
conditions. The model was configured with modal aerosol
(MAM3) treatment (Liu et al. 2012) and MOZART chemistry
(Emmons et al. 2010). Simulations were carried out to 2050,
with four ensemble members representing a current legislation
scenario (‘BASELINE’), and four ensemble members representing
an experiment with aggressive changes in emissions of aerosols,
CH4, and O3 precursors beginning in year 2016 (‘MITIGATE’).
These emissions scenarios are described in Ch. 5. Global annual
emissions of BC, CH4, and NOX applied in the BASELINE and
MITIGATE simulations are shown in Fig. 11.19. The emissions
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diﬀerences between the scenarios are designed to be large enough
to cause a signiﬁcant signal in climate response within a small
number of ensemble members.
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Figure 11.19 Global annual-mean emissions of black carbon (BC),
methane (CH4), and nitrogen oxides (NOX expressed as NO2) applied in
the BASELINE and MITIGATE sets of transient simulations.
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Reasons for the damped global climate response in CESM
(CAM5) can be partially traced to cloud changes, which largely
offset the radiative benefit associated with direct forcing.
However, it should be noted that cloud indirect eﬀects vary
substantially between models and are challenging to represent
in global climate models (e.g. Stevens and Boucher 2012). It is
also important to keep in mind that the response time of the
fully-coupled climate system is very long (of the order of 100
years), and hence the system has only partially responded by
2050 to the forcing changes, which begin in 2016 and ramp up
thereafter (Fig. 11.20).

climate response with the RTPbased method

0.6

0.6

The beneﬁt to Arctic climate associated with this reduced
radiative forcing is shown in Table 11.1. Here results from three
additional models (NorESM CESM (CAM4) and HadGEM)
from the ECLIPSE project are included. The numbers are the
differences (MITIGATE – BASELINE) in ensemble-mean
Arctic and global climate states averaged over 2041–2050. In the
MITIGATE scenario, Arctic surface air temperature is reduced
by 0.3–0.6°C relative to BASELINE conditions, and the area of
annual-mean sea ice within the Arctic is 1.6×105 – 2.9×105 km2
greater. The global surface air temperature is reduced by 0.2–
0.3°C (CESM CAM5 shows an increase in global temperature
of 0.05°C, but it is not signiﬁcant at the 95% conﬁdence level).

11.5.1.1 Transient

Methane

0.3
2000

Time series of the instantaneous radiative effects of SLCFs
(diagnosed in one ensemble member each of BASELINE and
MITIGATE) indicate that the MITIGATE scenario provides
substantial beneﬁt in direct radiative forcing (Fig. 11.20). The
diﬀerences (MITIGATE – BASELINE) in global-mean radiative
eﬀect of all atmospheric aerosols, land snow-deposited aerosols,
CH4, and O3 averaged over 2041–2050 are, respectively, -0.21,
-0.01, -0.27, and -0.08 W/m2. Averaged only over the Arctic (60–
90°N), these changes are: -0.12, -0.07, -0.19, and -0.04 W/m2 (for
reference, the change in global carbon dioxide (CO2) forcing
between 2015 and 2050 under the RCP6.0 scenario is 0.96 W/m2).

The transient Arctic surface temperature response following the
ECLIPSE mitigation scenario of SLCFs can also be calculated
with an RTP-based method using the results described in
Sect. 11.4. For BC, OC and SO2, equilibrium Arctic RTPs have
been calculated for seven regions and six emission sectors (see
Fig. 11.16). In the ECLIPSE emission mitigation scenarios,
emissions are reduced from 2015 for all sectors, regions and
species. For these species, the reduction in Arctic warming in
year t (ΔTA(t)) can then be estimated by:

f1TA(t)= L,,s,k S.:=ZOIS E,,,ite) X RTP,,,,k X IRF(t-te)dte
2010

2020

2030

2040

2050

Figure 11.20 Global annual-mean direct radiative effect (shortwave
+ longwave) of all atmospheric aerosols (aerosols in snow and sea ice
excluded), methane (CH4), and ozone (O3) diagnosed in a single ensemble
member each of the BASELINE and MITIGATE sets of simulations.

Eq. 11.1

where Er,s,k(te) is emission reduction year te from region r,
sector s and component k. The global climate response function
(IRF, here taken from Boucher and Reddy (2008)), accounts for
the inertia of the climate system.
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Table 11.1 Diﬀerences in the ensemble-mean climate states (MITIGATE – BASELINE) averaged over 2041–2050. Changes signiﬁcant at p=0.05 are
shown in bold.
Direct forcing from
aerosols+CH4+O3 (W/m2)

Surface air
temperature (°C)

Sea-ice area (km2)

Net cloud radiative effect
(W/m2)

-0.57a

+0.05

+8.8×104

+0.60

NorESM

-0.20

+4.4×105

CESM (CAM4)

-0.24

+5.0×105

HadGEM

-0.29

+9.5×105

-0.29

+1.6×105

NorESM

-0.42

+2.3×105

CESM (CAM4)

-0.58

+2.8×105

HadGEM

-0.49

+2.9×105

Model
Global

CESM (CAM5)

Arctic
(60–90°N)

a
b

-0.40b

CESM (CAM5)

+0.60

Includes -0.014 W/m2 change from aerosols (BC, OC, and dust) deposited to land snow. Forcing from sea-ice deposited aerosols was not diagnosed;
includes -0.066 W/m2 change from aerosols (BC, OC, and dust) deposited to land snow. Forcing from sea-ice deposited aerosols was not diagnosed.

The model simulations described in Sect. 11.4 calculated the
RTPs only for the combined eﬀect of NOX, CO and nmVOCs.
While this is very useful for identifying the potential net
eﬀects of mitigation from regions and sectors, it cannot be
used for a scenario where NOX, CO and VOCs are reduced at
diﬀerent rates, as in the ECLIPSE scenario. This study therefore
used RTP values from the literature (Collins et al. 2013a) for
these components. These RTP values include impact on O3
and indirect eﬀects on CH4 through changes in the oxidizing
capacity of the atmosphere. To make a complete estimate of the
reduced Arctic warming due to the mitigation in the ECLIPSE
scenarios, the impact of CH4 reductions has also been simulated
with the RTP-based method. For CH4, a simple box simulation
was done to calculate the net global radiative forcing over time
following the emission perturbation in year te (RF(t, te)). RTPA
coeﬃcients for the Arctic adopted from Collins et al. (2013a)
were then used and the Arctic temperature response was
estimated by convolution according to Eq. 11.2
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Following the procedure outlined above, the transient Arctic
surface temperature response (avoided warming due to the
ECLIPSE mitigation scenario) can now be calculated. Figure
11.21 shows the net response to individual components (as
a sum over all sectors and regions), as well as the total net
response. The total net response averaged over the 2040–2050
period is -0.40°C (-0.23°C from BC and -0.17°C from CH4). The
corresponding net average for the four Earth System Models
(ESMs) reported in Table 11.1 is -0.45°C.
The agreement between the RTP-based estimate and the ESM
estimates is quite good. The ESM results have the beneﬁt that
geographical and seasonal distributions can be diagnosed, and
impacts on other parameters such as wind, precipitation, and
sea-ice coverage are also given. The RTP-based estimate only
gives the annual mean temperature response for the whole Arctic
region, although the contribution from individual regions, sectors
and components are readily available. Also, the impact of many
diﬀerent emission mitigation scenarios can be easily calculated.

Figure 11.21 RTP-based estimate of reduced warming in the Arctic in
response to ECLIPSE mitigation scenario.

11.6 Role

of carbon dioxide mitigation in
a short-term perspective

Carbon dioxide is the most important anthropogenic
greenhouse gas and any long-term mitigation strategy must
have CO2 reductions as the primary objective. The removal
of CO2 from the atmosphere occurs through uptake in the
terrestrial biosphere, in the upper mixed layer of the ocean
and on the longer term in the deeper ocean. Due to these
multiple removal processes there are multiple time constants
for the removal of CO2. In particular, the time constant for CO2
uptake in the upper ocean is of the order of ﬁve years (Joos et
al. 2013). The impulse response function for CO2 removal from
the atmosphere according to Joos et al. (2013) indicates that 28%
of the CO2 pulse is removed with a time constant of 4.3 years.
Thus, in addition to its well-known long-term eﬀect, CO2 also
has a short-term eﬀect and so should be included in mitigation
policies with a focus on the near term (e.g. 20-year timescale).
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Based on global forcing calculations from ECLIPSE (Belloin
N., University of Reading, UK, pers. comm. 2014; Aamaas B.,
CICERO, Norway, pers. comm. 2014, see Fig. 4.5), a reduction in
emissions of BC ramped up to 1 kg/y after 15 years (see Fig. 11.19)
gives the equivalent global mean temperature reduction after 20
years of a 4000 kg/y reduction in CO2 emissions. In other words,
an equal decrease in global temperature 20 years after the start
of the mitigation resulting from a reduction of BC emission of 5
Tg/y, would require a reduction in CO2 emissions of 20 Pg CO2/y
(or 60% of current (2010) fossil CO2 emission, http://cdiac.ornl.
gov/). On a longer timescale the beneﬁt of the CO2 reductions
would be greater than for the BC reduction. It should be noted
that this estimate does not include change in emissions of other
species (e.g. SO2 and OC) that are co-emitted with either BC or
CO2. As a result, the reduction in CO2 emissions needed to equal
(on a 20-year time horizon) the impact of SLCF reductions is
uncertain and may be smaller than 20 Pg/y.

11.7 Conclusions
The impact of emissions of SLCFs in diﬀerent regions and
sectors on Arctic burden, radiative forcing and equilibrium
surface temperature has been estimated. The estimates of
equilibrium surface temperature changes include direct eﬀects
and eﬀects of BC on snow, but do not include cloud indirect
eﬀects.
• Emissions from East+South Asia and Russia are the largest
contributors to BC burdens in the Arctic in all the models,
with mean contributions of 43% and 21%, respectively.
• The impact of BC emissions on direct RFs is well correlated
with changes in BC burdens, indicating that radiative
eﬀects are strongly related to concentrations of BC in the
atmosphere. The BC direct RF in the Arctic is 640 mW/m2
averaged over all models.
• Arctic radiative forcing is not a good metric for Arctic
response. The equilibrium temperature response to emission
perturbations, estimated here through a scaling method
using regional radiative forcings from this report and
pre-calculated regional climate sensitivities (RTPs), is a
much more accurate way of quantifying impact although
uncertainties in RTPs are substantial. Separate Arctic
temperature responses due to emissions of four short-lived
species for 44 emission categories/source regions derived in
this report from four diﬀerent models can be used to design
mitigation scenarios.
• The best estimate of total Arctic equilibrium surface
temperature response due to the direct eﬀect of current
global BC, OC and sulfur emissions is 0.35°C, where 0.40°C
is from BC in atmosphere, 0.22°C is from BC in snow,
-0.04°C is from OC and -0.23°C is from SO4.
• For non-methane SLCFs, emissions from the Domestic
sector from East+South Asia have the largest warming eﬀect
in the Arctic of all sector/region combinations studied here.
The Energy+Industry+Waste sector from Asia has the largest
cooling eﬀect.
• Emissions from Russia, Asia and ROW contribute to about
equal warming in the Arctic. For East+South Asia and ROW,
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more than half of this warming comes from forcing exerted
outside the Arctic.
• Per unit emission, the Arctic surface temperature is most
sensitive to Russian Flaring emissions. A large part of this
temperature increase is due to BC in snow. In general,
Russian and Nordic emissions have the highest temperature
response per unit emitted mass.
• Two models that include estimates of indirect eﬀects, indicate
that cooling eﬀects by SO4 in particular and OC emissions
could be substantial. The large uncertainty in the indirect
eﬀects of aerosols on clouds precludes an assessment of
the net eﬀect of aerosols, but according to results from all
models considered here, it is very likely that reductions in
sulfur emissions would at least partially counteract eﬀects of
reduced BC and O3 precursor emissions on Arctic climate,
which may limit the eﬀectiveness of mitigation action.
• Fully-coupled model runs with aggressive mitigation
measures from year 2016 onwards showed reduced Arctic
warming by 0.3–0.6°C by 2050.
• The RTP-based method indicated that CH 4 and BC
reductions both contributed about 50% to this reduction
in Arctic warming.
• Emissions of non-methane O3 precursors contribute to both
warming and cooling, in the Arctic and globally.
• Tropospheric O 3 produced from NO X, nmVOC and
CO emissions is estimated to produce an equilibrium
temperature response of 0.05°C in the Arctic, while the
response estimated for O3 produced from CH4 oxidation
is estimated to be 0.07°C.
• Sources high in CO and VOCs relative to NOX (i.e. biomass
burning sources) are more effective in causing Arctic
warming by O 3 and induced CH 4 changes. Domestic
combustion in East+South Asia and ROW are the two largest
anthropogenic sources of O3 precursors.
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12. Key findings and recommendations
Reductions in the emission of carbon dioxide (CO2) are the
backbone of any meaningful eﬀort to mitigate climate change.
The limited focus of this assessment on short-lived climate
forcers (SLCFs) is not meant to detract from primary eﬀorts
on CO2 reduction or redirect climate mitigation action toward
a focus on SLCFs.
Model results indicate that fast and substantial reductions in
CO2 emissions can be eﬀective in slowing climate warming
on a short time scale, in addition to also leading to long-term
climate beneﬁts. A crude estimate indicates that, in terms of the
eﬀect on global annual average temperature on a 20-year time
horizon, a sustained reduction in black carbon (BC) emissions
of 1 Tg/y is approximately equivalent to a 4 Pg/y CO2 reduction
(about 10% of current global CO2 emissions). But as this climate
impact estimate for BC reduction does not include the change
in emission of co-emitted species that would accompany BC
mitigation, the reduction in CO2 emissions needed to equal (on
a 20-year time horizon) the impact of SLCF reductions may
even be less than 4 Pg/y. Thus, targeted SLCF mitigation is not
the only way of reducing the rate of warming in the near-term.
Sulfur emission reductions implemented to improve air quality
are enhancing climate warming. This is because sulfate (SO4)
aerosols formed from sulfur emissions scatter solar radiation
and inﬂuence clouds, both of which cause climate cooling. Any
reduction in sulfur emissions will therefore reduce the potential
for cooling through SO4 formation, and thus enhance warming.
However, a mitigation strategy which also reduces the emissions
of those SLCF components that actively warm the climate,
especially methane (CH4) and BC, could help oﬀset warming
induced by decreasing sulfur emissions, especially in the Arctic.

12.1 Key

findings

12.1.1 SLCF

emissions and Arctic
climate change

• Black carbon and SO4 concentrations near the surface and in
ice cores have declined in the Arctic over the past few decades.
In contrast, surface and ozonesonde measurements show
that tropospheric ozone (O3) concentrations have increased.
• Sulfate and BC concentrations measured at Arctic surface
sites show a clear maximum in winter and early spring
during the Arctic Haze season and a minimum in summer
and early autumn.
• The contribution of anthropogenic emissions in the
ECLIPSE inventory from Arctic Council nations to global
totals is about 10% for BC and ranges from 5% for organic
carbon (OC) to 23% for nitrogen oxides (NOX). All other
co-emitted aerosol and O3 precursors fall within this range.
• A mitigation case study indicates that there is still
considerable potential for reducing Arctic Council SLCF
emissions beyond the current legislation.

• The best estimate, based on four models, of the total Arctic
equilibrium surface temperature response due to the direct
eﬀect of current global combustion-derived BC, OC and
sulfur emissions is +0.35 K (multi-model range +0.03 to
+0.84 K), where +0.40 K (+0.28 K to +0.56 K) is from BC
in atmosphere, +0.22 K (+0.15 to +0.29 K) is from BC in
snow, -0.04 K (-0.14 to +0.06 K) is from OC and -0.23 K
(-0.37 to + 0.07 K) is from SO4. Two models that calculated
the indirect eﬀect of aerosols on clouds indicate that the
warming by aerosols would be less when this effect is
included. A signiﬁcant fraction of the warming is caused
by forcing exerted outside the Arctic (Fig. 11.14).
• Emissions of non-methane O 3 precursors (nmOPs)
contribute to warming via production of tropospheric
O3 (carbon monoxide, CO; volatile organic compounds,
VOCs; NOX) and cooling via reduction of the CH4 lifetime
(i.e. NOX). The net effect on Arctic warming is slightly
positive (+0.05 K from one model). However, this does not
include a larger contribution to warming from tropospheric
O3 produced by CH4 oxidation.
• Non-CH4 SLCF emissions from the domestic sector in
East+South Asia have the greatest warming eﬀect in the
Arctic of all sector/region combinations studied here. The
Energy+Industry+Waste sector from Asia has the greatest
cooling eﬀect. Emissions from Russia, Asia and the Restof-World (ROW) contribute roughly equally to warming
in the Arctic (see Fig. 11.14).
• A recent study suggests that emissions of SLCFs by ﬂaring of
gas associated with oil production are potentially very large
in and near the Arctic, but the uncertainties for this source
are high, as neither ﬂaring volumes nor emission factors
are well known. This assessment conﬁrms the ﬁndings of
the previous study that the ﬂaring emissions have a large
impact on Arctic BC concentrations.
• Per unit emission, Arctic surface temperature is most
sensitive to Russian ﬂaring emissions. A large part of this
temperature
increase is due to BC in snow. In ggeneral,
p
Russian and Nordic emissions have the highest
g
temperature
response per unit emitted mass (see Fig. 11.16).
• The contributions of Arctic Council countries to Arctic
warmingg byy BC is 32% of the total BC warming and
occurs primarily via within-Arctic forcing, whereas the
contributions from other countries occur mainly through
forcing outside the Arctic. Warming from forcing exerted
outside the Arctic is associated with increased heat transport
to the Arctic (see Fig. 11.15).
• Temperature changes from even substantial SLCF (including
CH4) emission changes are diﬃcult to detect with statistical
signiﬁcance in transient climate model simulations, unless
a large number of ensemble members and long periods are
simulated. Two climate models simulating transient climate
change associated with deep SLCF mitigation measures
(including reductions in emissions of BC, OC, and CH4 but
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not SO2 – see Fig. 11.19) showed reduced Arctic warming
of 0.3 and 0.5 K, respectively, by 2050. Aerosol-induced
cloud changes counteracted the beneﬁts of reduced direct
forcing. In the BASELINE scenario (i.e. current emissions
legislation) of one model, 2.2 million km2 of Arctic sea
ice area was lost by 2050, whereas in the MITIGATION
scenario (i.e. aggressive changes in emissions of aerosols,
CH4, and O3 precursors beginning in year 2016) the loss
was reduced by 7%.
• The vertical distribution of SLCFs, not only their total
tropospheric burden, is very important for climate response.
For instance, BC at higher altitudes in the Arctic may
result in coolingg at the surface whereas BC in the Arctic
atmospheric
p
boundaryy layer
y and deposited
p
to snow and
sea ice is likely to cause strong mass-normalized surface
warming. Therefore, Arctic forcing is not a good metric for
Arctic temperature response. Using equilibrium temperature
response to emission perturbations through the use of
regional temperature potentials is a much more accurate
way of quantifying SLCF climate impact.
• Model processes that control the vertical distribution of
BC/O3 and aerosol-cloud indirect and semi-direct eﬀects
are the greatest sources of uncertainty in simulations of
the impacts of mitigation measures on the Arctic climate.
12.1.2 Transport

to the Arctic

• High-latitude anthropogenic emissions from Eurasia
dominate the near-surface pollutant concentrations (such as
those for SO4 and BC) in the Arctic, whereas anthropogenic
emissions from East+South Asia contribute substantially to
pollution in the Arctic upper troposphere.
• Surface measurements of O3 show clear eﬀects of air mass
transport from emission source regions. Episodes with
enhanced O3 in summer due to photochemical formation
and depleted O3 in winter due to titration (i.e. O3 removal
by emissions of nitric oxide, NO) are observed. There is
also strong evidence of reduced O3 concentrations after
transport across the Arctic Ocean in spring, a result of
halogen-induced O3 depletion events.
• Biomass burning plumes lead to strong enhancements of
aerosol concentrations in the Arctic with a signiﬁcant impact
on the mean concentrations in summer. Boreal ﬁres also
impact trace gas distributions and O3 formation.
12.1.3 Modeling

methods

• Black carbon transport models have improved considerably
since the previous AMAP assessment on the impact of BC
on Arctic climate, due to the inclusion of more sophisticated
treatments of BC ageing and scavenging processes. In
contrast to the previous assessment, some models used here
now quantify aerosol-cloud indirect eﬀects.
• Including seasonally varying emissions and emissions from
gas ﬂaring have substantially improved the simulation of
BC in the Arctic.

12.1.4 Model-measurement

comparisons

• The present study has involved a more thorough evaluation
of model performance in the Arctic compared to the
previous AMAP assessment.
• Even though model performance has improved substantially,
monthly median concentrations of BC and SO4 at the surface
from diﬀerent models still diﬀer by up to about one order
of magnitude and even more in some cases. Models still
tend to underestimate the seasonal cycle of BC and SO4
in the Arctic, mostly due to low simulated concentrations
in late winter/early spring compared to observations. In
addition, most models are unable to accurately simulate
observed vertical proﬁles of BC. For an aircraft campaign
in spring 2008, model underestimates of BC extended
throughout the depth of the troposphere. In contrast, models
overestimated low BC concentrations measured during a
2009 spring campaign both near the surface and higher in
the troposphere. These conﬂicting results may be due to
the emission inventory that was used and particularly the
emissions due to biomass burning, emission injection height,
and/or the parameterization of loss processes.
• Simulated concentrations of BC in land-based Arctic snow
are biased low, on average, by factors of 1.7 and 3.4 in two
models, with the most severe underestimations occurring
in Russia.
• All models underestimate CO at Arctic surface stations in
winter and spring, and throughout the depth of the Arctic
troposphere in spring and summer. However, there is some
indication that models run at higher spatial resolution
perform better.
• Most models overestimate the amount of O3 transported
from the stratosphere into the Arctic troposphere, especially
in spring. This may alter simulated photochemical O3
enhancements resulting from import of O3 precursors, with
possible implications for modeled O3 responses to diﬀerent
emission sources.
• Speciation of reactive nitrogen (NOY) shows large diversity
between models, and there are substantial diﬀerences in
the eﬃciencies of peroxyacetyl nitrate (PAN) export from
source regions into the Arctic. Aircraft data comparisons
show models with overestimated PAN have low NOX in the
Arctic which may be limiting photochemical O3 production
from anthropogenic and ﬁre emissions in models.
12.1.5 Arctic

radiative forcing and
climate response

• Emissions from East+South Asia and Russia are the largest
contributors to BC burdens in the Arctic in all the models,
with mean contributions of 43% and 21%, respectively.
• The impact of emissions on direct radiative forcing (RF)
is well correlated with changes in BC burdens, indicating
that radiative eﬀects are strongly related to concentrations
of BC in the atmosphere. The direct RF of atmospheric BC
in the Arctic is 640 mW/m2 averaged over all models. The
RF of BC in snow is 180 m/m2.
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• Equilibrium temperature response to emission perturbations
is, in this study, estimated through the use of regional
temperature potentials (RTPs). Temperature changes due
to four species and 44 emission source regions and sectors
were calculated for this study using four diﬀerent models.
This has resulted in emissions-normalized temperature
changes that can be used to design mitigation scenarios.

12.2 Recommendations
12.2.1 SLCF

observations

• Long-term monitoring of atmospheric composition at
existing stations needs to be continued and integrated into
a Pan-Arctic observation network building, for example,
on IASOA (International Arctic Systems for Observing
the Atmosphere) and WMO GAW (World Meteorological
Organization - Global Atmosphere Watch). This should
include information on the SLCF vertical distribution
(e.g. using tethered balloons, additional ozonesondes,
unmanned aerial vehicles, and aircraft). There is a particular
lack of SLCF measurements in the eastern part of the Arctic.
Satellite retrievals of SLCFs for Arctic regions should also
be improved.
• An open access policy and common archiving/formatting,
including relevant metadata, for Arctic measurement data
are needed.
• Intercomparisons of different methods to measure BC
and OC in the atmosphere and snow are urgently needed.
Currently, measurements made with diﬀerent instrument
types do not measure exactly the same quantity, they have
systematic biases, and it is not straightforward to use the
data for identifying model biases.
• The choice of a BC monitoring method in the Arctic
should be made carefully and should take into account
eﬀorts to establish harmonized BC measurements within
the European Union, ongoing discussions within the
International Marine Organization, and methods that are
already in use for long-term Arctic monitoring.
• When reporting BC data and metadata, the value actually
reported should be speciﬁed (such as elemental carbon, EC;
equivalent black carbon, eBC; or refractory black carbon,
rBC) and the measurement method stated. Deviations of
the method used from other BC measurement methods
should be provided if available.
• There are only a few sites where O3 and its precursors,
primarily CO, are continuously monitored in the Arctic.
The network can be expanded especially in the eastern Arctic
and Arctic Ocean. Measurements of NOX, VOCs, PAN and
halogenated species are also needed to allow better source
characterization. Few vertical proﬁles measured during
airborne campaigns are available. Further measurements
of NOY species as well as VOCs including oxygenated
VOCs (OVOCs) and halogens are needed in the Arctic free
troposphere and lower stratosphere.

12.2.2 Model

development, evaluation
and application

• Model features that govern the vertical distribution and
lifetimes of SLCFs in the Arctic atmosphere should be
identiﬁed and improved.
• A multi-model exercise to calculate RTPs for diﬀerent SLCFs
is needed.
• Future eﬀorts should ensure consistency between RTPs and
forcing deﬁnitions, especially for those associated with cloud
indirect eﬀects.
• Diagnosing small forcing contributions is a substantial
challenge. Techniques for quantifying radiative forcing
associated with small emission perturbations should
therefore be explored.
• Precipitation responses to SLCF mitigation have not been
quantiﬁed in this assessment but should be considered in
future studies because aerosols especially are expected to
inﬂuence precipitation in the Arctic and elsewhere.
12.2.3 SLCF

emission inventories in an
Arctic context

• A comparison of several global emission inventories has
shown that relative uncertainties in the total emissions
per latitude band increase with latitude and are largest in
the Arctic. The global inventories thus need improvement,
especially at high latitudes. This could be achieved by
including information from regional and Arctic Council
national inventories.
• Further analysis of observed and modeled historical trends
of SLCFs should be made.
• Future work should develop
p emission scenarios that describe
a strongg increase in anthropogenic
p g
activities within the
Arctic and q
quantifyy the p
projected
j
impacts
p
these activities
would have on the Arctic climate and environment.
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Annex: Modeling the climate response – A summary
Authors: Terje K. Berntsen, Michael Gauss

A1

Introduction

This Annex is a common contribution to the AMAP assessments
on methane (AMAP 2015) and black carbon and ozone (the
present report) and has been produced to facilitate an integrated
understanding of the separate climate modeling exercises
undertaken by the two AMAP expert groups on short-lived
climate forcers (SLCFs).
The objective for modeling studies in the two expert groups
has been to quantify the potential reduction in global and
Arctic warming by mitigation of methane (CH4), black carbon
(BC) or non-methane ozone precursors (nmOP). The nmOP
include nitrogen oxides (NOX), carbon monoxide (CO) and
non-methane volatile organic carbons (nmVOC).
To address this objective, the two expert groups chose diﬀerent
modeling strategies due to the diﬀerent nature of methane
versus BC/nmOP. Although these species are commonly
referred to as short-lived climate forcers it is important to
distinguish two diﬀerent interpretations of the term ‘short-lived’.
1.

Short-lived in the sense that the residence time is shorter
than the typical mixing time in the atmosphere on a
hemispheric scale (i.e. shorter than about one month).
Only BC/nmOP is short-lived in this context. With
this short lifetime, the location and seasonal cycle of
emissions can have direct eﬀect on the climate response
in the Arctic, so that sources and regions must be treated
individually. These compounds are denoted here as verySLCFs (VSLCF).

2.

Short-lived in the sense that the residence time is shorter
than for typical long-lived greenhouse gases (such
as carbon dioxide, CO2; nitrous oxide, N2O; or sulfur
hexaﬂuoride, SF6) and that the compound is amenable
to mitigation for which a climate response would be
evident in the near term (decades). Both methane and
BC/nmOP are short-lived in this context.

A2

Modeling approach

Coupled chemistry-climate models (CCMs) are now available,
so the ideal approach for estimating the eﬀect of reductions in
both methane and BC/OP emissions would be through fully
coupled transient CCM simulations. However, for BC/nmOP
emissions (including co-emitted species like organic carbon, OC,
and sulfur dioxide, SO2) this is not feasible due to the very small
forcing signals from individual regions/sources, which would
require extremely long simulations (or a very high number of
ensembles) to obtain a statistically robust result for the climate
response. In the case of methane, due its relatively long lifetime
(about nine years) and thus its relatively small spatial variability
in the atmosphere, it is common in climate models to prescribe
concentrations rather than emissions. For the AMAP methane

assessment, methane concentrations were calculated with a box
model and a chemical transport model (CTM), and then used in
Earth System Models (ESMs) to calculate the climate response.
A2.1

VSLCFs

In the black carbon and ozone assessment the main outcome of
the modeling simulations is a quantiﬁcation of the contribution
to Arctic equilibrium warming by current emissions from
seven regions, six emission sectors, and by the components BC,
OC, SO2, and nmOP. From each experiment and model the
zonally average radiative forcings in broad latitude bands
were diagnosed. To obtain an estimate of the Arctic surface
air temperature response, the AMAP Black Carbon and Ozone
Expert Group used regional temperature potentials (RTPs)
pre-calculated by the Goddard Institute for Space Studies Earth
System Model (GISS ESM, Shindell and Faluvegi 2010). RTPs
relate equilibrium regional temperature response to radiative
forcing in diﬀerent latitude bands and thus oﬀer an eﬃcient
way to obtain regional temperature change for a multitude
of scenarios.
In parallel to the modeling eﬀorts of the AMAP expert groups,
the EU-project ECLIPSE has undertaken similar modeling
efforts. ECLIPSE developed and used a global mitigation
scenario with focus on optimal BC/nmOP reductions, including
all regions and sectors. For this global scenario, transient CCM
simulations were performed, and some results are reported in
Ch. 11 (Sect. 11.5).
A2.2

SLCFs

For methane the reductions in emissions from all regions
and sectors were considered together since the location
and annual cycle of the emissions are of minor importance.
In addition, since the radiative forcing due to reduction in
methane emissions is greater than that for other SLCFs, fewer
experiments were needed. Transient simulations performed
with three diﬀerent ESMs (see AMAP 2015: Sect. 8.3) were used
to calculate the climate response to reductions in anthropogenic
methane emissions, averaged over the 2036–2050 period, with
respect to the 2006–2010 period. Methane emissions from the
ECLIPSE 2012 data set were used (see AMAP 2015: Fig. 5.9
and Table 8.1), as this was the most recent version at the time.

A3

Summary of main results

Table A1 provides a summary of the potential for reduced
warming in the Arctic (and globally) around year 2050 if
emissions of SLCFs are reduced according to the mitigation
scenario established within the ECLIPSE project. The numbers
given are from the AMAP Expert Groups, and from the
ECLIPSE project (see Sect. A4.2).
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Table A1 Summary of ESM and RTP-based modeling estimates of the potential reduction in Arctic (and global) warming around 2050a, by mitigation
of SLCFs.
Predicted total warmingb
Arctic

Reduction potential by mitigation of SLCF emissions

About 2°C

Net of all SLCFs
°C

Model

0.40

RTP-based

0.29

ECLIPSE, CESM-CAM5

0.42

ECLIPSE, NorESM

0.54

ECLIPSE, CESM-CAM4

0.49

ECLIPSE, HadGCM

Non-methane only

Methane only

°C

Model

0.23

RTP-based
c

0.14

Global

About 0.7–1.5°Cd

ECLIPSE, ECHAM

°C

Model

0.40±0.14

CanESM2, RCP6.0

0.35±0.17

CanESM2, RCP8.5

0.26±0.26

CESM1, RCP6.0

0.33±0.25

CESM1, RCP8.5

0.33±0.14

NorESM, RCP6.0

0.17

RTP-based

Net of all SLCFs

Methane only

°C

Model

°C

Model

-0.05

ECLIPSE, CESM-CAM5

0.27±0.07

CanESM2, RCP6.0

0.20

ECLIPSE, NorESM

0.26±0.04

CanESM2, RCP8.5

0.22

ECLIPSE, CESM-CAM4

0.10±0.05

CESM1, RCP6.0

0.29

ECLIPSE, HadGCM

0.15±0.06

CESM1, RCP8.5

0.22±0.04

NorESM, RCP6.0

a
The model results and RTP-based values in this table are given as multi-year averages, representative for the 2040s; bwith respect to present day; cresults
from ECHAM (an ESM used in the present assessment) are for BC, OC and SO4 only; ECHAM does not include the impact of BC on snow; dCollins
et al. (2013b, their ﬁgure 12.5).

A4

Results from the Expert Group on
Black Carbon and Ozone

To identify the mitigation potential for BC/nmOP, for
combinations of regions and sectors, the individual
contributions by current emissions to equilibrium Arctic
warming were calculated ﬁrst (see Fig. 11.14). In absolute terms,
emissions from domestic combustion (e.g. heating, cooking,
waste burning – with BC as the main component) make the
largest contribution. The impact of nmOP is relatively small.
While the results shown in Fig. 11.14 provide a tool to identify
the potential for impact on Arctic temperature from mitigation
by region and sector, the results in Fig. 11.16 provide a basis
for estimating the Arctic temperature response for any given
combination of compounds, regions and sectors. The numbers
in Fig. 11.16 also provide the basis for estimating cost-eﬃcacy
if the cost for each source is known.
A4.1

Ozone

Ozone is a secondary gas formed through oxidation of
methane, nmVOC, CO and NOX in the presence of sunlight.
For the present assessment, model simulations were performed

where the emissions of the three ozone precursors NOX,
CO and nmVOC were removed simultaneously. Methane
concentrations were kept constant at the 2010 level in
all simulations. With this model set-up it was possible to
estimate the eﬀect on Arctic temperture from these ozone
procursors combined, but not their individual contributions.
The CTMs were used to calculate concentration changes and
radiative forcings. Emissions of NOX, CO and nmVOCs do
not only change ozone, but also the oxidizing capacity of the
atmosphere and thus impact methane concentrations. RTPs
were applied to estimate the impact on Arctic temperature
as shown in Fig. 11.18, giving a net Arctic warming of about
0.05°C. Note that the net impact of the ozone precursors (NOX,
CO and nmVOCs) is much lower than the impact of aerosols
(BC, OC, and SO4) (Fig. 11.16).
Increased methane emissions also lead to increased ozone
formation. Neither of the AMAP expert groups performed model
simulations to quantify the Arctic warming that is due only to
changes in ozone concentration associated with increases in
anthropogenic methane emissions. To derive an estimate of this
eﬀect, simulations of ozone changes due to current anthropogenic
emissions of all ozone precursors (NOX, CO, nmVOC and
methane) were used in the ACCMIP experiment (Lamarque
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et al. 2013). Calculating the radiative forcing and using the RTP
approach, resulted in an estimated total Arctic warming by these
emissions of 0.12°C. Assuming that the diﬀerence can be assigned
to ozone produced from methane, it may be concluded that ozone
produced by current methane oxidation gives an equilibrium
Arctic warming of about 0.07°C . This crude estimate neglects
non-linear chemical eﬀects and has substantial uncertainty
through the RTP coeﬃcients for ozone which have only been
calculated by one model (GISS) so far.
A4.2

Results from the ECLIPSE transient
simulations

Within the ECLIPSE project a future emission mitigation
scenario of SLCFs has been established, taking into account
that mitigation of compounds (e.g. BC) that lead to warming
will, to a certain extent, also reduce emissions of cooling
compounds (co-emitted species). The scenario assumes that for
all sources the emission reductions are phased in linearly over
15 years (2015–2030), and kept constant after that. The scenario
includes mitigation of all SLCFs, including methane, OC and
SO2. It should be noted that the total emission reductions in
this scenario are quite high. By 2050, according to version 5
of the ECLIPSE data set (in the AMAP methane assessment –
AMAP 2015 – referred to as ‘ECLIPSE 2014’), the maximum
technically feasible reductions with respect to the CLE (Current
LEgislation) scenario are 76% or 4.7 Tg/y (BC), 54% or 285 Tg/y
(CH4), 48% or 270 Tg/y (CO) and 63% or 79 Tg/y for VOC. For
OC the reduction is 71% (9.8 Tg/y), while for SO2 it is only 1%.
Transient model simulations for the period 2015–2050 have
been performed with four ESMs. The response to the SLCF
mitigation scenario mentioned above can also be estimated with
an RTP-based approach using the climate sensitivities given
in Fig. 11.16 (and from the literature for NOX, CO, nmVOC
and methane). Table A2 summarizes the net global and Arctic
responses (averaged over the period 2041–2050) for the ESMs
and for the RTP-based method.
Table A2 Eﬀects of maximum technically feasible reduction in all SLCF
emissions on ensemble-mean climate states, averaged over 2041–2050,
following the ECLIPSE version 5 scenario. Changes signiﬁcant at p=0.05
are shown in bold.
Reduction
in surface air
temperature, °C

Increase in seaice area, km2

CESM-CAM5

-0.05

8.8×104

NorESM

0.20

4.4×105

CESM-CAM4

0.22

5.0×105

HadGEM

0.29

9.5×105

CESM-CAM5

0.29

1.6×105

NorESM

0.42

2.3×105

CESM-CAM4

0.54

2.8×105

HadGEM

0.49

2.9×105

RTP-based

0.40

Model

Global

Arctic
(60–90°N)

The MITIGATE scenario assumes the full implementation of a portfolio of
SLCF measures by 2030 and 2050 designed to achieve large reductions in
temperature response in the short term at the global scale. The BASELINE
scenario includes all presently agreed legislation and adopted policies
aﬀecting air pollutant emissions (see Ch. 5).

The forcing and responses given in Table A2 are for the
combined eﬀect of mitigation of all SLFCs. Without additional
costly simulations it is not possible to attribute the impacts
to individual components. However, this can be done using
the more simple RTP-based approach (Shindell and Faluvegi
2010) described in Section A2.1. Using the Arctic RTPs for
the aerosols (BC, OC, and SO4) from Fig. 11.16, and RTPs for
the ozone precursors (including methane) from Collins et al.
(2013b) it was possible to calculate the transient response to
the mitigation scenario. For the 2040–2050 period, methane
mitigation accounts for 42% of the signal in the reduced Arctic
surface warming. Figure 11.21 shows the contributions from
the diﬀerent components as a function of time using the RTPbased method.

A5

Results from the Expert Group
on Methane

The Expert Group on Methane used emissions from the
ECLIPSE 2012 data set (see AMAP 2015: Fig. 5.9 and Table
8.1) to calculate the eﬀect of methane emissions mitigation
on surface air temperature. It was possible to calculate the
eﬀect of methane in isolation from other SLCFs because the
methane mitigation measures considered in the ECLIPSE
scenario do not affect the emissions of other species to
a significant degree. The methane emissions mitigation
potential by year 2050 in this version amounts to 205 Tg
CH 4/y, compared to year 2005. This is lower than in the
more recent ECLIPSE 2014 data set (285 Tg CH4/y, AMAP
2015: Fig. 5.9), which was used in the present assessment.
The reason why ECLIPSE 2012 was used for the methane
assessment is because this was the most recent data set at
the time the model calculations began.
Three different ESMs (CanESM2, CESM1, NorESM) were
used to calculate the climate response to maximum technically
feasible reductions (MFR) in anthropogenic methane emissions.
The climate response was calculated over the period 2036–
2050 as the diﬀerence between simulations that used methane
concentrations corresponding to the MFR scenario and
simulations that used concentrations corresponding to the
CLE scenario. In the CLE scenario, the anthropogenic methane
emissions continue to increase as the current state of technology
prevails and any further emission reductions are limited to
those prescribed by currently adopted legislation.
Since the ECLIPSE 2012 data did not contain all climate gases
that are needed to run the ESMs, some components (notably
CO2) were taken from the RCP (representative concentration
pathways) scenarios used by the Intergovernmental Panel on
Climate Change in its Fifth Assessment (IPCC AR5). This
approach of blending ECLIPSE and RCP data is explained
in Ch. 8 (Box 8.3) of the methane assessment (AMAP 2015).
It is important to note that methane emissions used in the
present calculation were derived solely from the MFR and CLE
scenarios of the ECLIPSE data set. Methane data from the RCP
scenarios were not used.
The methane concentrations corresponding to the two
emissions scenarios (MFR and CLE) were obtained using
two approaches:
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Table A3 Summary of results for the reduction in global warming for the 2036–2050 period, due to maximum technically feasible reduction in anthropogenic
methane emissions, diagnosed as the diﬀerence in surface air temperature between the MFR and CLE scenarios, averaged either globally or over the
Arctic region. (This table corresponds to Table 8.3 in the methane assessment – AMAP 2015 – but with the RTP-based result added for comparison.)
Model

CanESM2

CESM1

NorESM
Mean

Background scenario

Reduction in temperature simulated by the
model (6T), °C

Reduction in temperature after taking into
account the associated changes in ozone and
stratospheric water vapor (6TO3,H2O), °C

Global

Arctic

Global

RCP6.0

0.18±0.05

0.40±0.14

0.27±0.07

RCP8.5

0.18±0.03

0.35±0.17

0.26±0.04

RCP6.0

0.07±0.04

0.26±0.26

0.10±0.05

RCP8.5

0.11±0.05

0.33±0.25

0.15±0.06

RCP6.0

0.20±0.03

0.33±0.14

0.22±0.04

-

-

0.20±0.02a

RTP-based

0.17

‘Background scenario’ refers to the scenario according to which non-methane climate forcers (e.g. CO2) were speciﬁed. ΔT is the result from the ESM
simulations, while ΔTO3, H2O takes into account the eﬀects of changes in ozone and stratospheric water vapor due to changes in methane emissions. The
ratio between ΔTO3, H2O and ΔT depends on the ESM and is calculated based on numbers of radiative forcing given by IPCC AR5 (Myhre et al. 2013a),
as described in Box 8.4 in the methane assessment – AMAP 2015).
a
The error bar of ±0.02°C is the statistical uncertainty of the mean over the ﬁve model simulations. It is not representative of the level of scientiﬁc
understanding, as it does not take into account any systematic errors in the models (model biases, missing processes, etc.) or uncertainties in the
emission estimates.

1.

A one-box model of atmospheric methane calculated
annually-averaged global-mean concentrations of
methane and these were used by CanESM2 and CESM1.

2.

A chemical transport model calculated monthlyaveraged 3-D ﬁelds of methane and ozone concentration
and these were used by NorESM.

Table A3 summarizes the temperature reduction due to maximum
technically feasible reduction in anthropogenic emissions of
methane, averaged over the Arctic region and globally, based on
26 simulations. Averaging over the results of all models generates
a reduction in global-mean temperature of 0.20°C. The models
calculate Arctic temperature reductions of between 0.26 and
0.40°C, which compares well with the ECLIPSE results. Given
the diﬀerent capabilities of the ESMs, the eﬀects of ozone and
stratospheric water vapor due to changes in methane emissions
are not included in all models. However, the eﬀects of ozone
and stratospheric water vapor are accounted for through
scaling methods, although only for the global mean values. The
distribution of regional climate response is more complex to
calculate and depends on the climate forcer (e.g. Shindell 2007). As
methane-induced changes in ozone and stratospheric water vapor
are not evenly distributed (see AMAP 2015: Sect. 8.3.2.2), the
Arctic climate response (north of 60°N) should not be multiplied
by scaling factors derived on the basis of global-mean radiative
forcing values.
As seen in Table A3, the spread of calculated reductions for the
Arctic is considerable and reﬂects the uncertainty in modeling
climate response over small regions, especially in the Arctic given
its inherent climatic variability. This uncertainty should also be
kept in mind when estimating temperature change based on RTPs
used above, which are derived from one model only (GISS ESM).
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Particle light absorption coefﬁcient
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Atmospheric Chemistry and Climate Model
Intercomparison Project
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Parts per billion

ppbv

Parts per billion by volume
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Polar Study using Aircraft, Remote Sensing,
Surface Measurements and Models of Climate,
Chemistry, Aerosols, and Transport
Particle Soot Absorption Photometer

AeroCom

Aerosol Comparisons between Observations and
Models (project)

Particulate matter

AMAP

Arctic Monitoring and Assessment Programme

AOD

Aerosol optical depth

PSAP

asl

Above sea level

rBC

Refractory black carbon

BC

Black carbon

RF

Radiative forcing

C2010

Arctic shipping emission inventory by Corbett
et al. (2010)

ROW

Rest-of-World

RTP

Regional temperature potential

SLCFs

Short-lived climate forcers

SO2

Sulfur dioxide

CCM

Chemistry Climate Model

CESM

Community Earth System Model

CH4

Methane

CLM

Land component of CESM

CLRTAP

Convention on Long-range Transboundary Air
Pollution

SST

Sea-surface temperature

CMIP5

Coupled Model Intercomparison Project Phase 5

TOA

Top-of-Atmosphere

CTM

Chemistry Transport Model

UNFCCC

United Nations Framework Convention on
Climate Change

CO

Carbon monoxide

VOC

Volatile organic compound

CO2

Carbon dioxide

W2014

DNV

Det Norske Veritas

Arctic shipping emission inventory by Winther
et al. (2014)

eBC

Equivalent black carbon

EC

Elemental carbon

ESM

Earth System Model

GAINS

Greenhouse gas and Air pollutant Interactions
and Synergies model

GTP

Global Temperature change Potential

GWP

Global Warming Potential

HNO3

Nitric acid

IIASA

International Institute for Applied Systems
Analysis, Austria

IPCC AR5

Intergovernmental Panel on Climate Change,
Fifth Assessment Report

LAC

Light-absorbing carbon

MAC

Mass-speciﬁc Absorption Cross section

nmOP

Non-methane ozone precursor

nmVOC

Non-methane volatile organic compound

NOX

Nitrogen oxides

nss SO42-

Non-sea salt sulfate

O3

Ozone

OC

Organic carbon

OEUR

Other (i.e. non-Arctic) Europe

OH

Hydroxyl radical

OM

Organic matter

P2011

Arctic shipping emission inventory by Peters et al.
(2011)

PAMARCMiP

Polar Airborne Measurements and Arctic
Regional Climate Model Simulation Project

PAN

Peroxyacetyl nitrate

PAS

Photoacoustic spectrometer

SO4

Sulfate

SP2

Single Particle Soot Photometer
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Arctic Monitoring and Assessment Programme
The Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) was established in June 1991 by the eight Arctic countries (Canada,
Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the United States) to implement parts of the Arctic Environmental
Protection Strategy (AEPS). AMAP is now one of six working groups of the Arctic Council, members of which include the eight
Arctic countries, the six Arctic Council Permanent Participants (indigenous peoples’ organizations), together with observing
countries and organizations.
AMAP’s objective is to provide ‘reliable and suﬃcient information on the status of, and threats to, the Arctic environment, and
to provide scientiﬁc advice on actions to be taken in order to support Arctic governments in their eﬀorts to take remedial and
preventive actions to reduce adverse eﬀects of contaminants and climate change’.
AMAP produces, at regular intervals, assessment reports that address a range of Arctic pollution and climate change issues,
including eﬀects on health of Arctic human populations. These are presented to Arctic Council Ministers in ‘State of the Arctic
Environment’ reports that form a basis for necessary steps to be taken to protect the Arctic and its inhabitants.
This report has been subject to a formal and comprehensive peer review process. The results and any views expressed in this
series are the responsibility of those scientists and experts engaged in the preparation of the reports.
The AMAP Secretariat is located in Oslo, Norway. For further information regarding AMAP or ordering of reports, please
contact the AMAP Secretariat (Gaustadalléen 21, N-0349 Oslo, Norway) or visit the AMAP website at www.amap.no.
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1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for
norsk økonomi

En politikk for arbeid, aktivitet og omstilling

Norge er et land med store muligheter. Vi hat en
høyt utdannet befolkning og store naturressurser,
og en åpen økonomi som bidrar til effektiv produksjon og vare bytte. Over tid er det særlig vekst•
evnen i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutviklingen i Norge. Da er det en utfordring
at mange st.år utenfor arbeidslivet og at veksten i
produktiviteten er lavere enn før. Høy arbeidsinnsats og økende produktivitet er grunnlaget for
høy verdiskaping.
Gjennom flere tiår har økt aktivitet i petroleumsnæringen vært en viktig drivkraft for de n økonomiske veksten i Norge. Økt etterspørsel fra
oljenæringen har trukket opp aktiviteten i fastlandsøkonomien og bidratt til høye inntekter og
stadig flere godt betalte jobber. Petroleumsnæringen vil være viktig for norsk økonomj i tiår fremover, men den vil ikke fortsette å trekke opp aktiviteten i fastlandsøkonomien, snarere tvert i mot
Wir økonomi og vår næringsstruktur må omstilles. Fallet i oljeprisen har gjort at omstillingen kan

komme raskere enn ventet Redusert aktivitet i
oljerelaterte næringer har ført til at ledigheten har
økt mer enn tidligere anslått, særlig på Sør- og
Vestlandet. Den fremste utfordringen for Norge
blir å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat, konkurranseutsatt sektor. For å ivareta vårt
velferdsnivå er det behov for ny aktivitet som kan
bidra til høy sysselsetting og høy samlet verdiskaping.
Regjeringen viJ derfor arbeide for gode rammebetingelser for næringslivet, med et enklere og
mer vekstfremmende skattesystem, bedre infrastruktur og en kompetent arbeidsstyrke. Det vil
styrke næringslivets konkurransekraft. Konkurransedyktige bedrifter vil skape større verdier og
trygge arbeidsplasser for fremtide n. Et høyt kunnskapsnivå er viktig for produktiviteten og gir samtidig større valgmuligheter for den enkelte. Regjeringen vil avregulere og legge til rette for økt konkurranse j både privat og offentlig sektor. Konkurranse fremmer produktivitetsvekst og god ressursutnyttelse.
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Regjeringen er opptatt av å sikre høy sysselsetting og lav ledighet. Den økonomiske politikken
møter utfordringene på kort og på lang sikt:
• Samtidig med budsjettet legger Regjeringen
fram en stortingsmelding om skattereform for
perioden 2016-2018. r 2016 er det foreslått at
selskapsskattesatsen blir redusert fra 27 til 25
prosent, og det varsles en videre reduksjon til
22 prosent i 2018. Redusert selskapsskatt vil
fremme investeringer i norsk næringsliv og
legge grunnlag for økt sysselsetting. Regjeringen foreslår skattelettelser på 9,1 mrd. kroner i
2016 for selskaper og personer. Det foreslås
også lettelser j formuesskatten som vil styrke
norsk privat eierskap og vri investeringene fra
eiendom til arbeidsplasser. Endringene i skattesystemet vil ha god effekt på norsk økonomi,
være et godt bidrag til økt vekstevne og gi
bedre beskyttelse av det norske skattegrunnlaget.
• Regjeringen forsterker den finanspolitiske innsatsen med tiltak for aktivitet, arbeid og omstilling i 2016. Samlet gir statsbudsjettet et bidrag
til ,økt etterspørsel etter varer og tjenester tilsvarende 0,7 prosent av BNP for FastlandsNorge, vesentlig mer enn gjennomsnittlig
økning siden hand1ingsrege1en ble etablert i
2001. For å møte økningen i ledigheten foreslår
Regjeringen en egen tiltakspakke for økt sysselsetting på 4 mrd. kroner. Tiltakspakken er innrettet slik at det bidrar til langsiktig omstilling,
samtidig som den gir rask sysselsetting i områder og sektorer som er særlig rammet av ledighet Tiltakene er utformet slik at de skal være
lette å reversere. Vedlikehold. arbeidsmarl<ed
og gtiindertiltal< er særlig prioritert.
• Regje1ingen foreslår en sterk satsing på investeringer i infrastruktur, forskning og innovasjon. T tråd med Regjeringens politiske plattform, og budsjettene for 2014 og 2015, inneholder budsjettet for neste år nye satsinger
som vil redusere næringslivets transportkostnader, styrke nyskapingen og heve kompetansen i befolkningen. Dette er viktige tiltak for å
styrke Norges vekstevne og for å oppnå en vellykket omstilling av norsk økonomi.
Budsjettet for 2016 gir en sterk satsing på arbeid,
aktivitet og omstilling. Det er usikkerhet om den
videre utviklingen i norsk økonomi. Utviklingen
vil vise om det er behov for å trappe den ekstra
innsatsen opp eller ned. Regjeringen viJ være
beredt til å handle på kort varsel om nødvendig.
Budsjettpolitikken må innrettes slik at vi får
n1er ut av pengene som brukes i offentlig sektor.

2015-2016

Offentlig virksomhet skal bli mer effektiv. Regjeringen ønsker derfor større oppmerksomhet om
resultater og hva vi får igjen for offentlig ressursbruk. Produktivitetsvekst i offentlig sektor
betyr at tjenestetilbudet kan forbedres uten utgiftsøkninger, noe som også fremmer konkurransekraft og letter omstilling i privat sektor. I tråd med
handlingsregelen vris mer av den økte bruken av
oljepenger i retning av investeringer i kunnskap
og infrastruktur, samt vekstfremmende skattelettelser.
Regjeringen løser viktige oppgaver i dag og
ruster Norge for .fremtiden.
Svekket vekst og behov for omstilling i norsk økonomi

De økonomiske utsiktene er annerledes enn vi
har vært vant til de siste 10-15 årene, en periode
som var preget av kraftig inntektsvekst fra petroleumseksporten, lav prisvekst på importerte varer
og sterk oppgang i etterspørselen etter varer, tjenester og arbeidskraft i fastlandsøkonomien.
Flere forhold kan tyde på at vi er på vei mot en
ny normal for norsk økonomi. Veksten vil bli
lavere fremover enn i perioden etter tusenårsskiftet. Veksten i produktiviteten falt tilbake i midten
av forrige tiår. Aldringen av befolkningen gir trolig lavere vekst i arbeidsstyrken, ug det er usik]cert hvor stor arbeidsinnvandringen vil bli i årene
som kommer. Lavere netto arbeidsinnvandring
kan redusere virkningene av lavere etterspørsel
etter arbeidskraft som følge av oljeprisfallet. Samtidig vil etterspørselen fra petroleumsnæringen
avta målt mot størrelsen på fastlandsøkonomien,
en utvikling som er blitt forsterket av fallet i oljep1isen. Det vil kreve omstUJrnger, særlig i næringer som leverer varer og tjenester til sokkelen. En
kraftig bedring av bytteforholdet siden tusenårsskiftet er snudd til en markert forverring som
følge av lavere priser på olje og andre el{sportvarer.
Fallet i oljeprisen, fra rundt 110 dollar fatet i
ijor sommer tjJ under 50 dollar fatet nå, gjør Norge
til en litt mindre rik na$jon. Staten bærer en stor
del av tapet i form av lavere inntekter fra petroleumsvirksomheten. Det gjør at mindre settes av i
Statens pensjonsfond utland. Selv om pensjonsfondet skjermer budsjettet fra løpende svingninger i
oljeprisen, vil handlingsrommet i finanspolitikken
reduseres over tid dersom oljeprisen blir liggende
lav lenge.
Fallet i oljeprisen reduserer også inntektene i
oljenæringen og forsterker selskapenes behov for
.å få ned sine kostnader. Det reduserer næringens
etterspørsel etter varer og tjenester fr.a fastlands-
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økonomien og fører til omstillinger i norsk økonomi. Hvis oljeprisen forblir lav, kan flere investeringsprosjekter bli endret, utsatt eller skrinlagt.
Samtidig vil det fremdeles komme oppdrag fra
utbygginger som er lønnsomme også med en lav
oljepris, som Johan Sverdrup-feltet Det anslås
videre nedgang i petroleumsinvesteringene de to
neste årene, men fallet blir trolig mindre enn i år.
På den annen side vil nedgangen i oljeprisen
isolert sett trekke opp veksten i verdensøkonomie n. Lave renter og andre pe ngepolitiske tiltak,
særlig i de tradisjonelle industrilandene, støtter
også opp under den økonomiske aktiviteten. Inflasjonen er jevnt over lav. Veksten hos Norges handelspartnere har tatt seg forsiktig opp sammenliknet med den lave veksten i 2012 og 2013. Utviklingen har likevel vært ustabil og ujevnt fordelt mellom landene. Internasjonal økonomi ventes å ta
seg videre opp neste år, drevet av bedring i de tradisjonelle industrilandene. Oppgangen er moderat
j Europa, mens utsiktene er forholdsvis gode i
amerikansk økonomi. Selv om veksten i Kina og
flere andre fremvoksende økonomier ser ut til å
gå noe ned, vil disse lande ne fortsatt gi betydelige
bidrag til den samlede veksten i verdensøkonomien.
Kronen har svekket seg markert de siste to-tre
årt:ne. Det er en klar fordel for både eksportbedrifter, leverandører til oljevirksomheten og andre
bedrifter som møter konkurranse fra utlandet i
det norske hjemmemarkedet. Kronesvekkelsen er
en viktig støtdemper for økonomien og bidrar,
sammen med sterkere internasjonal vekst. til økt
eksport fra fastlandsøkonomien. Det ventes også
at oppgang i fastlandsindustriens investeringer vil
trekke aktiviteten i norsk økonomi opp fremover.
Lavere lønnsvekst bidrar til å bedre konkurranseevnen for norske bedrifter. Etter årets lønnsoppgjør anslås års lønnsveksten i år til 2,7 pst.,
vesentlig lavere enn de foregående årene. Den
krevende situasjonen for virksomheter som leverer til oljevirksomheten, ventes å føre til moderat
lønnsvekst også i 2016. Kostnadsnivået vil likevel
være klart høyere enn hos våre handelspartnere.
Usikkerhet om det videre økonomiske forløpet kan gjøre husholdningene mer forsiktige.
Samtidig gir et lavt rentenivå grunnlag for vekst
både i husholdningenes etterspørsel etter varer
og tjenester og i bedriftenes investeringer. Lave
renter bidrar også til fortsatt høy vekst i boligpriser og husholdningene$ gjeld. Norges Bank satte
styringsrenten ned med 0,25 prosentenheter både
i juni og september i år. Styringsrenlen et nå 0,75
pst. Beslutningene ble begrunne t med at utviklingen i norsk økonomi har vært Utt svakere enn ven-
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tet og utsiktene fremover er noe svekket. Mange
banker har fulgt elter og sart ned utlånsrentene til
publikum. Norges Banks siste anslag tilsier at sty•
ringsrenten avtar til i overkant av lfz pst. i 2016.
Boligprisene har fortsatt å stige, og prisnivået er
markert høyere enn for ett år siden. r store deler
av landet er veksten i boligprisene fremdele$ høy.
Samlet sett anslås veksten i BNP for FastlandsNorge å avta fra 21/4 pst. i :fjor til rundt 1¼ pst. i år,
for deretter å ta seg opp mot 1¾ pst. nel:lte år. I
2017 ventes veksten åta seg videre opp til et nivå
nær trendveksten i økonomien i overkant av 2 pst.
Anslagene er usikre. Fallet i oljeprisen siden i
fjor sommer viser at utsiktene for norsk økonomi
raskt kan endre seg. Særlig er den økonomiske
utviklingen i Kina usikker. Et tilbakeslag i Kina og
andre fremvoksend e økonomier kan redusere
oljeprisen enda mer og skape uro i finansmarkedene, slik vi så på sensommeren. Oppgangen i
euroområdet er skjør. Her hjemme et det usikkert
hvor sterkt etterspørselen fra petroleumsnæringen viJ reage re på lavere oljepris og hvordan det
vil slå ut i norsk økonomi og i arbeidsmarkedet
Utviklingen avhenger også av hvordan bedrifter
og husholdninger reagerer på utsikter til e n svakere økonomisk utvikling og hvordan konkurranseevnen utvikler seg fremover. Høye boligpriser
og høy gjeld i husholdningf'ne kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi.
Selv om sysselsettingen fortsetter å vokse, blir
arbeidsmarkedet gradvis mindre stramt. Så langt
har arbeidsledigheten først og fremst steget i :fylker på Sør- og Vestlandet med sterk tilknytning til
oljenæ ringe n. Ledigheten har falt eller vær t uendret i fler tallet av de øvrige fylkene. Den regis~
trerte ledigheten hos NAV har holdt seg i underkant av 3 pst. justert for sesongsvingninger. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AI(U)
indikerer at ledigheten har økt til 4,3 pst Forskjellen mellom de to ledighetsmålene er større e nn på
lenge. Mye av forskjellen skyldes en markert stigning i ledigheten blant personer under 25 år i
AKU, som i liten grad registrerer seg som ledige
ved NAV-kontorene. Det synel:l å ha blitt vanskeligere for ungdom å komme inn i arbeidsmarkedet
ved siden av skolegang og ved endt utdanning.
Fremover ventes ledigheten å ta seg litt opp fra
dagens nivå.
De økonomiske utsiktene er nærmere omtalt i
kapittel 2.
En godt tilpasset økonomisk politikk

I statsbudsjettet for 2016 legger Regjeringe n særlig vekt på tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og
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omstilling. Sundvolden-erklæringen understreker
at btuken av oljepenger skal tilpasses situasjonen
i økonomien innenfor handlingsregelens rammer.
Veksten i fastlandsøkonomien har avtatt, og ledigheten har gått noe opp. Neste år ventes den økonomiske veksten åta seg opp igjen, men utsiktene
er usikre. Et mer markert økonomisk tilbakeslag
og fortsatt stigende arbeidsledighet kan ikke utelukkes.
Pengepolitikken er førstelinjeforsvaret ved
konjunkturtilbakeslag. På kort og mellomlang
sikt skal pengepolitikken veie hensynet til lav og
stabil inflasjon mot hensynet til stabilitet i produksjon og sysselsetting. Renten kan endres raskt
dersom de økonomiske utsiktene tilsier det. Styringsrenten er rekordlav, og kronen har svekket
seg markert. Kronen var i september 12 pst. svakere enn på samme tid i fjor og 20 pst. svakere
em1 ved inngangen til 2013. Den lave renten innebærer at det il,ke er et stort rom for flere eller
større rentereduksjoner. Over tid innebærer en
svært lav rente også en risiko for oppbygging av
finansielle ubalanser og økt risikotaking i finanssektoren.
Finans- og pengepolitikken må: spille sammen
når økonomien rammes av svakere konjunkturer.
For 2015 la Regjeringen opp til en økning i oljepengebruken på l,'.,: pst. av BNP for FastJandsNorge. Budsjettet var dermed mer ekspansivt enn
det som har vært normalt de sisle ti-femten årene.
Også for neste år vil Regjeringen legge opp
finanspolitikken med sikte på å motvirke lavkonjunkturen. Den finanspolitiske innsatsen forsterkes med særskilte tiltak for økt sysselsetting på
4 mrd. kroner, med vekt på områder som rammes
særlig hardt av tilbakeslaget. Regjeringens forslag
gir en etterspørselsimpuls fra statsbudsjettet
neste år tilsvarende 0,7 pst. av BNP for FastlandsNorge.
Sett under ett virker den økonomiske politikken nå svært ekspansivt. De samlede impulsene
består både av en markert svakere krone, en
rekordlav rente og en målrettet finanspolitisk stimulans. Mens en svakere krone er viktig for få
ny vekst i konkurranseutsatt næringsl.iv, drar
lavere rente og mer ekspansiv finanspoHtikk opp
veksten i innenlandsk etterspørsel. Finanspolitik~
ken har ikke vært mer ekspansiv siden den internasjonale finanskrisen i 2008-2009. Finanspolitikken er utformet både for å støtte opp under aktiviteten på kort sikt og for å bidra til omstilli11g og
nyskaping. Regjeringen styrker dermed vekstevnen i norsk økonomi, slik at aktiviteten kan vokse
også i årene fremover.

a
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Den økonomiske politikken innebærer samlet
sett en kraftfull innsats i en krevende konjunktursituasjon.
Lavere etterspørseJ etter varer og tjenester fra
oljevirksomheten innebærer at norsk nælingsliv
må vende seg mot nye markeder. Over tid må vi
styrke konkurranseutsatt sektor. Med en lavere
oljepris kan omstilli.ngeoe komme raskere enn tidligere lagt til grunn. Budsjettet legger opp til en
ekspansiv finanspolitikk for å dempe virkningene
på kort sikt. Samtidig vil Regjeringen minne om at
en for ekspansiv finanspolitikk vil kunne bremse
tilpasningen til et mer konkurransedyktig lønnsog kostnadsnivå, svekke mobiliteten i arbeidsmarkedet og flytte arbeidskraft fra olje-- og gassnæringen til skjermet sektor, i stedet for til annen konkurranseutsatt virksomhet. En slik utvikling er
ikke et godt svar på de strukturelle utfordringene
norsk økonomi står overfor.
Med store, svingende og forbigående inntekter fra naturressurser er det viktig for Norge å ha
et troverdig ankerfeste for budsjettpolitikken. Statens pensjonsfond utland og handlingsregelen legger til rette for stabilitet og høy verdiskaping i fastlandsøkonomien og for at også fremtidige generasjoner skal kunne bruke av olje- og fondsinntektene.
De siste årene har kapitalen i pensjonsfonclet
vokst svært raskt. For 2013 og 2014 sett under ett
økte kroneverdien av fondet med et beløp som
svarer til ett års verdiskaping i fastlandsøkonomien. Det har løftet den såkalte 4-prosentbanen,
og den faktiske bruken av olje- og fondsinntektene Hgger nå godt under 4 pst. av fondets verdi.
Usikkerheten i anslagene er stor. Nærmere halvparten av oppgangen i fondsverdien de siste to
årene skyldtes svekkelse av kronen og gir ikke
økt kjøpekraft i utlandet. Vi må være forberedt på
betydelige svi11gninger i fondets verdi fremover.
Selv om avstanden mellom bruken av oljeinntekter og 4-prosentbanen nå er stor, vil fondsavkastoingen om få år mest sannsynlig korrune inn på en
nedadgående bane målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Nedgangen vil komme
raskere og bli brattere jo lavere fondsavkastningen og oljeprisen blk
Thøgersen-utvalget la fram sine vurderinger i
juni i år. Flertallet i utvalget pekte på at flere hensyn trekker i retning av å fase oljeinntektene mer
gradvis inn fremover enn i perioden fta 2001 og
fram til i dag. Usikkerheten om den videre utviklingen i finansieringsbidraget fra pensjonsfondet
tilsier ifølge utvalget isolert sett tilbakeholdenhet i
innfasingen av oljefontekter i årene fremover. Da
bli!- banen for bruk av oljeinntekter jevnere, beho-
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vet for raske omstillinger i fremtiden reduseres,
og vi etterlater et større fond til kommende generasjoner. Samtidig understreket utvalget at den
årlige innfasingen av oljeinntekter må tilpasses
situasjone n i norsk økonomi.
Vår økonomi og konkurranseevne påvirkes av
hvor mye oljepenger vi bruker, men også av hvordan vi bruker dem. Stortingsmelding nr. 29
(2000-2001) om handtingsregelen, fremmet av
Stoltenberg I-regjeringen, fremhevet at handlingsrommet burde prioritere skatte- og avgiftslettelser, forskning og utvikling og infrastruktur som
kan fremme langsiktig vekstevne og konkurransekraft. Stortinget sluttet seg til dette og understreket at økningen i bruken av oljeinntekter bør rettes inn mot tiltak som kan heve produktiviteten,
og dermed vekstevnen, i resten av økonomien. En
enstemmig finanskomite pekte på at skatte- og
avgiftspolitikken og satsing på infrastruktur,
utdanning og forskning er viktig for å få en mer
velfungerende økonomi. Regjeringen viderefører
prioriteringen av disse områdene i budsjettet for
2016.

Skal vi opprettholde om lag den samme veksten i levestandard som vi har vent oss til gjennom
de siste 40 årene, må produktiviteten vokse raskere enn i de senere årene. For å .finansiere velferdsordningene på lang sikt må dessuten fellesskapets inntekter brukes fornuftig. Det krever
målrettede reformer i offentlig forvaltning og
resten av økonomien. Dette arbeidet er godt i
gang, blant annet gjennom at Produktivitetskommisjonens første rapport følges opp. Både våre
egne og andre lands erfaringer tyder på at det kan
ta tid før reformer slår ut i økt produktivitet.
Arbeidsinnsatsen er viktig både for verdiskapingen i økonomien og for bærekraften i offentlige fihanser. Vi har høy sysselsetting, men den
gjennomsnittlige arbeidstiden er lav. Dermed er
arbeidsinnsatsen per innbygger ikke høyere enn
gjennomsnittet for EU-landene. Samtidig er det
mange som mottar trygd. Andelen som står utenfor arbeidslivet som følge av sykdom og nedsatt
arbeidsevne, er høyere i Norge enn i mange andre
land. Å redusere denne andelen er krevende, men
viktig.
Fremover vil aldring av befolkningen gi markert høyere utgifter til pe nsjoner og helse- og
omsorgstjenester. Bare en mindre del av de økte
utgiftene kan finansieres av inntektene fra pensjonsfondet. Pensjonsreformen er utformet for å
gi langsiktige innsparinger og økt arbeidstilbud,
men den er ikke tilstrekkelig til å lukkegapet mellom statens utgifter og inntekter på lang sikt. Det
vil derfor bli nødvendig med nye tiltak for å sikre

finansiering av de velferdsordningene som allerede er etablert.
Hovedtall i budsjettet for 2016

Regjeringens forslag til budsjett for 2016 innebærer en bruk av oljeinntekter på 194 mrd. kro-ner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte
underskuddet. Det svarer til 2,8 pst. av Statens
pensjonsfond utland ved inngangen til året. Bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet an.slås tH
7.1 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge i 2016.
Det utgjør om lag 37 000 kroner per innbygger.
Hver åttende krone som brukes over offentlige
budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet. Realveksten i statsbudsjettets underliggende utgifter
anslås til 2,6 pst. Den nominelle veksten anslås til
5,2 pst., noe høyere enn den nominelle veksten i
fastlandsøkonomien.
Endringen i det strukturelle, oljekorrigerte
underskuddet brukes ofte som et enkelt mål for
hvordan budsjettet virker på samlet etterspørsel
etter varer og tjenester. Regjeringen har lagt opp
til å øke bruken av olje- og fondsinntekter med
22,6 mrd. kroner fra 2015 til 2016, hvorav de særskilte tiltakene for økt sysselsetting utgjør i alt 4
mrd. kroner. Målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte 11nderskuddet er etterspø rselsimpulsen fra statsbudsjettet 0,7 pst av BNP for
Fastlands-Norge, mot om lag ½ pst. for inneværende år.
For perioden 2014-2016 sett under ett kan det
samlede handlingsrommet i finanspolitikken fra
underliggende vekst i skatter og avgifter og økt
bruk av olje- og fondsinntekter anslås til i underkant av 115 mrd. kroner. Økte utgifter i folketrygden har lagt beslag på en firedel av dette handlingsrommet, mens nærmere 23 psL er benyttet til
satsing på kunnskap og samferdsel og 14 pst. er
benyttet til skatte- og avgiftslettelser. Styrking av
kommuneøkonomien utgjør 19 pst. av det samlede handlingsrommet, medregnet satsing på
kunnskap og samferdsel i kommunal regi.
Budsjettpolitikken og utviklingen i offentlige
finanser er nærmere omtalt i kapittel 3.
Skatte-og avgiftsopp/egget

Hovedmålet med skatter og avgifter er å finansiere fellesgoder mest mulig effektivt. Et bedre
skatte- og avgiftssystem kan også gjøre økonomien mer produktiv. Regjeringen arbeider for et
mer vekstfremmende og enklere skattesystem. Et
lavere skattenivå og et bedre skattesystem skal
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gjøre at det lønner seg roer å Jobbe, spare, investere og opptre miljøvennlig.
En slik skattepolitikk vil også ha gode dynamiske virkninger i økonomien. Økt deltakelse i
arbeidslivet og høyere økonomisk vekst vil bidra
til et større skattegrunnlag, som over tid kan
finansiere noe av skattelettelsen.
Samtidig med fremleggelsen av statsbudsjeltet
for 2016 Jegger Regjeringen også fram Meld. St. 4
(2015-2016) Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. I denne meldingen forslår Regjeringen blant annet at selskapsskatten reduseres til
22 pst. i 2018, og at det gjennomføres nødvenclige
omlegginger av personbeskatningen. Det er en
oppfølging av Skatteutvalgets utredning, jf.
NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal

økonomi.
For å lette omstillinger og styrke grunnlaget
for vekst i norsk økonomi ønsker Regjeringen å
starte oppf.ølgingen av Skatteutvalget allerede i
2016-budsjettet. Forslaget til budsjett for 2016
innebærer nye lettelser i skatter og avgifter på til
sammen 9,1 mrd. kroner påløpt og 3,1 mrd. kroner bokført. Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskaper fra 27 til 25 pst. Regjeringen foreslår også
at det innføres en trinnskatt på personinntekt som
erstatter dagens toppskatt, men slik at den samlede marginalskatten reduseres i alle trinn. Skat~
ten på aksjeutbytte justeres slik at samlet skatt på
overskudd som deles ut, blir om lag som i dag.
Regjeringen foreslår lettelser i formuesskatten.
Satsen reduseres, og bunnfradraget og ligningsverdier økes. Det blir dermed mer lønnsomt å
spare og å investere i næringsvirksom11et.
For å motvirke tilpasninger og forenkle regelverket foreslår Regjeringen at lån til personlige
aksjonærer skattemessig skal behandJes som
utbytte på aksjonærens hånd. Regjeringen foreslår også å stramme inn regelen som begrenser
rentefradraget mellom nærstående selskap (rentebegrensningsregelen) . Grensen for fradrag for
rentekostnader til nærstående selskap reduseres
fra 30 til 25 pst. av resultat før skatt, renter og
avskrivninger. Regjeringen foreslår å øke den lave
merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 pst.
Som ledd i Regjeringens forenklingsarbeid
foreslås forbedringer i fordelsbeskatningen av
yrkesbiler, samt fjerning av fradraget for småutgifter og retten ti1 skattefri utgiftsgodtgjørelse.
I forbindelse med gjennomgang av landbruksbeskatningen foreslår Regjeringen å ta ut gevinster ved salg av landbruksefondom fra personinnlektsgrunnlaget, mens det særskilte skattefritaket
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på gevinst ved salg av landbrukseiendom i familien -fjernes.
I tillegg foreslås enkelte andre saker på skatteog avgiftssiden. Avgiftssatsen på forbruk av elektrisk kraft for bedrifter med datalagring som
hovedaktivitet reduseres til laveste sats som gjelder for industrien. og det innføres veibruksavgift
på gass. Det innf.øres også en skatteordning for
enøk-investeringer i husholdningene.
Skatte- og avgiftsopplegget omtales nærmere i
kapittel 4 i denne meldingen og j Prop. 1 LS
(2015-2016) Skatter, avgLfter og toll 2016.
Regjeringens satsinger

Regjeringen har i budsjettet for 2016 prioritert tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling.
Det er både nødvendig å fremme sysselsettingsvekst for å møte konjunkturnedgangen på kort
sikt og for å legge til rette for en langsiktig omstilling med nye arbeidsplasser i konkurranseutsatt
sektor etter hvert som oljenæringen gradvis vil bli
en mindre viktig vekstmotor for økonomien.
Satsingene i budsjettet er særlig innenfor de
åtte områdene som er trukket fram i erklæringen
fra Sundvolden, mens utgiftene reduseres på
enkelte andre poster.
- Konkurransekraft for norske arbeidsplasser.
Næringslivets kostnader er langt høyere enn
hos våre handelspartnere. Samtidig har veksten i produktiviteteo falt tilbake fra midten av
forrige tiår. Det utfordrer næringslivets evne til
å konkurrere med utenlandske bedrifter. Fallet
i etterspørselen fra oljenæringen vil også. sette
vår evne til omstilling på prøve. Lavere aktivitet
i oljenæringen er ikke et kortvarig konjunkturfenomen, men en mer langvarig strukturelJ
endring. Bruken av oljepenger må både tilpasses situasjonen i norsk økonomi og rettes inn
mot tiltak som bedrer den langsiktige vekstevnen. For å stimulere til arbeid, sparing og
investeringer foreslår Regjeringen lavere skatter og økt satsing på infrastruktur, innovasjon,
forskning og kunnskap. Regjeringen vil stimulere tiJ økt gri.inderskap i næringslivet og foreslår blant annet økte bevilgninger til Innovasjon Norges etablerertilskuddsordning og presåkornfond. Som et ledd i arbeidet med å digitalisere og modernisere offentlig sektor, foreslår Regjeringen å starte arbeidet med nytt
saksbehandlingssystem i Brønnøysundregistrene. Det nye systemet vil komme næringslivet til gode gjennom forenklinger og besparelser.
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Regjeringen vil bygge landet. Effektiv kommunikasjon reduserer kostnadene og reisetidene
for næringslivet og innbyggerne. Regjeringens
budsjettforslag øker bevilgningene til veiformål under Samferdselsdepartementet med
4,9 mrd. kroner. Regjeringen foreslår 1 mrd.
kroner i oppstartbevilgning til utbyggingssel·
skapet for vei og legger opp til at det årlige innskuddet i selskapet økes til 5 mrd. kroner i
2018. 1 tillegg foreslås et innskudd av kapital i
infrastrukturfondet på 30 mrd. kroner. Fondet
vil med dette utgjøre 100 tnrd. kroner. Nasjonal
transportplan 2014-2023 har høye ambisjoner
om å trappe opp investeringene i vei og kollektivtransport Med Regjeringens budsjettforslag
øker bevilgningene til NTP-formål med 3,8
mrd. kroner målt i 2016-priser sammenliknet
med 2015. Selv uten videre opptrapping og
uten videreføring av tiltakspakken i 2016 innebærer budsjettforslaget at de økonomiske planrammene i første del av NTP vil bli overoppfylt
i 2017. Aktvitetsnivået på jernbaneinvesteringer har vært meget høyt hittil i NTP-perioden.
I tråd med rasjonell fremdrift reduseres utgiftene til de store pågående prosjektene noe i
2016. Samtidig foreslås økt bevilgning til vedlikehold og fornying av jernbanen. Bevilgning~
forslagt:l innebærer at vedlikeholdsetterslepet
både på vei og jernbane reduseres betydelig i
2016. Regjeringen vil reformere transportsektoren med strukturendringer og økt konkur•
ranseutsetting i jernbanesektoren, samt en
mer effektiv bompengeordning. Fra 2016 etableres også utbyggingsselskapet for vei som
skal vektlegge helhetlig utbyggi11g, økt effektivitet og økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Kunnskap gir r1mligheter til alle. Regjeringen
har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Det krever kvalitet i alle ledd fra barnehage, via skole, til høyere utdanning og
forskning. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kompetanse og kvalitet i barnehagene og nåri 2016 målet om likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. I Lærerløftet legger Regjeringen vekt på
solid faglig og pedagogisk lærerkompetanse
som en forutsetning for et kvalitetsløft i norsk
skole. Antall rekrutteringsstillinger økes. Det
foreslås bevilgninger til en mer hensiktsmessig struktur for høyere utdannings• og
forskningsinstitusjoner. For tredje året på rad
bedres de økonomiske vilkårene til studentene
gjennom å øke basisstøtten utover prisveksten.
Det foreslås også betydelige midJer til å følge

-

-

-

11

opp langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning.
En enklere hverdag for folk flest. Regjeringen vi I
legge større vekt på frihet for den enkelte. Det
viser tillit til innbyggerne og vil skape større
rom for private, frivillige og lokale initiativ.
Lavere skatter vil gi den enkelte større frihet til
å disponere egen inntekt. Mindre byråkrati vil
forenkle hverdagen for innbyggerne. Regjeringen viderefører avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i 2016 slik at alle statlige etater må øke produktiviteten med minst 0,5 pst.
fra året før. Budsjettet for 2016 legger tjl rette
for økt digitalisering av offentlige tjenester.
Blant annet skal utviklingen av elektronisk søknad i Husbanken ferdigstilles. Folkeregisteret
skal moderniseres, og systemene for e lektronisk samhandling mellom innbyggerne og
helse- og omsorgssektoren skal videreutvikles.
Slike tiltak vil resultere i oye tjenester som er
enklere å bruke for innbyggere og næringsliv.
Økt digitaHsering vil også bidra til å effektivisere offentlig sektor.
Trygghet i hverdagen og styrket beredskap. Nærpolitireformen gjennomføres fra 1. januar 2016.
Reformen gir færre politidistrikter og dermed
behov for ombygging av politiets operasjonssentraler. Budsjettforslaget gir rom for oppfølging av reformen, modernisering av politiets
TKT-systemer og ansettelse av alle som uteksamineres fra Politihøgskolen. Det er gjennomført konseptvalgutredning og KSl for nytt
beredskapssenter for politiet. og det foreslås
bevilgning til forprosjektering i 2016. Innenfor
Kriminalomsorgen øker utgiftene til leie av
fengselskapasitet i Nederland. Budsjettforslaget innebærer også at det etableres 181 nye
fengselsplasser ved UUersmo og Eidsberg som
skal være erstatningskapasitet for Oslo fengsel, avd. A, når denne stenges ned. Som del av
Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting
økes også vedlikeholdet ved flere fengsler.
Regjeringen prioriterer også Poliliets sikkerhetstjeneste, som blant annet har behov for tilleggslokaler. Budsjettforslaget innebærer også
økt saksbehandlingskapasitet i Utlendingsdirektoratet og økt kapasilet i fylkesmannsembetene til arbeid med samfunnssikkerhet. Regjeringen vil dessuten bedre Tolletatens grensekontroll gjennom kamerakontroll ved alle
landeveis grenseoverganger og flere tjenestemenn.
Et ve[ferdsløftfor syke og eldre. Regjeringens mål
er at alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet. Budsjettforslaget gir
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rom for en vekst i pasientbehandlingen på
sykehusene på 2,5 pst., som er høyt sammenliknet med tidligere år. Det foreslås etablering
av PET-senter ved Universitetssykehuset
Nord-Norge i Tromsø og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus. Regjeringen vil i 2016 videreføre reformen med fritt
behandlingsvalg for å redusere ventetiden. øke
valgfriheten for pasientene og stimulere de
offentlige sykehusene til å bli mer effektive.
Omsorgstjenesten skal tilpasses slik at flere
eldre kan bo lenger hjemme og bidra til at hver
enkeit får mulighet til å leve et aktivt og godt liv.
Budsjettet legger til rette for at kommunene
kan bygge flere heldøgns omsorgsplasser og
bedre kapasiteten i dagtilbudet for demente.
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene starter opp i 2016.
- Et sterkere sosialt sikkerhetsnett. 1 omstillingen
Norge står overfor, må vi hindre at mennesker
faller utenfor arbeidsmarkedet og viktige sosiale arenaer. En av utfordringene er å gi flere
voksne mulighet til å skaffe seg grunnleggende ferd igheter og kompetanse som arbeidslivet etterspør. Regjeringen foreslår tilpasset
modulbasert opplæring. Regjeringen vil også
utvikle og ta i bruk verktøy for kartlegging av
grunnleggende ferdigheter for voksne, ug
prøve ut opplæring i grunnleggende norsk
gjennom programmene for basiskompetanse i
arbeidslivet og frivilligheten. Det foreslås
videre et nytt toårig opplæringstiltak i regi av
Arbeids- og velferdsetaten for personer med
svake grunnleggende ferdigheter. Regjeringen
er opptatt av å sikre barn som vokser opp i fattige familier mer likeverdige muligheter, og følger opp Barn som lever i fattigdom - regjeringens strategi med tiltak og satsinger i budsjettet
for 2016. Det statlige barnevernet foreslås styrket. Regjeringen foreslår også tilskudd til flere
utleieboliger og forbedringer i bostøtteordningen. Regjeringen vil fremme en opptrappingsplan for rusfeltet hø-sten 2015. I budsjettet for
2016 følges planen opp med blant annet økt tilskudd til arbeidSh'ening, aktivisering mv. i regi
av :frivillige organisasjoner, samt etablering og
utvidelse av Narkotikaprogram med domstolskontroll. Budsjettet gir også grunnlag for at
sykehusene og kommunene kan bedre tilbudet
for personer med rusproblemer og psykiske
lidelser.
Levende lokaldemokrati. Regjeringen viJ gl
enkeltmennesker, lokalsamfunn og kommuner
større frihet og mer innflytelse over egen hverdag. For å ruste kommunene til å håndtere

fremtidens utfordringer, har Regjeringen tatt
initiativ til en kommunereform. Målene med
kommunereformen er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og et styrket lokaldemokrati. Statlig detaljstyriJ1g skal begrenses,
makt og ansvar skal flyttes nærmere inn byggerne. Rammene for kommunereformen ble
lagt ved Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2015, mens overføring av oppgaver til kommunene ble drøftet i Meld. St. 14
(2014--2015). Meldingen omtalte også hvordan
det regionale folkevalgte nivået kan utvikles.
Realveksten i kommunenes samlede inntekter
i 2016 er 7,3 mrd. kroner, regnet fra a11slått inntektsnivå i 2015 etter Stortingets behandling av
Revidert nasjonalbudsjett 2015. Det er høyere
enn det som ble varslet i Kommuneproposisjonen 2016. Av den samlede veksten i inntektene
er 4,7 mrd. kroner frie inntekter. Mer effektiv
ressursbruk i kommuner og .fylkeskommuner
vil kunne gi rom for å styrke tjenestetilbudet ut
over det som følger av realveksten i inntektene.
Det er en særlig utfordring at mange nå mister
jobben i de næringer og fylker som berøres sterkest av den lave oljeprisen. Som en del av budsjettet legger Regjeringen også fram en tiltakspakke
for økt sysselsetting på i alt 4 mrd. kroner. De særskilte tiltakene i denne pakken vil være midlertidige og er innrettet slik at de lett skal kunne reverseres. Brant tiltakene er forsering av vedlikeholdsinvesteringer ved sykehus, økt vedlikehold og fornying av vei- og jernbanestrekninger, tilskudd til
forskning og innovasjon, engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene, vedlikehold og oppgradering
av forskningsfartøy, økt flom- og skredsikring,
rehabilitering av Universitetsmuseet i Bergen og
oppgradering av andre universitetsbygg. Pakken
inneholder også flere tiltaksplasser for ledige, nye
studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning og
rekrutteringsstillinger ved universiteter og høyskoler.
Finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet er en viktig forutsetning for
makroøkonomisk stabilitet, og omvendt. For å
bidra til .finansiell stabilitet legger norske myndigheter vekt på i fremme soliditet, likviditet og god
atferd i finansinstitusjonene gjennom offentlig
regulering og myndighetstilsyn. Husholdningenes gjeld vokser fortsatt raskere enn deres inn tek-
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ter. Høy husholdningsgjeld og høye boligpriser
har økt risikoen for at finansielle ubalanser kan
utløse eller forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. For å bidra til en sunnere utvikling i boligpriser og gjeld la Regjeringen i juni 2015 fram en
strategi for boligmarkedet med tiltak for å bremse
gjeldsveksten og gjøre det billigere å bygge nye
boliger. Regjeringen har midlertidig skjerpet kravene til nye boBglån.
Regelverket for finansnæringen i Norge bygger i stor grad på EU- og EØS-regler. En viktig del
av EØ&arbeidet er den såkalte tilsynsbyråsaken.
EU etablerte med virkning fra 1. januar 2011 en ny
tilsynsstruktur i EU, med et «makrotilsyn» og tre
«mikrotilsynit på finansmarkedsområdet. I oktober 2014 ble det oppnådd politisk enighet mellom
EU-landene og de tre EØ&landene om prinsippene for EØ&tilpasninger til rettsaktene som etablerer og gir kompetanse til tilsynsbyråene. EUsiden og de tre EØS-EFTA landene arbeider nå
sammen om å utforme EØS-tilpasninger slik at
rettsaktene om tilsynsbyråer kan tas inn i EØ&
avtalen.
Norske myndigheter har lagt særlig vekt på å
stille styrkede kapitalkrav for bank og forsikring.
De norske reglene bygger på tilsvarende regler i
EU. Departementet jobber for tiden også med
annet regelverk for å styrke finanssektoren. Banklovkommisjonen utreder blant annet norsk gjennomføring av EØS-regler som svarer til EUs krisehåndteringsd irektiv. Det e r nedsatt ulike lovutvalg
for å utrede gjennomføring av EØS-regler for verdipapirmarkedet, regnskap og hvitvasking.
God utvikling i nors"k økonomi har bidratt til
gode resultater og god inntjening i norske finansinstitusjoner. Særlig i bankene har inntektene,
kapitaldekningen og lønnsomheten økt Markedsandelen til norske banker i det norske bankmarkedet har holdt seg ganske stabil siden 2008.
Opptrapping av kapitalkrav pågår fortsatt. De
gode resultatene tyder på al bankene vil ha gode
muligheter til å styrke soliditeten videre. Et lavt
rentenivå og økende levealder kreve r større avsetninger for livselskaper og pensjonskasser. Nye
kapitalkrav for forsikringsselskaper gjenspeiler
bedre den risikoen de står overfor. Solide finansinstitusjoner og et effektivt kapitalmarked bidrar
til en omstillingsdyktig økonomi.
Finansiell stabilitet og regulering av finansmarkedene er nærmere omtalt i avsnitt 3.4.
Sysselsettings- og inntektspolitikken

Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet står sen-

tralt i Regjeringens økonomiske politikk. Syssel-

settingspolitikken skal legge til rette for et Oeksibell arbeidsmarked, s lik at flest mulig er i arbeid
og får brukt sine evner, og s)jk at bedrifte ne får
tak i den kompetansen de trenger.
Permitteringsregelverket ble utvidet fra 1. juli
i år. Det gjør at bedriftene lettere kan holde på
kvalifisert arbeidskraft. Mer sjenerøse permitteringsregler må veies opp mot faren for at det kan
svekke mobiliteten i arbeidsmarkedet. Også dagpengeregelverket spiller en sentral rolle. Det er
særlig viktig å håndheve mobilitetskravene i ordningen når ledigheten varierer mye mellom ulike
deler av landet. 1 tillegg må utsatte grupper med
svak eller lite etterspurt kompetanse tilbys
bistand for å unngå at de varig faller utenfor
arbe idsmarkedet. r forbindelse med Revidert
nasjonalbudsjett ble tiltaksnivået i annet halvår i år
økt med 1 500 plasser. Regjeringen foreslår en
videre økning ti] 16 000 plasser i gjennomsnitt for
2016. l tillegg kommer tiltal< for personer med
nedsatt arbeidsevne, som foreslås videreført på
samme nivå som i 2015.
I budsjettet for 2016 foreslår Regjeringen en
egen ungdomspakke for å styrke mulighetene for
de unge i arbeidslivet. Tiltakene er rettet både
mot arbeidsmarkedet og mot opplæring og kompetanse.
Gjennomføringen av lønnsoppgjørene P.r partenes ansvar. Koordinerte oppgjør, der sentrale
tariffområder i konkurranseutsatt sektor forhandler først, skal bidra til å holde lønnsveksten innenfor rammer konkurranseutsatt virksomhet kan
leve med ove r tid. Myndighetene har ansvar for at
lover og regler legger til rette for et velfungerende
og fleksibelt arbeidsmarked. Det inntektspolitiske
samarbeidet bidrar til at myndighetene og partene
i arbeidslivet har en felles forståelse av den økonomiske situasjonen og av hvilke utfordringer norsk
økonomi står overfor. Lønnsoppgjør som er tilpasset den økonomiske situasjonen, vil bidra til å
dempe utslagene i produksjon, sysselsetting og
arbeidsledighet av lavere etterspørsel fra oljenæringen.
Sysselsettings- og inntektspolitikken er nærmere omtalt i avsnitt 3.5.
Tiltak for en mer produktiv og effektiv økonomi

Regjeringen mener den svake produktivitetsutviklingen i Norge er bekymringsfull. Regjeringen
bygger sin politikk på målet om en mest mulig
effektiv bruk av fellesskapets ressurser, og legger
stor vekt på arbeidet med å heve produktiviteten i
norsk økonomi. En god ressursutnyttelse i privat
og offentlig sektor bidrar til høy verdiskaping, og

4588
14-

Meld. St. 1

2015-----2016

Nasjonalbudsjettet 20J 5

er derfor viktig for levestandard og velferdsordningene. Samtidig vil en god omstillingsevne
bidra til at norsk økonomi står bedre rustet til å
møte endrede internasjonale rammevilkår. Regjeringen legger vekt på at effektiviseringsarbeidet
skal pågå kontinuerlig.
Våren 2014 satt Regjeringen ned Produktivitetskommisjonen. Kommisjonen la fram sin første
rapport, NOU 2015: 1 Produktivitet - gnmnlag for
vekst og velferd, i februar 2015. I rapporten pekes
det på en rekke områder, både i privat og offentlig
sektor, med et betydelig potensial for produktivitetsgevinster. Regjeringen har allerede fulgt opp
flere av kommisjonens forslag. Kommisjonen vil
legge fram sin avsluttende rapport tidlig neste år.
Arbeidet med effektiviseringstiltak og oppfølging av Produl{tivitetskommisjonens anbefalinger
er nærmere omtalt i kapittel 5.

blant annet et kapitalinnskudd på 14,3 mrd. kroner i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging i 2016. Fondet vil etter dette være på
67,8 mrd. kroner, som er 17,8 mrd. kroner mer
enn ambisjonen i klimaforliket. Klimapolitikl<en er
nærmere omtalt i avsnitt 3.6, mens bærekraftig
utvikling og grønn vekst er omtalt i avsnitt 3.7.
Innsatsen mot internasjonal fattigdom og
humanitære kriser er også et felles globalt ansvar.
Regjeringen foreslår å øke bistanden til humanitære formål med 1 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2015, til 4,3 mrd. kroner. Det humanitære
budsjettet er på et historisk høyt nivå, og en betydelig del av dette vil gå til å hjelpe befolkningen i
Syria og flyktninger i nabolandene. Andre prioriterte satsinger på bistandsområdet er utdanning,
global helse og næringsutvikling, Innen utdanning vil særlig jenter og marginaliserte grupper
prioriteres.

Klima- og fattigdomsutfordringene

Klimautfordringene er globale og løses best globalt. Regjeringen arbeider for at forhandlingene
under FNs klimakonvensjon skal fore til en klimaavtale i tråd med togradersmålet. Norge sendte
i slutten av mars inn en indikativ forpliktelse til
FNs kHmakonvensjon med to elementer:
-

Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om

minst 40 pst. utslippsreduksjon i 2030 sammen•
liknet med 1990.
Norge er i dialog med EU om å inngå en avtale
om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen
sammen med EU, med et klimamål på minst
40 pst. i 2030 sammenliknet med 1990-nivået.
Regjeringen mener at en avtale om felles oppfyllelse med EU vil være den beste løsningen. Uten
en avtale med EU vil ambisjonsnivået om minst
40 pst. reduksjon være betinget av tilgang på fleksible mekanismer i den nye klimaavtalen og godskriving av -vår deltakelse i EUs kvotesystem.
Regjeringen fører en offensiv klimapolitikk og
forsterker klimaforliket. De viktigste virkemidlene i klimapolitikken er avgifter og deltakelse i
det europeiske klimakvotesystemet. Klimapolitikken styrkes i årets budsjett. Regjeringen foreslår

Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond skal støtte opp under langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter og understøtte sparing for å finansiere pensjonsutgiftene i folketrygden. Fondet skal forvaltes med sikte på høyest mulig avkastning over tid
innenfor moderat risiko. En langsiktig og god forvaltning av fondet bidrar til rettferdighet mellom
generasjoner ved at også de som kommer etter
oss. kan få bruke av petroleumsinntektene.
Statens pensjonsfond Norge investerer hovedsakelig i aksjer og obligasjoner i det norske markedet. Statens pensjonsfond utland investerer i
aksjer, obligasjoner og eiendom og i et bredt
utvalg av land, sektorer og selskaper. Bred spredning av investeringene reduserer den samlede
risikoen. Statens pensjonsfond skal forvaltes på en
ansvarlig måte. God finansiell avkastning over tid
antas å avhenge av en bærekraftig utvikling og
velfungerende markeder.
Forvaltningen av Statens pensjonsfond er nærmere omtalt i kapittel 6, herunder oppfølgingen av
finanskomiteens merknader i Innst. 290 S (20142015) om Statens pensjonsfond utland sine investeringer i ku11selskaper.
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markedsreaksjonen ikke så stor. Det kan tyde på
at markedsaktører i mindre grad enn tidligere
frykter at et eventuelt økonomisk sammenbrudd i
Hellas vil smitte over på andre euroland.
ESBs pengepolitiske tiltak har bidratt til videre
nedgang i rentene på lån til husholdninger og
foretak i euroområdet. og bankenes kredittgiving
vokser. Tross nedgang i rentenivået i søreuropeiske land står foretak i disse landene fortsatt
overfor høyere renter på lån enn for eksempel
tyske og franske foretak, se figur 2.7F. Det gjenspeiler trolig at bankene i disse landene fremdeles
har lavere egenkapital og betydelige innslag av
dårlige lån på sine balanser.
De siste årene har stramfittanspolitikk i de tradisjonelle industrilandene brakt underskuddene
på offentlige budsjetter betydelig ned. Gjelden i
offentlig forvaltning er stabilisert målt i forhold til
BNP, men på et historisk høyt nivå. Lave oljepriser
svekker offentlige finanser i oljeeksporterende
land. Samtidig har flere fremvoksende økonomier
benyttet muligheten til å redusere subsidier eller
øke avgifter på drivstoff, noe som vil styrke deres
offentlige finanser. De fleste tradisjonelle industriland ventes å stramme mindre inn i offentlige
budsjetter i 2016 enn i de foregående årene. For
USA anslår OECD at finanspolitikken vil være om
lag nøytral i 201G etter en reduksjon i offentlig for-

valtnings strukturelle budsjettunderskudd på om
lag ¾ pst av BNP i år. For euroområdet sett under
ett ventes finanspolitikken å bli om lag nøytral
både i år og neste år. De fleste eurolandene har nå
lagt det meste av budsjettinnstrammingene bak
seg. Landene ligger likevel !angl unna kravet i
EUs stabilitets- og vekstpakt om en bruttogjeld i
offentlig forvaltning som maksimalt tilsvarer
60 pst. av BNP. EUs regler krever derfor at gjeldsgraden bygges gradvis ned fremover. Det høye
gjeldsnivået begrenser fortsatt landenes handlefrihet i finanspolitikken.
Usikkerheten om den videre utviklingen i internasjonal økonomi er særlig knyttet til:
- Utviklingen i Kina. Lavere etterspørselsvekst i
Kina vil kunne gi store negative virkninger for
.landets handelspartnere, spesielt i Asia, og
bidra til lavere priser på olje og andre råvarer
som vil være negativt for råvareeksporterende
land som Norge.

-

Utt'lst'ktede virkninger av en normalisering av
pengepolitikken ·i USA. Selv om normalisering
er en konsekvens av at det går bedre, kan
omleggingen for eo periode gi uro i finansmarkedene, herunder kapitalutgang fra fremvoksende økonomier og store valutakursbevegelser, med svakere vekst i disse landene på kort

-

-

sikl Land med stor utenlandsgjeld, underskudd på driftsbalansen overfor utlandet og
ubalanser i egen økonomi er særlig utsatt.
Ny uro i euroområdet. Risikoen for at situasjonen i Hellas skal virke negativt inn på den økonomiske utviklingen i andre eurolancll er mindre enn tidligere, men kan ikke utelukkes.
Geopolitisk i,ro. En eventuell eskalering av
uroen i Ukraina, Midtøsten eller deler av Afrika
kan virke negativt inn på europeisk og internasjonal økonomi.

- Lav oljepris kan gi sterkere stimulans enn antatt.
Dersom oljeprisen forblir på dagens nivå eller
faller videre, vil det trekke i retning av høyere
vekst i verdensøkonomien enn lagt til grunn i
anslagene.

2.4

Petroleumssektoren

Prisen på olje er nå markert lavere enn i fjor sommer. Oljeprisen falt markert fra rundt 110 dollar
per fat i juli i fjor til i overkant av 40 dollar per fat i
januar i år. Etter det har prisen variert og den siste
tiden ligget i underkant av 50 dollar per fat. Nedgangen er gått sammen med en svakere dollarkurs, og prisfallet er mindre målt i norske kroner.
Utviklingen i oljeprisen må ses i sammenheng
med at produksjonen av olje har vokst betydelig
de siste årene. 1 USA steg utvinningen lenge raskere enn ventet. Samtidig har produksjonen i flere
av landene i OPEC (Organisasjonen av oljeeksporterende land) holdt seg oppe og økt noe den siste
tiden. Produksjonen har særlig vært høy i SaudiArabia. Også forventninger om økt tilbud av olje
fra lran som følge av atomavtalen kan ha påvirket
utviklingen i oljeprisen den siste tiden. Lavere
konsum i OECD-landene og svakere vekst i fremvoksende økonomier bidro til at veksten i etterspørselen etter olje avtok noe i fjor, se figur 2.8A
Til tross for signaler om svakere vekst og uro i
finansmarkedene i Kina i sommer er det tegn til
betydelig høyere vekst i den globale etterspørselen etter olje i år. Anslagene for utviklingen i etterspørselen etter olje fremover er oppjustert den
sisle tiden.
J denne meldingen er det for beregningstekniske formål lagl til grunn en gjennomsnittlig pris
per fat olje på 440 kroner i år og neste år og 465
kroner i 2017 målt i faste 2016-kroner, se figur
2.88. Tallene er på linje med prisene j terminmarkedet i begynnelsen av september. For årene fra
og med 2018 forutsettes en oljepris på i overkant
av 540 2016-kroner per fat, det samme som i Perspektivmeldingen 2013. På lengre sikt tilsier glo-

4590
2015-2016

Meld. St.1

29

a jonalbudsjcltel 20 I 6

Petroleumsvir ksomheten
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bale tilbuds- og etterspørselsforhold at oljeprisen
kan gå opp fra dagens nivå. Etterspørselen etter
olje forven tes å øke videre, om enn i et lavere
tempo enn tidligere. For å dekke forbruksveksten
og nedgangen i produksjon fra eksisterende felt,
må det investeres i ny produksjonskapasitet globalt, som trolig krever en høyere pris enn det vi
observerer i dag.
Den økonomiske utviklingen i Kina og India
vil være viktig for utviklingen i etterspørselen
etter olje. Samtidig kan lavere oljepris på sikt gi
økt etterspørsel etter olje og løfte den økonomiske
veksten i oljeimporterende land. Det er også usikkerhet rundt hvor mye selskapene kan redusere
utvinningskostnadene og hvor raskt produksjone n av olje vi.I reagere på e ndringene i oljeprisen.
Fremveksten av skiferoljeproduksjon har bidratt
til at deler av oljetilbudet raskere kan reagere på
endrede oljeprisforventninger enn tidligere. Produksjonen av amerikansk skiferoije har falt. Samtidig har teknologisk utvikling og betydelige
effektiviseringsgevinster bidratt til at enhetskostnadene ved produksjon av olje på amerikanske
skiferfelt gjennomgående har falt siden 2011. Det
kan innebære at deler av produksjonen av skiferolje nå opprettholdes ved en lavere oljepris enn
tidligere. Det er også usikkerhet rundt den politiske situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika. Samtidig som den økonomiske utviklingen er viktig
for etterspørsele n etter olje, viJ også bruk av andre
energikilder og teknologisk utvikling blant annet i
transportsektoren påvirke etterspørselen etter
olje på lengre sikt.
Europa er det viktigste markedet 'for eksport
av norsk gass. En stor del av gassen brukes til
oppvarming av boliger og næringseiendom og i
kraftproduksjon. Derfor er temperaturendringer
en viktig forklaringsfaktor bak svingninger i gassprisen. Produksjon av gass i Europa har falt de
siste årene, og importbehovet er økende. Russ•
land har historisk vært den største eksportøren av
gass til Europa.
Prisene på gass har ikke økt like mye som oljeprisen de siste årene. men holdt seg klart bedre
oppe enn prisen på olje det siste året, se figur
2.8C. Hittil i år har markedsprisen på gass i
Europa vært nokså stabil på rundl 2 kroner per
standard kubjkkmeter (Sm3), noe lavere enn den
gjennomsnittlige prisen i fjor. Fremover vil den
økonomiske utviklingen, prisutviklingen på andre
energikilde r, temperaturnivå og utvikling i energiog klimapolitikk kunne påvirke etterspørselen
etter og prisen på gass. I denne meldingen legges
det til grunn en gjennomsnittUg pris på norsk gasseksport på 2,09 kroner per Sm3 i år, 2,15 kroner i

2016 og 2,21 kroner i 2017 (målt i faste 2016-kroner). For årene fra og med 2018 beholdes gassprisanslaget fra Perspektivmelingen 2013 på rundt 2
kroner per Sm3 (faste 2016-kroner).
Fallet i oljeprisen og et høyt kostnadsnivå gjør
at oljeselskapene effektiviserer driften og reduserer kostnader. Også på norsk sokkel faller investeringene etter flere år med sterk vekst. I denne
meldingen er det lagt til grunn at petroleumsinvesteringene vil fall(' markert i årene 2015-2017,
før de stabiliserer seg, se figur 2.80. Anslagene er
justert noe ned siden Revidert nasjonalbudsjett.
Økt kapitaldisiplin i selskapene har bidratt til at
prosjekter er blitt utsatt. Utviklingen i oljeprisen
vil være en avgjørende faktor som både påvirker
inntektene til selskapene og lønnsomheten i nye
investeringsprosjekter. Samtidig vil kostnadsutviklingen på norsk sokkel spille inn. De siste ti
årene har kostnadene ved utbygginger på sokkelen i gjennomsnitt økt kraftig. Det må blant annet
ses i s ammenheng med høy oljepris og høy aktivitet i petroleumssektoren både i Norge og internasjonalt. Lavere oljepris og økt kostnadsfokus har i
det siste bidratt til reduserte kostnader for 11ere
prosjekter. Det vil kunne føre til at nye prosjekter
realiseres selv med en lavere oljepris.
Produksjonen av petroleum passerte e n topp i
2004. Siden har produksjonen av olje falt, mens
produksjonen av gass har økt. Den sam1'ede produksjonen av petroleum var i _fjor om lag 3 mill.
Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) høyere enn nivået i
2013, men om lag 46 mill. Sm3 o.e. lavere enn
toppnivået i 2004. Det tilsvarer en nedgang på
17 pst. Ved årsskiftet var 78 felt i produksjon på
norsk sokkel. Av disse ligger 61 felt i Nordsjøen.
16 i Norskehavet og ett i Barentshavet. Feltene
Troll i Nordsjøen og Ormen Lange og Åsgård i
Norskehavet hadde størst produksjon av petroleum i fjor. I fremskrivingene er produksjonen av
petroleum nokså stabil fram til midten av 2020-tallet, se figur 2.8E. Deretter anslås produksjonen å
gå gradvis ned.
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 218 mrd. kroner i 2015, se
figur 2.8F. Av dette utgjør skatter og avgifter
55 pst., mens nettoinntektene fra Statens direkte
økonomiske engasjement (SDØE) utgjør 38 pst
Anslaget for statens netto kontantstrøm i år er justert ned med nesten 5 mrd. kroner siden Revidert
nasjonalbudsjett. For 2016 anslås statens netto
kontantstrøm til 204 mrd. kroner, 15 mrd. lavere
enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett. En enkel
virkningsberegning kan indikere at dersom oljeprisen i 2016 blir 10 kroner høyere enn anslått vil
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Tabell 2.4 Hovedtall for petroleumsvirk somheten

2014

2015

2016

Virkning av en endring i oljeprisen på 10 kroner i 2016 f)å
2017
kontantstrøm i 20161.

621

432

440

474

632

440

440

465

110

110

108

106

109

108

106

109

Forutsetninger:
Råoljepris kroner pr. fat ........ . ....
Råolj pris, 2016-kroner pr. fat .... - ...
Produksjon, mill.

Srn 3

o.e ............

- Råolje og NGL ............. ... . . . .
- aturgass ............. .... . .. . ...

Mrd. kroner:
Betalte skatter og avgifter . . .. . .... . ..
Netto inntekt SDØE ............. ... .

176

119

98

94

2,6

113

84

91

1,9

.. - . ......

312

218

204

89
199

Statens netto kontantstrøm

4,5

1 I virkning beregningen er d t lagt til grunn al gassprisen endre prosentvis Like mye om oljeprisen,
men med et tid etterslep
slik at halvparten av endiingen skjer året etter.
Kilder: Statistisk sentralbyrå. OJje- og energideparlemen lel, Oljedirektorate t og Finansdeparlement0t.

det trekke opp statens netto kontantstrøm med
4,5 mrd. kroner i 2016, se tabell 2.4-.
Totalformuen i petroleumsvirk somhe en, definert som nåverdien av fremtidig årlig kontantstrøm fra petroleumsvirk somheten fra og med
2016, kan anslis til i underkant av 4 200 mrd.
2016-kroner. I tråd med tidliger praksis er det
lagt til grunn en realrente på 4 pst i beregningene
av formuen. Formuesanslag et er basert på d forutsetninger om produksjon, priser og kostnader
som e1· lagt til grnnn i denne meldingen. En virkningsberegni ng viser at dersom oljeprisen fra og
med 2016 blir 100 kroner lavere enn lagttil grunn
og gassprisen samtidig reduseres pros ntvis like
my , kan formuen anslås til i overkant av 2 500
mrd. 2016-kroner. En tilsvarende virkningsbereg ning der oljeprisen blir 100 kroner høyere enn lagt
til grunn, gir en anslått formue på vel 5 800 tnrd.
2016-kroner. Det er teknisk lagt til grwm at verken kostnader eller produksjon endres som følge
av endrede petroleumspris er selv om det erfaringsmessig normalt er en positiv sammenheng
mellom petroleumspris er, kostnader og produksjon. Ber gningene er også betinget av at de
anslåtte ressur ene i Oljedirektorate ts ressursregnskap fullt ut utvinn s.
Statens del av formuen, definert som nåverdien av statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhe ten. anslå i denne meldingen tiJ
rundt 3 750 mrd. 2016-kroner. Del gir grunnlag
for en permanentinnt ekt på 150 mrd. kroner. Det

kommer i tillegg til avkastningen av den allerede
opptjente kapitalen i Statens pensjonsfond utland.

2.5

Fordeling og livskvalitet

Norsk økonomi er inne i en lavkonjunktur. Norge
har gode forutsetninger for å komme godt gjennom en periode med lav vekst i tterspørsel og
aktivitet. Verdiskapingen per innbygg r er høy
sammenliknet med de fleste andre land, og inntektene er jevnt fordelt Norge skater også høyt i
undersøkelser om folks oppfatning av egen livskvalitet.
Sammenliknet med de fleste andre land, er
i.tmtektsforskjellene i Norge små. Det springer
først og fremst ut av et velfungerende arbeidsmarked, med høy yrkesdeltakels e og lav ledighet. I tillegg gir offentlige overføJingsord ninger og skattesystemet vesentlige bidrag til å jevne ut inntekt,
se figur 2.9A Kontantoverfø ringer forsikrer mot
bortfall av inntekt ved blant annet sykdom, uførhet, høy alder og ta_p av arbeid. Universelle velferdsgoder sikr r alle den samm tilgangen til
blant annet helse og utdanning.
2.5.1

Inntekts- og formuesfordeling

Ingen enkelt indikator gir et fullgodt bilde av inntektsfordelinge n, verken over tid, grupper eller
mellom land. Et mål som benyttes tnye for å vurdere graden av inntektsfordeli ng i t land er Gini-
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Jiv, herunder bedrifter som leverer til oljevirksomheten. kan føre til lavere lønnsvekst i tiden fremover. Partene i arbeidslivet har tidligere vist at de
ser he n til den økonomiske situasjonen når de forhandler om lønn.
På bakgrunn av resultatene fra de gjennomførte oppgjørene anslås årslønnsveksten til
2,7 pst. i år. Med en vekst i konsumprisene på
2,1 pst. anslås reallønnsveksten dermed til 0,6 pst.
i 2015. For 2016 anslås årslønnsveksten til 2,7 pst.
og reallønnsveksten til 0,2 pst.
Lønnsveksten e r bestemmende for reguleringen av grunnbeløpet og pensjon i folketrygden. r
henhold til folketrygdloven skal pensjon under
opptjening, uførepensjon, pensjon til gjenlevende
ektefelle og grunnbeløpet reguJeres med
lønnsve ksten, mens alderspensjon under utbetal.ing skal reguleres med lønnsveksten og deretter
fratrekkes 0,75 pst. Til grunn for reguleringen legges forventet lønnsvekst i reguleringsåret slik den
anslås i revidert nasjonalbudsjett, justert for avvik
mellom for ventet og faktisk lønnsvekst foregående to år. Som anslag for faktisk lønnsutvikling i
foregående år benyttes TBU som kilde.
.I årets reguleringer ble det lagt til grunn en
årslønnsvekst på 2,7 pst. i 2015. 12014 ble det 1.agt
til grunn en anslått lønnsvekst på 3,3 pst., mens
den fak tiske lønnsveksten ifølge TBU var 3,1 pst.
Partene er enige om at det er et negativt avvik på
0,2 prosen tenheter for 2014. For 2013 har TBU
ikke endret anslaget for årslønnsveksten. Grunnbeløpel i folketrygden ble på denne bakgrunn økt
fra 88 370 kroner til 90 068 kroner gjeldende fra 1.
mai 2015. Reguleringer av pensjoner i 2015 er
nærmere omtalt i egne proposisjoner fra Arbeidsog sosialdepartementet.
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Klimapolitikken
Innledning

Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har
økt sterkt gjennom flere tiår og ligger nå rundt
60 pst. over førindustrielt nivå. Industrilandene
har bidratt mest til den økte konsentrasjonen,
men veksten i utslippene i disse landene har stoppet opp. Samtidig har høy økonomisk vekst ført til
raskt voksende utslipp av kJimagasser i utviklingsland og fremvoksende økonomier. Disse landene
står i dag for rundt to tredeler av de globale utslippene. Med uendret politikk vil det meste av veksten i utslippene :fremover komme her.
Partene til FNs klimakonvensjonen ha1· satt
seg som mål å begrense økningen i den globale
middeltemperaturen til under 2 °C sammenliknet

med f.ørindustrielt nivå. Ifølge den seneste
hovedrapporten fra FNs klimapanel inne bærer
det at verdens samlede utslipp av klimagasser i
2050 må ligge 40-70 pst. lavere enn nivået i 2010.
F ram mot 2100 må de globale nettoutslippene
nærme seg null eller til og med være negative.
Med negative nettoutsUpp me nes at økt opptak i
skog og/eller fjerning av klimagasser gjennom for
eksempel C02-håndtering er større enn de samlede utslippene. En utvikling mot negative nettoutslipp e r krevende å realisere. Med en videreføring av dagens utviklingslinjer vil de globale
utslippene av klimagasser ifølge OECD kunne øke
med om lag 60 pst. fram mot 2050.
3.6.2

Internasjonalt arbeid

Klimautfordringen er global og løses best g lobalt.
Regjeringens mål er at forhandlingene under FNs
klimakonvensjon fører til en klimaavtale i tråd
med togradersmålet. Norge arbeider for at avtalen
skal ha et langsiktig globalt mål og dermed bidra
til økende innsats over tid.
Norge skal væ re en pådriver i arbeidet for å
sette en internasjonal pris på uts Upp av klimagasser og utvikJe effektive, internasjonale karbonmarkeder. At forurenser betaler, gir s terke insentiver til å redusere utslipp og til !t utvikle og ta i
bruk ny teknologi og nye løsninger. Siden gevinstene ved utvikling av ny teknologi vanligvis også
tilfaller Dere e nn innovatøren, kan det være riktig
å gi støtte til slik utvikHng. For at nyutviklet teknologi skal bli tatt i bruk, må den være lønnsom. Det
gjøres best ved at utslipp pålegges avgift eller kvoteplikt.
Regjeringen arbeider for en avtale som legger
til rette for at utslippsreduksjoner gjennomføres
på en samfunnsøkonomisk best mulig måte, slik
at vi f?lr størst mulig klimaeffekt for den innsatsen
som settes inn. Støtte som finansierer utslippsreduksjoner i utviklingsland, kan bidra til at de g lobale utsHppene bringes ned på en kostnadseffektiv måte. Slik støtte kan også bidra til overføring
av teknologi.
Partene til klimakonvensjonen er enige om at
en ny avtale skal undertegnes på klimakonferansen i Paris i desember 2015, og at de n nye avtalen
skal gjelde fra 2020. Alle land er bedt om å utarbeide såkalte nasjonalt bestemte bidrag til avtalen,
dvs. hva landene selv ønsker å forplikte seg til i en
ny avtale. Norge meldte inn sin indikative utslippsforpliktelse for 2030 i slutten av mars. Innsendingen e r basert på Meld. St. 13 (2014-2015) Ny

utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med
EU. Ultimo september hadde rundt 70 land og
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Boks 3.7 EUs 2030-forplikt else

EU har satt mål om å reduseres sine utslipp av
klimagasser med 40 pst. i 2030 sammenliknet
med nivået i 1990. Målet er bindende på EU-nivå
og skal nås uten bruk av internasjonale fleksible
mekanismer, som F s grønne utvik:Hngsmekanisme (CDM). For å nå målet vil EU redusere
utslippene i kvotepliktig sektor med 43 pst. og
utslippen i ikke-kvotepliktig sektor med 30 pst
sammenliknet med nivåene i 2005. Reduksjonene i kvotepliktig sektor skjer gjennom en
gradvis innstramming i hvor mange kvoter som
utstedes årlig, ved at reduksjonsfakt oren øker
fra 1,74 pst. til 2,2 pst. av en beregnet kvotem ngde i 2010. I ikke-kvotepliktig sektor skal
reduksjonen på 30 pst. fordeles som nasjonale
mål for hvert medlemsland, og vil ligge på mel-

regioner sendt inn sin bidrag. Samlet tår disse
for om lag 75 pst. av verdens utslipp. Det r stor
forskj lJ i hvordan landene bar utformet sine innspill. Inn n 1. november i år skal klimakonvensjonens sekretruiat ]egge fram en rapport med oversikt over bidragene som er sendL inn, og hvilken
samlet effekt d beregnes å ha. Foreløpige beregninger viser imidlertid at innspillene ikke vil r dus re utslippene tilstrekkelig til å nå tograder målet på en effektiv måte.
Så langt har industriland og utviklingsland
ikke blitt enige om d to gruppene av land skal ha
ulike forpliktelser under den nye avtalen. Det er
også ulike syn på hvilken rettslig form en ny
avtale skal ha. Mandatet er at det skal fremforhandles en protokoll, et rettslig instrument eller et
omforent resultat m d rettsLig virkning. Det er
ikke avklart hvorvidt landenes utslippsbegren sninger vil inngå i en folkerettslig bindende avtale
eller ikke. Signalene fra forhandlingene trekker i
retning av at de ikke vil bli folkerettslig bindende.
D t er likevel grunn til å tro at det vil kunne oppnås enigh tom en avtal tekst i Paris. Paris-avtaJen
kan dermed bli et skritt på veien mot et mer
omfatt nde og ambisiøst globalt samarbeid på
klimaomJ·ådet og dermed bidra tiJ a ambisjon ne
økes over tid.
3.6.3

Norge søker en felles løsning med EU

I Norges innspill til den nye klimaavtalen står det
at vi vil påta oss en betingetforplik telse om åredusere utslipp n av klimagasser med minst 40 p t. i

lom 0 og 40 pst. FordeHng n skal ta utgangspunkt i BNP per innbygger, slik at land med høyest inntekt i utgangspunkte t skal redusere
utslippene relativt sett mest Samtidig skal det
tas hensyn til forskjeller mellom land i kostnadene ved å redusere utslipp.
EU legger opp til intern fleksibilitet i gjennomføringen av utslippsreduks joner i ikke-kvotepliktig sektor, slik at medlemsland vil kwme
finansiere klimatiltak i ikke-kvotepliktig sektor i
andre medlemsland. EU åpner også for at land
som får et reduksjonsmål vesentlig over EUs
gjennomsnitt og som samtidig har høye rensekostnader, kan foreta et begrenset engangskjøp
av kvoter i EUs kvotesystem før 2020 for å svare
for utslipp i ikke-kvotepliktig sektor.

2030 sammenliknet med nivået i 1990. Det er i
tråd med anslagene fra FNs klimapanel for hva
som krev s for å nå togradersmåJet og det tilsvarer EUs forpliktelse. Norg er i dialog med EU om
en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen.
En felles oppfyllelse innebærer at all bedrifter
i kvotepliktig sektor, uansett om de kommer fra
Norge eller fra et EU-land, sammen vil bidra til
utslippsreduks joner på 43 pst. ammenlikn t med
nivået i 2005. I ikke-kvotepJiktig sektor vil mål t
for det enkelte land, inklusive orge, ligg på mellom 0 og 40 pst., se boks 3.7. Det forutsettes at
Norge vil ha samme fleksibilitet i gjennomføringen av utslippsreduks joner i ikke-kvotepliktig sektor som den EU ender opp med for sine medlem land.
Vårt høye BNP tilsier at orges måltall for
ikke-kvotepliktig sektor vil ligge i den øvre delen
av EUs ii1tervall. Samtidig skal land m d høye
kostnader få justert sin forpliktels ned. Det er
derfor vanskelig å anslå hva utfallet blir for Norge.
Skulle det norske måltallet bli en reduksjon på
Unje med EUs øvre grense, peker de seneste
fr mskrMngen i retning av at utslippene i ikkekvotepliktig sektor må reduseres med vel en tredel i 2030 ammenliknet med en utvikling der det
ikk gjennomføres ytterligere tiltak. Flek ibiliteten i gjennomføring en som EU legger opp til, trekker i retning av at ikke heler duksjonen gjennomføres i Norge.
Både i Norge og i EU er transport d n størst
ut lippssektoren i ikke-kvotepliktig sektor. I
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Tabell 3.10 Utslipp og opptak av klimagasser i Norge etter sektor. Mill. tonn COr ekvivalenter

Utslipp av klimagasse r medregnet skog ........
Utslipp av klimagasser ............... . ... ..
Opptak i skog og andre landarealer ........ ..

1990
41,9

2005

2013

30.3

27,2

52,0

55,4

53,9

10,1

25,1

2014

2020

2030

31,5

31,3
52,5

26,7

54.9
23,4

21,2

53,8

Memo
Ikke-kvotepliktig sektor.... . ..... . ...........
Herav:
Transport ................................

27,7

28,0

27,9

27,I

14,9

16,1

Jordbruk.... . ................ . ..... . ... .. .

4,8

4,4

16,0
4,4

16,1
4,4

Ikke-kvotepliktig industri, energiforsyning
og petroleum .............................

3,4

3,1

3,3

3,3

Kilder: Statistisk sentralbyrå, MiljødirektoraLet og Finan~departementet.

Norge er jordbruket nummer to, mens det i EU er
oppvarmmg av bygg som er den sektoren som har
nest høyest utslipp. Utslippene fra jordbruket,
som utgjør nesten 16 pst. av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor i Norge, er ikke underlagt avgift
på klimagasser. I Norge er utslippene fra oppvarming av bygg relativt små som følge av vannkraftens dominerende rolle. Kostnadene ved å redusere utslipp fra bygnings massen er gjennomgå-

ende lavere enn kostnadene ved reduksjoner i
transportsektoren. Siden Norge trolig må ta en
større andel av sine reduksjoner i transportsektoren enn det EU må, vil de samlede rensekostnadene kunne væ re betydelig høyere her enn i EU.
Norge har lite innvirkning på teknologiutvikling i
transportsektoren.
Europakommisjonen tar sikte på å ]egge fram
forslag til nasjonale mål for medlemslande ne i EU
og regler for fleksibilite t i 2016. En avtale med
Norge vil neppe inngås før prosessen i EU e r sluttført.
Dersom forhandlingene med EU ikke fører
fram, vil målet om minst 40 pst reduksjon i 2030
sammenliknet med 1990 være Norges inclikative
ut.alippsforpliktelse. Målet vil være betinget av tilgang på internasjonale fleksible mekanismer i de n
nye klimaavtalen og e n godskriving av vår deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til å oppfylle
forpliktelsen. I Meld. St. 13 (2014-2015) varslet
Regjeringen at Stortinget i en s lik situasjon senere
konsulteres om fastsetting av et nasjonalt mål for
ikke-kvotepliktig sektor.

3.6.4

Utslippsutviklingen og tiltak for å
redusere utslipp av klimagasser

I 2013 var Norges utslipp av klimagasser 53,9 mill.
tonn COz-ekvivalenter når opptak og utslipp fra
s kog og andre landarealer holdes utenom, se
tabell 3.10. Det svarer til om lag 0.1 pst av de globale utslippene av klimagasser. Nettoutslippene
var 27,2 mill. tonn COz-ekvivalenter når opptak i
s kog og andre landarealer også inkluderes. Utslippene uten opptak i skog og andre landarealer gikk
marginalt ned i 2014 og utgjorde ifølge foreløpige
tall 53,8 mill. tonn COz-ekvivalenter. Utslippene
har ikke vært lavere siden 1995, med unntak av
2009, da utslippe ne gikk ned som følge av lav økonomisk aktivitet i kjølvannet av den internasjonale
finanskrisen. Klimagassregnskapet viser at skog
og andre landarealer i Norge de siste årene har
tatt opp i overkant av 26 mill. tonn C02 årlig. Det
tilsvare r rundt halvparten av de samlede utslippene av klimagasser fra andre sektorer.
Med dagens bruk av virkemidler anslås utslippene av klimagasser å øke ti] 31,3 mill. tonn COzekvivalenter i 2020 når opptak i skog og andre landarealer regnes med, og til 54,9 mill. tonn C02ekvivalenter når opptak i skog holdes utenom.
Inklusive opptak i skog anslås utslippene å holde
seg stabile fram til 2030, mens de vil avta til 52,5
mill. Lonn COrekvivalenter utenom dette opptaket, se tabell 3.10. Forløpet må ses i sammenheng
med utvikJingen i uts lippene fra petroleumsvirksomheten, der aktiviteten ventes å avta. Nettoopptaket i skog og andre landarealer ventes imidlertid også å avta fremover, blant annet som følge av
økt alder på skogen og dermed lavere tilve kst Det
ligger likevel an til at opptak av klimagasser i skog
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Figur 3.19 Effektiv avgiftssats på drivstoff til veitrafikk. Kroner per tonn CO 2 . 2012
Kilder: OECD og F'inansdepartemenl L

og landarealer viJ tilsvare om lag 40 pst. av utslippene fra andre sektorer de nærmeste tiårene.
Norge fører en ambisiøs klimapolitikk. Sektorovergripend økonomjske virkemidler i form av
avgifter og dellakels i. det europeiske kvotesystemet r hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk. Over 80 pst. av klimagassutslippene i Norge
er dekket av kvoteplikt og/eller C0 2-avgift. C02avgiit ble foreslått av Regjeringen Syse allerede i
1990 og innført året etter. Ifølge OECD har Norge
noen av de høyeste avgiftene i verden på fossil
en rgi. For eksempel anslår OECD at den effektive avgifts at en på drivstoff til veitransport er
nærmere 2000 kroner per tonn C0 2 se figur 3.19.
Bare Storbritannia har høyere avgifter i denne
sektoren, mens Sv its ligger på nivå m d Norge. I
USA r avgiftene svært lave. Slik er det også i
stor fremvoksende økonomjer. Selv om avgiften
på klimagasser i Norg vari rer, og noen sektorer
som for eksempel landbruk er fritatt, er omfang
og nivå på avgiften gjennomgåend høye i
Norge. Dette har Norg høstet internasjonal anerkjennelse for. En valueringsgruppe under FNs
kLimapanel skriver i n rapport fra tidlig re i år at
«... lhe combination of the comprehensiv
coverage of ectors and the considerable I vel of
taxation in orway is unique in the world.» Som et
tillegg til kvoter og avgifter brukes dir kte regul ring, standard r avtaler og subsidier til utslippsreduserende tiltak. Norge satser også på
forskning og utvikling.

Bruken av virkemidler har over tid hatt betydelig effekt på utslipp av klimagasser her hjemme.
I Norges siste rapportering under FNs klimakonvensjon ble det anslått at utslippene av klimaga ser i 2010 ville ha vært 13-15 mill. tonn C0 2ekvivalenter høyere uten de tiltakene som r innført siden 1990. Videre bl det anslått at utslippene i 2020 ville vært 17-20 mill. tonn C0 2-ekvival nter høyere enn beregnet, dersom tiltak.ene ikk
hadde blitt gjennomført. Det vil si at utslippene
uten tiltak ville vært 25 pst. høyere i 2010 nn de
faktisk var. Utslipp per produsert enhet har gått
kraftig ned, og Norge er blant OECD-landene
med lavest utslipp per BNP-enhet, se avsnitt 3.7.
KHmapolitikken prioriteres i årets budsjett.
Regjeringen foreslår et kapitalinnskudd på 14,3
mrd. kroner i Fondet for klima, fornybar energi
og energiomlegging i 2016. Fondet vil etter dette
vær på 67,8 mrd. kron r, 17,8 mrd. mer nn
ambisjonen i klimaforliket. Avkastningen fra fondet i 2016 øker også .som følg av tidligere kapitalinnskudd. Avkastningen bidrar hl å finansiere
Enovas arbeid med energi- og klimateknologi og
en mer klimavennlig transportsektor, økte tilskudd til biogass, forsknings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT og arbeidet med å planlegge
fullska la COz-håndtering. Bevilgningen til miljølelmolugiordningen under lnnovasjon Norge foreslås økt med 134.5 mill. kroner i 2016. Regjering n følger også opp Stortingets anmodningsvedtak av 19. juni 2015 og foreslår at ordning a med
Enøk-investeringer i private boliger knyttes til
skattesystem t. Videre foreslås det bevilget om
lag 60 mill. kroner til tiltak for å øke karbonopptaket i skog og myr. Dette er blant de mest kostnadseffektive klimatiltakene vi har.
Det foreslås å innføre v ibruksavgift på naturgass og LPG fra 2016. En veibruksavgift på mineralsk gass vil gjøre at slitasje, uJykker og andre
ksterne kostnader ved bruk av slik gass på v i
blir priset. Endringen vil i tillegg gi ins ntiver til
bruk av biogass i veitransport. Regjeringen foteslår videre å justere de såkalt GWP-verdiene i
avgiften på klimagas ne HFK og PFK Juste1ingen er i tråd med oppdaterte tal l for disse gassenes bidrag til globa] oppvarming fra FNs klimakonvensjon. Forslag tvil bi.dra til en riktiger prising av klimagassutslipp.
Elavgiften for slås r dusert til 0,45 øre per
kWh for elektrisk kraft som leveres fra land til
skip i næringsvirksomh t. Skip bruker i hovedsak
mineralolje for fremdrift og til produksjon av elektrisk kraft om bord. De sist årene er det også
bygget en del skip med naturgass som drivstoff.
Skip i næringsvirksomhet er i hovedsak unntatt
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fra grunnavgift på mineralolje. Reduse rt avgift på
elektrisk kraft vil øke den bedriftsøkonomiske
lønnsomheten ved bruk av elektriske løsninger i
forhold til bruk av olje.
Norge bidrar til betydelige utslippsreduksjoner i andre land gjennom klima- og skogsatsingen.
Ef1ektive tiltak mot avskoging i utviklingsland er
viktig for å oppnå raske og kostnadseffektive
utslippsreduksjoner. Klima- og skogsatsingen er
på totalt 3 mrd. kroner i 2016 og forventes å betale
for om lag 40 mill. tonn CO2 i globale utslippsreduksjoner. Regjeringen foreslår videre å bevilge
270 mill. kroner til kjøp av klimakvoter. Dette
bidrar til utslippsreduksjoner i utviklingsland og
sørger for at Norge oppfyller sin internasjonale
klimaforpliktelse (Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode).
3.6.5

Anmodningsvedt ak nr. 57 om
insentiver til biodrivstoff i fly

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015
gjorde Stortinget følgende anmodningsvedtak, se
Innst 2 S Tillegg 1 (2014-2015):
«Stortinget ber regje ringen vurdere en modell
for avgiftsendringer eller en incentivordning
:som vil bidra til økt lønnsomhet for fly som går
på biodrivstoff.»
I 2013 utgjorde utslippene fra norsk innenriks luftfart 1,4 mill. tonn COz-ekvivalenter, dvs. 2~..? pst. av
samlede norske utslipp av klimagasser. Biodrivstoff kan bidra til å redusere de nasjonale klimagassutslippene. Størstedelen av norsk innenriks
luftfart er omfattet av EUs kvotesystem for luftfart Ekstratiltak i Norge for kvotepliktig luftfart
vil ikke bidra til å redusere de samlede utslippene
fra luftfart i EØS-området.
Det kan tenkes flere modeller som bidrar fil å
øke lønnsomheten for fly som går på biodrivstoff.
Nedenfor vurderes omsetningskrav og CO2-avgiften på mineralolje til innenriks luftfart, samt Jufthavnavgiftene og eksisterende støtteordninger til
teknologiutvikling. Disse virkemidlene har alle til
felles at de vil være dyre og lite effektive når målet
er kostnadseffektive reduksjoner i klimagassutslippene.
Mineralolje til innenriks luftfart ilegges COr
avgift med 1,05 kroner per liter i 2015, noe som
svarer til 412 kroner per tonn CO2. Når kvoteprisen inkluderes. er samlet karbonpris for kvotepliktig luftfart om lag 480 kroner per tonn C0 2.
Siden biodrivstoff er frltatt for CO2-avgiften på
mineralske produkter, vil endringer i denne avgif-

ten påvirke lønnsomheten ved bruk av biodrivstoff. Samtidig er det bare petroleumsvirksomheten som står overfor en høyere pris på klimagassutslipp i Norge.
I dag er det et omsetningskrav i produktforskriften som stiller minimumskrav til den samlede
omsetningen av biodrivstoff til veitrafikk. Kravet
inJ1ebærer at de som omsetter drjvstoff, skal
sørge for at minimum 5,5 volumprosent av totalt
omsatt mengde drivstoff tiJ veitrafikk per år består
av biodrivstoft Kravet er økt fra 3,5 pst. med virkning fra 1. oktober 2015. For å kunne medregnes
innenfor kravet må biodrivstoffet tilfredsstille EUs
bære kraftskTiterier som er tatt inn i norsk rett
gjennom produktforskriften. Tilsvarende ordning
kan i prinsippet også iverksettes for flydrivstoff. Et
ekstra virkemiddel i tillegg til kvoteplikt og CO2avgift i luftfart vil imidlertid kunne redusere effekten av kvotesystemet og avgiftssystemet.
CO2-avgift og kvoteplikt gir begge insentiver
til reduserte utsHpp, herunder også ved bruk av
biodrivstoff i luftfart. Det er likevel ikke lønnsomt
for flyselskapene å ta i bruk biodrivstoff. Dette
skyldes svært høye kostnader ved bruk av denne
typen drivstoff. En analyse utført på oppdrag av
Avinor finner at merkostnaden ved bruk av
biodrivstoff i luftfart per i dag er 5 kroner per liter.
Dette svarer til nærmere 2 000 kroner per tonn
CO2. I analysen er det lagt til grunn at me rkostnaden vil falle ove r tid som følge av teknologiutvikling.
Gjennom Enova og Innovasjon Norge gir staten omfattende støtte til teknologiutvikling på
klima- og energiområdet, men støtten. e r i liten
grad øremerket bestemte teknologier. Enova skal
vurdere kostnadseffektive tiltak på tvers av sektorer og står fritt til å vurdere om støtte til produksjon eller bruk av biodrivstoff er hensiktsmessig
og innenfor statsstøtteregelverket. Innovasjon
Norge har flere generelle ordninger som gir støtte
til teknologiutvikling.
Lufthavnavgiftene, blant annet star t- og passasjeravgiften, er teknisk sett gebyrer som har til
hensikt å finansiere driften av Avinors nett av lufthavner. Staten regulerer j dag ikke lufthavnavgiftene på lufthavner utenom Avinorsystemet. Differensierte startavgifter på Avinors lufthavner, for
eksempel gjennom en rabatt for flyginger som
bruker biodrivstoff, kan dermed medføre forskjellsbehandling av lufthavnene innenfor og
utenfor Avinorsystemet. Videre er det i dag trolig
ikke hjemmel i luftfartsloven til å differensiere
lufthavnavgiftene etter kjennetegn som ikke har å
gjøre med selve lufthavndrifte n. Delte tilsier at
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lufthavnavgiftene ikke bør benyttes til å gi insentiver til bruk av biodrivstoff i luftfart.
Etter en samlet vurdering av klimavirkning og
gjeldende insentiver vil regjeringen ikke fremme
forslag om å innføre ytterligere virkemidler for å
stimulere til bruk av biodrivstoff i luftfart.

3.7

Bærekraftig utvikling og grønn
vekst

Brundtlandkommisjonen definerte j 1987 bærekraftig utvikling som ,.<etl utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene
for at kommende generasjoner ska) få tilfredsstilt
sine behov». Definisjonen er senere også blitt formulert som at hver generasjon bør etterlate seg
en amtet formue, inklusive miljø- og naturkapital,
som er så stor at kommende generasjoner i det
minste kan unngå nedgang i levestandarden. Et
slikt formuesperspektiv på bærekraftig utvikling
åpner for å s d ulike delene i sammenheng
(natur, miljø, realkapital og humankapital). I noen
tilfeller vil det være muJig å erstatte nedgang i en
del av ressursgrunnlaget med tilvekst på andre
områder. Samtidig reiser n slik tilnærming vanskelige spørsmål om verdsetting, særlig i situasjoner der endringer kan være irreversible, usikkerheten om konsekvensene av et utvilding trekk er
stor eller ressurser må forvaltes av flere land i fellesskap. Bærekraftig utvikling innebærer dermed
også et føre var perspektiv for å forebygge at kritisk kapital går tapt, herunder viktige natur- og
miljøverdier.
De sen r årene har også andre rettet oppmerksomhet mot hva det vil si å imøtekomme
behov. Den såkalte Stiglitzkommisjonen presenterte høst n 2009 en rapport otn måling av økonomiske resultater og sosial fremgang, med vekt på
begrepet livskvalitet. Rapporten minner otn at
bruttonasjonalprodukt tikke fanger opp alle sider
ved samfunnsutviklingen, og at det derfor er
ønskelig med bredere utvalg av indikatorer.
Næringslivet rapporterer om sitt fothold til bærekraftig utvikling.
Omtalen av bærekraftig utvikling i nasjonalbudsjettene la tidliger hovedvekt på et fasl sett av
inrukator r, og gjenspeilte ikk fuUt ut den videreutviklingen som har skjedd internasjonalt de
sen re årene. I kjølvannet av Stiglitzkommisjonen
har OECD utviklet nye indikatorer for livskva]itel,
formulert prinsipper og kriterier for grønn vekst
og utviklet indjkatorer som kan si noe om i hvilken ,retning økonomi og samfunn går. Også FN
benytter indikatorer for bærekraftig utvikling. På

toppmøtet i slutten av eptember vedtok F en
rekke bærekraftsmå!. Det er 17 hovedmål, herunder å utrydde global fattigdom, og 169 delmål,
se boks 3.7. For å følge den faktiske utviklingen
I gger FN opp til å benytte en rekke indikatorer.
Bærekraft og grønn vekst ble kort omtalt i
Nasjonalbudsjettet 2015, og perspektivet utvides
ytterligere i Nasjonalbud jettet 2016. Det er i tråd
med Stortingets anmodningsvedtak fra 1. desen1ber 2014, der «Stortinget ber regjering n i fremtidige nasjonalbudsjett videreutvikle omtalen av
bærekraftig titvikJing med vekt på grønn vekst.•>
Oppmerksomheten rettes særlig mot enkelte prinsipper for langsiktig og effektiv bruk og forvaltning av ressurser, inklusive natur og miljø. Fremstillingen suppleres med indikatorer. På utvalgt
områder sammenliknes det med utviklingen i
andre land. Gjennomgangen viser at situa jonen i
Norge gjennomgående er god. Notske økosystemer har generelt god tilstand, men også Norges biologiske mangfold og norske økosystemer
utsettes for pres . D fleste av våre økonomisk
mest betydningsfulle fiskebestander er på et
bærekraftig nivå. Utslippene av de fleste langtran porterte luftforurensninger går stadig ned.
Utslipp av klimagasser medregnet opptak i skog
og landarealer hat vist en synkende tendens i
mange år. Utenom opptak i kog og landarealer
har utslippene avtatt noe siden toppen i 2007.
En mer detaljert omtale av utslippsutvikUngen
for klitnagasser i Norge, herunder fremskrivninger, er presentert i avsnitt 3.6 i denne meldingen.
Regjeringens politikk for god bruk av arbeidskraft
er omtalt i avsnitt avsnitt 5.3.1. Fordeling av inntekter og formue samt OECDs indikatorer for liv kvalitet er omtalt i avsnitt 2.5. Regjeringens
omtaJe av bistand, fred og godt styresett er omtalt
i Utenriksdeparteme ntets budsjettproposisjon for
2016 (Prop. 1 S (2015-2016)).

Betingelse for bærekraftig utvikling og
ressurseffektivitet
Økonomisk vekst omtales ofte som grønn der om
den opprettholder naturkapitalen. Slik vekst fordrer at miljøhensyn integreres i politikkutformingen. For å bedre levekårene for en voksende
befolkning i verden og unngå alvorlig skade på
miljøet er det åpenbart at en ikke bør sløse med
ressursene, verken i Norge eller andre sted r.
Høy levestandard og gode levevilkår fremmes
best gj nnom en effektiv utnyttelse av alle ressurser, herunder også miljø- og naturressurser. Dette
kan kreve særskilte tiJtak.
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Boks 3.8 FNs bærekraft smål

FN vedtok i år 2000 overordnede globale mål,
kalt tusenårsmål, som skulJe bidra til å
bekjempe fattigdom i verden. Målene skulle nås
innen 2015. Alle medlemslandene i FN skrev
under på Tusenårserklæringen som består av
åtte hovedmål og et sett av indikatorer for å
følge utviklingen. Det mest sentrale målet, som
langt på vei er nådd gjennom utviklingen i de
store økonomiene i Asia, er å halvere andelen
ekstremt fattige mennesker. Utviklingen har
gått i riktig retning også på flere andre områder.
En del av Tusenårsmålene er imidlertid langt fra
å bli oppfylt i 2015.
For å følge opp tusenårsmålene, og realisere
vedtaket fra Rio-konferansen om at det skulle
utvikles et sett med universelle bærekraftsmå!,
vedtok FN på toppmøtet i slutten av september
nye bærekraftsmå] som skal gjelde fram mot
2030. Det er 17 hovedmål, herunder å utrydde
ekstrem fattigdom innen 2030. I tillegg er det
169 delmål. Målene er universelle og gjelder for
alle land, ikke bare utviklingsland. Alle land har
ansvar for å følge opp, nasjonalt og globalt, for å
oppnå målene. For å måle utviklingen er det
foreslått en rekke indikatorer, og arbeidet med
dem vil pågå fram til 2016.
De foreslåtte hovedmålene er:
l. Utrydde ekstrem fattigdom.
2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre
ernæring og fremme bærekraftig landbruk.
3. Sikre og fremme god helse og sunnhet for
alle aldersgrupper.

Mange knappe miljø- og naturressurser kan
fortsatt brukes gratis e ller svært rimelig. Det
innebærer at bedrifter og husholdninger normalt
ikke fullt ut tar hensyn til mulige skadevirkninger
når de tar beslutninger med konsekvenser for
bruk av ressursene.
Forurensning er eksempel på at uregulerte
markeder iblant kan svikte. I slike tilfeller kan
markedene kor rigeres gjennom reguleringer eller
ved bruk av økonomiske virkemidJer som påvirke r prisene på produkter eller produksjonsfakto•
rer. Dermed vil man kunne fange opp den sam·
funnsøkonomiske kostnad en av ressursbruken.
Avgifter og omsettelige tillatelser til å bruke e n
knapp fellesressurs (kvoter) er eksempler på slike

4. Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læ ring.
5. Oppnå likestilling mellom kjønn.
6. Sikre bærekraftig forvaltning og tilgang til
vann og sanitæranlegg for alle.
7. Sikre tilgang til pålitelig og bærekraftig
e nergi som alle kan ha råd til.
8. Fremme varig, bærekraftig og inkluderende
økonomisk vekst, fuJI sysselsetting og
anstendig arbeid for aUe.
9. Bygge robust infrastruktur, bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering og
fremme innovasjon.
10. Redusere ulikhet i og mellom land.
11. Gjøre byer og bosetninger inkludere nde,
robuste og bærekraftige.
12. Sikre bærekraftig forbruk- og produksjonssystemer.
13. Bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse.
14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på
en bærekraftig måte.
15. Beskytte, gjenoppbygge og fremme bæ re-kraftig bruk av jordas økosystemer, sikre
bæ rP.kraftig forvaltning av skog, bekjempe
ø rkenspredning, stoppe og reversere erosjon
og trygge artsmangfoldet
16. Fremme fredelige, inkluderende og rettferdige samfunn for bærekraftig utvikling med
effektive og ansvarlige institusjoner på alle
nivå.
17. Styrke mulighetene for bærekraftige tiltak og
globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

virkemidler. De gir insentiver til å finne det billigste alternativet til den s kadelige ressursbruken.
Det kan være krevende å fastsette riktig pris
på bruk av fellesressurser og fellesgoder. En særlig utfordring er muligheten for store, ikke-reversible endringer i naturen ved økende konsentrasjon av skadelige stoffer eller økende naturinngrep, og at vi ikke har god kunnskap om når vi
kan passere kritiske terskelverdier. I slike situasjoner bør politikken baseres på føre var-prinsippet. Tiltak som kan redusere sannsynligheten for
å passere vippe punkter kan betraktes som en
form for forsikring. Forvaltning av g lobale fellesressurser kan også være krevende i praksis, blant
annet som følge av ulik fordeling av kostnader
mellom land ved overforbruk av ressurser, og
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forcLi ulike inntektsnivåer og andre forskjeller kan
slå ul i ulik oppfatninger om hvordan nåtid skal
vejes mot fremtid.
Hvilk bidrag naturen gir til vår velferd og li'VS·
kvalitet er omhandlet i NOU 2013: 10 Naturens
goder - om verdi r av økosystemtjenester. Her
gi en oversikt over status i Norg og anbefalinger
for videre arbeid.

Korrigert nasjonal sparing - en indikator på
bærekraft
Formuesperspektiv t for bærekraftig utvikling er
blitt forsøkt tallfestet ved å korrigere netto sparing i et land for investering i utdanning, utslipp av
miljøskadelige stoffer og uttapping/forringel se av
naturr ssurser. Verdensbanken publiserer hvert
år en indikator for sparing som korrigerer for
disse faktorene. Et minstekrav for at hver ny generasjon skal kunne opprettholde samme I vestandard som den forrige, er at denne korrigerte sparerat n er høyere enn vekstraten for befolkningen. I så fall vil summen av realkapital, humankapital og naturkapital per innbygger minst opprettholdes. I Verdensbankens beregninger er dette
kravet oppfylt for d aller fleste land. Beregn.ingene er imidlertid ikk heldekkende, og verdsettingen av viktige formueskomponenter kan vær
omstridt. Resultater kan derfor ikke tas som en
indikasjon på at utvikling n er bærekraftig på alle
områder.
Norge har høy uttapping av petroleum noe
som isolert sett bidrar til å redusere vår naiurkapital. Vi har likevel høy korrigert sparing sammenliknet med de fleste andre land, s figur 3.20. Det
skyldes at store deler av petroleumsinntektene
plasseres i Statens p nsjonsfond utland. Ifølg
beregningene utgjorde korrigert nasjonal sparing
i orge v I 21 pst. av bruttonasjonaljnntekt n i
2013. Dette er noe laver nn spareraten basert på
nasjonalregn kapet Uttappingen av p trol urnsressurser trakk isolert ett spareraten ned med
8,5 prosentenheter. Derte ble delvis oppveid av
investeting i utdanning, som trakk opp med knapt
6 prosentenheter. Fradraget for utslipp av C0 2 og
må partikler til luft, samt uttak av min raler var
lite. Verdensbanken ser også på tapet for land som
har større uttak enn tilvekst av skog. Land som
har n tto tilvekst av skog, slik som blant andre
Norge, får imidlertid ikk no tillegg. For verden
som helhet er justert sparing anslått til 11,2 pst.
Del er om lag 10 pro ent nheter over befolkning veksten. Gitt de metoder som er valgt er det dermed b tydelig vekst i formuen per innbygger.
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Figur 3.20 Nasjonal sparing. Prosent av bruttonasjonalinntekt. 2013
Kild : Verden banken.

Anslagene er imidlertid usikre. For en del land
er informasjonen om uttak av ressurser og utslipp
av skadelige stoffer b h fl t med svakh t r, og
for noen land har man for eksempel ikke data for
avskoging. En viktig faktor i beregningene er
hvilke priser om ettes på naturr ssursene og de
ulike utslippene. For eksempel er utslipp av C0 2
priset tiJ 5½ dollar per tonn i 1995-priser. Det svarer til en pris om lag på nivå med prisen i EUs kvotesystem i dag. Dett er imidlertid langt und r en
karbonpris som anslås å vær forenlig med det
globale togradersmålet. For verden som helhet er
fradraget for utslipp av C0 2 i 2013 beregnet til om
lag O 5 pst. av bruttoinntekten. Høyere pris vilte
gitt større fradrag.

Klimaproblemet som utfordring for bærekraftig
utvikling
Klimaproblemet er blitt omtalt som verdens mest
alvorlige markedssvikt. Klimautfordringene kan
bare løses gjennom bredt internasjonalt amarbeid. Virkningene er potensielt svært alvorlige.
men komm r først til syne lenge etter at utslitr
pene har skjedd. Det øker utfordringene m d å
komm frem til løsninger. Mange industriland har
kommet langt i å løse nasjonale og regionale miljøproblemer. My må imidlertid gjøres for at verdenssamfunnet skaJ kunne løs d stor globale
miljøproblemene.
Globale utslipp av klimagas er har vist en jevn
ølming over tid. Fra 1950 til i dag har utslippen av
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CO2, som er den dominerende klimagassen, økt
til det seksdobbelte, se figur 3.21. I samme periode er verdens befolkning tredoblet. Målt per innbygger har dermed utslippene blitt om lag doblet i
perioden. Etter sterk oppgang fra 1950 til 1970 var
det lite endring i utslipp per innbygger fra 1970 til
2000. Etter tusenårsskiftet har imidlertid utslipp
per innbygger igjen økt betydelig, først og fremst
som følge av sterk vekst i Kina og en del andre
fremvoksende økonomier. Frem til 2050 ventes
det at verdens befolkning vil øke fra vel 7 mrd. til
rundt 10 mrd. personer. Dersom det ikke gjennomføres omfattende tiltak, vil befolkningsvekst
og økte inntekter bidra til betydelig oppgang i
energibruk og utslipp fremover. OECD anslår en
utslippsvekst på om lag 60 pst. fram til 2050 uten
nye tiltak. Den ventede veksten i utslippene vil
nesten i sin helhet komme i utviklingsland.
Selv med rask reduksjon i utslippene av klimagasser ligger det dermed an til at den globale
gjennomsnittstemperaturen vil stige fremover,
med negative følger for havnivå, issmelting og biologisk mangfold. En stor del av CO 2 -utslippene
fanges over tid opp i verdenshavene. Dette bidrar
til surere hav som igjen kan redusere det biologiske mangfoldet.
Studier peker på at en global oppvarming også
vil kunne øke faren for ekstreme værhendelser.
Det innebærer hyppigere forekomst av varmebølger, stormer, flom og jordskred. De fattigste landene vil bli relativt hardest rammet Også i Norge

Befolkning og utslipp av CO2
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Figur 3.21 Verdens befolkning og utslipp av C0 2
per innbygger
Kilder: FN, OECD, Carb(ln Dioi<.id Information Cenler og
F'1.11ansdcpartemcnteL

vil en global temperaturøkning påvirke samfunn
og miljø betydelig.
En annen alvorlig trussel mot det globale miljøet er utslipp av gasser som bidrar til å bryte ned
ozonlaget i atmosfæren. Ozonlaget beskytter menneske r, dyr og planter mol farlig ultrafiolett stråling fra solen. I 1987 ble det inngått en internasjonal avtale, Montrealprotokollen, for å redusere
verden s produksjon av ozonreduserende stoffer.
180 land har nå undertegnet protoko!Jen. Dersom
man klarer å unngå utsUpp av gassene som ødelegger ozonlaget, vil det automatisk lege seg selv i
løpet av noen tiår. Etter at avtalen ble inngått, har
utslipp av de mest skadelige gassene falt sterkt,
og det er tegn til at ozonlaget tar seg opp igjen.
Montrealprotokollen er et eksempel på at verdenssamfunnet h ar funnet fram til en felles løsning på en alvorlig miljøtrussel. Løsningen understøttes av at industrien raskt fant rimelige alternativer til de mest skadelige gassene. Klimaproblemet er mer komplekst og krever langt flere
endringer i teknologi og samfunn enn redusert
bruk av ozonskadelige stoffer. Det henger ikke
m.i.Jlsl sammen med at en stor del av utslippene er
knyttet til fossile energibæ rere som står for rundt
80 pst. av verdens energiforsyning. Når kostnadene ved å begrense utslipp er høye, og del kreves store samfunnsmessige omlPgginger. er det
mer krevende åenes om en felles løsning.

Norske utslipp av klimagasser i et internasjonalt
perspektiv
Gjennom de FN-ledete forhandlingene om klima
er det oppnådd prinsipiell enighet om å b egrense
den globale temperaturstigningen til to grader, se
avsnitt 3.6. For å nå et slikt mål må både absolutte
utslipp og utslipp per produsert enhet re duseres
betydelig over tid.
Norge og Sverige er blant landene som i dag
har lavest utslipp i forhold lil sin verdiskaping, se
figur 3.22. For Norges del er det liten forskjell på
utslippsintensitet mellom hele økonomien og
Fastlands-Norge. OECD-landene har i gjennomsnitt mer enn dobbelt så høye utslipp per enhet
BNP (kjøpekraftjustert) som Norge. Landene
utenfor OECD-området har gjennomgående
utslippsintensiteter som er om lag tre ganger høyere enn Norge. Brukes valutakursjustert BNP. er
forskjellene mellom Norge og andre land enda
større. UtsHppene av klimagasser i forho.ld til
BNP blir normalt redusert elter hvert som knappe
ressurser utnyttes mer effektivt og Landenes velstandsnivå øker. I tillegg er en del relativt energikrevende vareproduksjon over tid blitt flyttet fra
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Tilstanden til norske økosystemer
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Figur 3.22 Utslippsintensitet for CO 2. Tonn CO 2
per 1000 dollar BNP. 2012
Kilder: JMF, U~ En rgy Information og FinansdepartementeL

industriland til utvikling land og fremvoksende
økonomier. Høyere energikostnader i en del
industriland, blant annet som følge av kvoteplikt
og avgifter på utslipp, har forsterket denne utviklingen.
I perioden 1990-2012 økte utslippene av klimagasser med 4 pst i Norge, mens utslippen i
EU ble redusert med 18 psl, se figur 3.23 som
amm nlikner nivåene i 2012 og 1990. Om lag
halvparten av denne forskjellen skyldes økt aktivitet og medfølgende høyere utslipp fra petroleumssektoren. 1 tillegg har langt sterkere veksl i
befolkningen i Norge enn i EU trukket opp uts1ippen i Norg . D rsom vi holder petroleumsvirksomheten utenom, falt utslipp per innbygger med
om lag 23 psl fra 1990 til 2012 både i Norg og
EU.
Norge har tatt i bruk et omfattende sett av økonomiske virkemidler og regulering r for å
begrense utslipp av klimagasser og korrigere for
andre miljøvirkninger av produksjon og forbruk.
Ov r 80 p t. av norske klimagassutslipp er pri t.
Videre må alle Lyper forurensinger fra norsk
industri rapport res til og godkjennes av Miljødirektoratet, og det stilles strenge utslippskrav. Det
finnes flere støtteordninger for utvikling av ny miljøv nnlig teknologi under E □ ova. Enova tilføres
midler gjennom påslag t fra nettariffen og avkastning fra Klimafondet. Forskning og utvikling støttes også.

Naturen er grunnlag for produksjon av mange
varer og tjenester som er viktig for velferd og liv,_
kvalitet, ofte omtalt som økosystemtjenester. Økosystemene gir grunnlag for produksjon av mat, en
rekke materialer og medisiner. De renser luft og
vann, binder karbon beskytter mot flom, ras,
storm og erosjon, og gir mulighet for rekreasjon.
For at naturen skal kunne fortsette å yte disse tjenestene også i fremtiden kreves det en god forvaltning som hindrer overbeskatning av ressurser
og sikrer at god økologisk tilstand oppretthold s.
Naturindeksen for Norge viser utviklingen i tilstanden for biologisk mangfold for fjell, skog, myr,
åpen mark i lavlandet, ferskvann, kystvann og
havet. 1ndeksen er basert på et stort utvalg indikatorer samt ekspertvurderinger på en rekke områder. For å kunne sammenlikne ulike indikator r
er alle skalert slik at de får en verdi mellom Oog 1.
Verdien 1 viser at indikatoren har samme verdi
som under referanseforhold 0ite påvirket tilstand), mens O indikerer stort avvik fra referanse,
verdien, for eksempel utryddelse av en art.
Tilstanden til et økosystem er gjennomsnittsverdien til indikatorene. Indikatorer som
representerer mange arter, tell r mer enn andre
indikatorer. Norge og Nederland er de ene te
land som til nå har etablert en helhetlig naturindeks basert på data og kspertvurderinger.
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Figur 3.23 Utslipp av klimagasser i Norge og EU.
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Naturindeks for Norge
A. Ferskvann, myr og kystvann
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Figur 3.24 Naturindeksen for Norge
Kilde: MiljødirektorateL

For perioden fra 2010 til 2013 viser naturindeksen kun små endringer i alle de fem landøkosystemene, se figur 3.24. Alle endringene er mindre
enn måleusikkerheten.
Tilsi.anden fo1· norske økosystemer er generelt
god, men også Norges biologiske mangfold og
norsk økosystemer utsettes for press. Både globalt og for Norge er det arealinngrep og arealbruksendringer, klimaendringer, spredning av
fremmede organismer, overbeskatning og forurensning som medfører tap av biologisk mangfold
og forringelse av økosystemer. For hav og kystvann er tilstanden god for Barentshavet og Norskehavet, mens tilstanden for Nordsjøen og Skagerak er mindre god. Fe rskvann har god tilstand.
Tilstanden for fjell er i en mellomstilling, mens
myr, skog og åpent lavland har lavere indeksnivå.
I Norge er det en rekke tjltak for å bevare
mangfoldet i naturen. Om lag 17 pst. av Norges
landareal er vernet Enda viktigere enn å verne
områder er å sikre god forvaltning av det øvrige
arealet. I Norge er det mange lover og regler for
aktivitet som medfører inngrep i naturmiljøet
Naturmangfoldloven er en viktig rammelov for
beskyttelse av naturmiljøet.
Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om de nasjonale og internasjonale målene for
bevaring av naturmangfold.

Tilfredshet med vannkvalitet

Figur 3.25 Tilfredshet med vannkvalitet. Prosent
Kilde: OECD.

Utslipp av skadelige stoffer
Tilgang til ren luft og rent vann er de aller viktigste tjenestene fra naturmiljøet. De siste tiårene er
det i Norge og andre europeiske land gjennomført
en rekke tiltak for å sikre dette. Målinger viser at
kvalitet på luft og vann er blitt bedre. lfølge OECD
er nordmenn blant de som er mest tilfreds med
vannkvaliteten, se figur 3.25.
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Utslipp av forurensede partikler til Juft. bidrar
til å redusere befolkning ns helsetilstand, og kan
dermed også gi lavere produktivitetsvekst på Jengre ikt. Ifølge OE D r orge el av d landene
med best luftkvalitet, se figur 3.26. I Norg er konsentrasjon n av partikler klart lavere enn gjennomsnittet for OECD-området og om lag på linje
med gjennomsnittet for Norden. Anslagene er
basert på måling r i de største byen . I alle
OECD-land. herunder
orge, er luftkvaliteten
b drei dag enn på 1990-taJJet. Utslippene har gjennomgå nde falt mest i de landene som hadd høyest nivå i 1990, og særlig i !anden i Øst-Europa.
I perioder av året r konsentrasjonen av svevestøv og nitrogendioksid ( Oz) i de største byene i
Norge fortsatt høyere enn nasjonale mål og
grenseverdier fastsatt av EUs luftkvalit tsdirektiv. Som følge av dette stevn t EFfAs overvåkjngsorgan (ESA) 16. februar 2015 Norge inn for
EFTA-domstolen. I stevningen peker ESA på at
Norg i perioden 2008-2012 har rapportert overskridels r av grenseverdier for både PM 10 og
02. Det er ikk avsagt dom i saken. Norge er
ikk alene om å ha utfordrfoger med å overholde
grenseverdiene i luftkvalitetsdirektivet. Europakommisjonen innledet i 2013 sak mot 17 EU-land.
Veitrafikk, veislitasje og forbrenningsproses er i k:jøretøysmulurer, er hovedkilden til overskridelsene av grenseverdiene for lokal luitkvalitet i
norske byområder. På lengre sikt vil r ner kjøretøy og økt satsing på koll ktivtrafikk, sykkel og
gange bidra til å reduser luftforurensningen
lokalt.
Flyktige organiske forbindelser (NMVOC) ,
som reguleres und r Gøteborgprotokolle n, kan
inneholde kreftfrem.kallend stoffer og bidrar til
dannelse av bakkenært ozon som kan føre til skader på helse .. vegetasjon og materialer. Sur nedbør
som følge av utsHpp av nitrogenoksider (NOx)
ammoniakk (NH 3) og svoveldioksid (SOi), er
fortsatt et miljøproblem i Norge, selv om arealet
med overskridels r av tålegrenser for forsuring av
fe.rskvann har avtatt betydelig siden 1980. Tiltak i
Norge, men kanskje spesielt i Europa. har bidratt
til bedringen. Bortsett fra ammoniakk, har norske
utslipp av de nevnte gass ne avtatt det siste tiåret
og er und r eller nær de nivå r Norge har forpl-iktet seg til ikke å overskride i 2020.
Mange helse- og miljøfarlige kjemikalier brytes svært lang omt ned i naturen og hoper seg
derfor opp i næringskj den. Dette r pres nterer
en alvorlig truss I mot det biologiske mangfold,
matforsyning og helse for kommende generasjoner.

Data fra produktregisteret viser at bruken av
hormonforslyrrend e stoffer og stoffer som kan gi
kreft, reproduksjonsskade r og/eller arvestoffskader er kraftig redusert i perioden 2003-2013. Bruken av allergifremkallend stoffer er også r dusert, mens for eksempel bruk av miljøfarlige stoffer som har langtidsvirkning har endret seg lite i
samme periode.
I Norge er utslippene av de flest miljøgiftene
betydelig redusert siden 1990. Særlig stor har
nedgangen vært for tungmetaller. Utslipp av bly er
redusert med 97 pst, men utslipp av kvikksølv
har falt med 73 pst.

Forvaltning av fornybare ressurser
Norge har til dels betydelig fornybare re surser i
fisk, vannkraft, skog og dyrket mark. Slike ressurer kan kreve særskilt forvaltning. De viktigste
fiskeslagene i norsk farvann forvaltes bærekraftig. Uttak t av fisk begr nses ved hjelp av kvoter.
Alle d økonomisk viktigste .fiskebe tanden i
vår farvann er nå over eller på Linje med anslått
føre-var-grense. Gytebestanden av nordøst-arktisk
torsk har, blant annet som følge av ansvarlig forvaltning et høyt njvå, se figur 3.27. Også for de
fleste andre .fiskeslagene i norsk farvann er d t,
historisk sett, relativt høye bestandsnivåer. Den
eneste bestanden som ikke ligger over anslått
føre-var-grense er nordsjøtorsk. Selv om bestanden av norsjøtorsk har tatt seg noe opp siden bunnen i 2006, se figur 3.26, er nivået fortsatt bare på
Luftkvaljtet i større byer
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om lag halvparten av føre-var-grensen. Nordsjøtorsk forvaltes i samarbeid med EU, og Norges
del av det samlede uttaket er relativt liten. Det er
generelt mer krevende å få til e11 god forvaltn ing
av en fiskebestand jo flere land som deltar i prosessen.
Det norske kvotesystemet har over tid blitt
svært komplekst. Regjeringen har derfor satt ned
et ekspertutvalg som skal vurdere dagens kvotesystem, og hvordan kvotesystemet skal se ut i
fremtiden. Utvalget skal også synliggjøre størrelsen på ressursrenten i fiskeriene, og drøfte hvordan denne bør forvaltes. Utvalget skal levere sin
innstilling i september 2016.
Den årlige tilveksten av stående masse i norske skoger har de siste årene vært over dobbelt så
stort som det årlige uttaket. Massen av skog venles å øke videre i mange tiår fremove r. Denne
utviklingen er blant annet et resultat av en bevisst
politikk i tidligere tiår for å stimulere skogplanting. I be regningen av utslippsintensitet for C02,
se figur 3.22, er netto opptak av karbon i jord og
skog ikke medregneL Hvis en regner med slike
opptak, blir utslippsintensiteten for Norge om lag
halvert.
Norge har stor vannkraftproduksjon og er en
av verdens største eksportører av olje og gass.
Hensynet til miljøet og bærekraftig utvikling er en
integrert del av norsk energipolitikk. Som følge av
stor produksjon av vannkraft har Norge den nest
høyeste andelen av fornybar energi blant indus-

3.8.1

Statens gjeldsforvaltning
Statens lånebehov og målsettingen for
gjeldsforvaltningen

Statens utlån gjennom statsbankene er ikke utgifter som finansieres av skatteinntekter eller oljeog fondsinJ1tekter, men en omplassering av statens finansformue. Slike utlån har en motpost i
statlige låneopptak i norske kroner. Et velfungerende marked for statsobligasjoner bidrar til velfungerende norske finansmarkeder og kan også
være nyttig med hensyn til finansiell stabilitet i
tider med markedsuro.
Den operative målsettingen for statens gjeldsforvaltning er å dekke statens lånebehov til så lave
kostnader som mulig, samtidig som det tas hensyn til den risikoen staten påtar seg i forbindelse
med låneopptakene. Det legges videre ve kt på at
statens opplåning så langt som mulig skal bidra til
å opprettholde og utvikle velfungerende og effektive finansmarkeder i Norge.
3.8.2

Hovedtrekk ved statens gjeldsstrategi

Finansdepartementet har ansvaret for forvaltningen av statens gjeld. Departementet har gitt Norges Bank i oppgave å forestå den operative forvaltningen av statsgjelden, herunder gjennomføre
låneopptak innenfor ramme r gitt av departementet.
Staten dekker be hovet for langsiktig finansiering ved å selge omsettelige og langsiktige lånepapirer med fast rente (statsobligasjone r) i det
inne nlandske markedet gjennom auksjoner. Den
kortsiktige opplåningen i markedet skjer gjennom
salg av statskasseveksler, som er lån med løpetid
på ett år eller mindre. Den kor tsiktige opplåningen medvirker til at det tilbys statspapirer med
ulike løpetider i markedet.
Staten har valgt å avgrense låneopptake ne til
løpetider på inntil ti år. Opplåningen i obligasjonsmarkedet konsentreres om et begrenset antall
«serien► elle r «referanselån» som gradvis bygges
opp til et tilstrekkelig stort beløp, mens det er utestående fire statskasseveks ler med ulik løpetid. Et
stor t utestående volum i hvert lån gjør det mulig
for aktørene i markedet å handle relativt store
poster uten at prisene i markedet påvirkes. Det
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Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Audun Lysbakken, Siv Elin Hansen og Heikki
Eidsvoll Holmås om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i Paris
Til Stortinget

Sammendrag
Som oppfølging av klimaavtalen i Paris må Norge
1) stoppe 23. konsesjonsrunde og pågående runde
med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO), 2)
legge frem en faglig gjennomgang for å få en vurdering av hvilke olje- og gassressurser som må bli liggende for at Norge skal ta sin rimelige andel av ansvaret for å hindre en global oppvarming på mer enn
1,5 grader og 3) sikre at alle tildelinger av konsesjoner bidrar til det grønne skiftet.
Bakgrunn
FNs klimapanel har vist at verden har minst 5
ganger så mye fossile ressurser som verdens befolkning har anledning til å bruke om verden skal ha en
realistisk sjanse til å unngå en global oppvarming på
mer enn 2 grader sammenliknet med førindustriell
tid. Undet klimatoppmøtet i Paris i november 2015
ble det vedtatt en klimaavtale som skjerpet det globale temperaturmålet:
«Emphasizing with serious concern the urgent
need to address the significant gap between the aggregate effect of Parties' mitigation pledges in terms
of global annual emissions of greenhouse gases by
2020 and aggregate emission pathways consistent
with holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above preindustrial le-

vels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above preindustrial levels.»
Prognoser for hvilket rom det er for fossile utslipp
for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, er ikke publisert fra klimapanelet,
men klimatoppmøtet i Paris etterspurte en rapport
med et faglig grunnlag for hva som skal til for å nå
1,5-gradersmålet. Siden verden allerede ligger om
lag 1 grad over førindustrielt nivå, vil det å øke ambisjonene til å begrense oppvarmingen til en og en
halv grad, i realiteten innebære at verden om lag
halverer rommet for fossile utslipp i dette århundret.
I den grad det har vært plass til nye fossile prosjekter
innenfor rammene av 2-gradersmålet, er det lite som
tilsier at det vil være rom for å satse på prosjekter for
petroleumsutvinning eller annen fossil utvinning
innenfor et mål om å begrense global oppvarming til
1,5 grader.
Det er nødvending at Norge som part i og pådriver
for en global klimaavtale tar konsekvensen av avtalen for alle deler av landets politikk, også oljepolitikken.
23. konsesjonsrunde og TFO
Tildeling av blokker gjennom 23. konsesjonsrunde er ventet å skje i løpet av 2016. Samtidig pågår en
TFO-runde (TFO2016). Før det tildeles blokker gjennom 23. konsesjonsrunde og pågående TFO-runde,
mener forslagsstillerne at det er nødvendig å foreta en
uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av om
norsk oljepolitikk er i tråd med målene fastsatt i klimaavtalen fra Paris. Tildeling av blokker i år vil i de
fleste tilfeller ikke utløse oljeutvinning før 5–10 år
frem i tid. Finnes det store oljersursser, vil de i enkelte tilfeller komme til å bli planlagt utnyttet mange tiår
inn i fremtiden. Det er eksempelvis planlagt å hente
ut olje fra oljefeltet Johan Sverdrup i tiår etter at de
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fleste scenarier for å nå togradersmålet slår fast at
verden må ha negative utslipp, det vil si hente ut CO2
fra atmosfæren og binde opp.
Uavhengig faglig gjennomgang og stortingsmelding
Norge er blant landene som har høyest CO2-ansvar per innbygger siden 1990, på grunn av høy olje,
og gassproduskjon. Norske direkte utslipp står for
omtrent én tiendedel av landets samlede påvirkning,
ettersom mesteparten av norske bidrag kommer ved
forbrenning av olje Norge har eksportert.
Når verdens forbruk av fossile ressurser skal ned
mot null så raskt som mulig i løpet av dette århundret,
er det fornuftig både av klimahensyn og av hensyn til
fornuftig styring av norsk økonomisk utvikling at det
foretas en uavhengig kunnskapssammenstilling som
legges til grunn for videre norsk oljepolitikk i lys av
den nye klimaavtalen i Paris.
I avtalen fremheves det at de foreløpige forpliktelsene land har påtatt seg er grovt utilstrekkelige til
å hindre en global oppvarming, og langt mindre tilstrekkelige til å nå målet om å hindre en global oppvarming på mer enn en og en halv grad:
«Notes with concern that the estimated aggregate
greenhouse gas emission levels in 2025 and 2030 resulting from the intended nationally determined contributions do not fall within least-cost 2 °C scenarios
but rather lead to a projected level of 55 gigatonnes
in 2030, and also notes that much greater emission reduction efforts will be required than those associated
with the intended nationally determined contributions in order to hold the increase in the global average temperature to below 2 °C above pre-industrial levels by 1 Endorsed by decision 2/CP.18, paragraph 2.
FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 4 reducing emissions to
40 gigatonnes or to 1.5 °C above pre-industrial levels
by reducing to a level to be identified in the special
report referred to in paragraph 21 below;»
Regjeringen har applaudert den nye klimaavtalen,
men virker foreløpig uvillig til å la de skjerpede målsettingene få betydning for norsk politikk.
Det er derfor nødvendig at Stortinget ber regjeringen sørge for at det foretas en uavhengig faglig gjennomgang av hvilke norske olje- og gassressurser som
bør planlegges å bli liggende gitt forutsetningen om å
hindre en global oppvarming på mer enn en og en
halv grad.
En slik uavhengig faglig gjennomgang må ta inn
over seg priseffektene av den teknologiske utviklingen innen fornybar teknologi og batteriteknologi og
foreta følgende vurdering:
Hvilke norske olje- og gassressursser vil være
lønnsomme:

2

–
–
–

Med utgangspunkt i en global karbonpris som er
tilstrekkelig til å hindre oppvarming på mer enn
1,5 grader.
Med utgangspunkt i en global karbonpris som er
kjøpekraftsjustert og tilstrekkelig til å hindre
oppvarming på mer enn 1,5 grader.
Med utgangspunkt i prinsippet om «common but
differenciated responsibility and different capabilities», som sikrer en rimelig fordeling av hvem
som skal kunne hente ut de siste fossile ressursene og samtidig tilstrekkelig til å hindre oppvarming på mer enn 1,5 grader.

Inntil en slik gjennomgang foreligger må det
gjennomføres en oljepause og prosessen med tildeling i 23. konsesjonsrunde og TFO må stoppes.
Gjennomgangen bør danne grunnlag for en stortingsmelding som drøfter oljepolitikken i lys av klimaavtalen i Paris.
Grønt skifte
For den videre konsesjonspolitikken må regjeringens mål om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn legges til grunn. Dette innebærer etter forslagsstillernes oppfatning at all politikk, også konsesjonspolitikken, må bidra for å nå et slikt mål om omstilling. Forslagsstillerne fremmer derfor forslag om at
regjeringen aktivt bruker konsesjonspolitikken for å
legge til rette for et grønt skifte i norsk næringsliv.

Forslag
Forslagsstillerne fremmer på denne bakgrunn følgende
forslag:
1. Stortinget ber regjeringen stanse den pågående
23. konsesjonsrunde i påvente av en uavhengig
kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken norsk
olje det vil være anledning til å hente ut i lys av
klimaavtalen i Paris.
2. Stortinget ber regjeringen stanse den pågående
tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) i
påvente av en uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken norsk olje det vil være anledning til å hente ut i lys av klimaavtalen i Paris.
3. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken
norsk olje det vil være anledning til å hente ut i
lys av klimaavtalen i Paris.
4. Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om konsekvensene for norsk oljepolitikk i lys av klimaavtalen i Paris basert på en
uavhengig gjennomgang av hvilken norsk olje
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det vil være anledning til å hente ut hvis man skal
nå de globale klimamålene.
5. Stortinget ber regjeringen bruke konsesjonspoli-

tikken aktivt for å legge til rette for et grønt skifte
i næringslivet og legge frem for Stortinget hvordan dette skal oppnås.

3. februar 2016
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Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om
Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Audun Lysbakken, Siv Elin Hansen og Heikki
Eidsvoll Holmås om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i Paris
Til Stortinget

Sammendrag
get:

Følgende forslag fremmes i representantforsla-

«1. Stortinget ber regjeringen stanse den pågående
23. konsesjonsrunde i påvente av en uavhengig
kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken norsk
olje det vil være anledning til å hente ut i lys av
klimaavtalen i Paris.
2. Stortinget ber regjeringen stanse den pågående
tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) i
påvente av en uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken norsk olje det vil være
anledning til å hente ut i lys av klimaavtalen i
Paris.
3. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken
norsk olje det vil være anledning til å hente ut i
lys av klimaavtalen i Paris.
4. Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om konsekvensene for norsk oljepolitikk i lys av klimaavtalen i Paris basert på en
uavhengig gjennomgang av hvilken norsk olje
det vil være anledning til å hente ut hvis man skal
nå de globale klimamålene.
5. Stortinget ber regjeringen bruke konsesjonspolitikken aktivt for å legge til rette for et grønt skifte

i næringslivet og legge frem for Stortinget hvordan dette skal oppnås.»

Komiteens merknader
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Eva Kristin Hansen, Per Rune Henriksen, Anna
Ljunggren og Terje Aasland, fra Høyre,
Tina Bru, Odd Henriksen, Eirik Milde
og Torhild Aarbergsbotten, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og
Øyvind Korsberg, fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, fra Senterpartiet, Marit Arnstad, fra Venstre,
lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk
Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås,
og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus
H a n s s o n , viser til representantforslaget om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i
Paris, Dokument 8:49 S (2015–2016).
K o m i t e e n viser til behandlingen av Meld. St.
13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en
felles løsning med EU, hvor Norges målsetting er å
kutte minst 40 pst. i 2030 sammenlignet med 1990.
Det legges opp til felles gjennomføring sammen med
EU.
K o m i t e e n viser til at i tråd med det Stortinget
har sluttet seg til vil regjeringen på egnet måte, etter
at innsatsfordelingen er klar, legge frem for Stortinget resultatet av forhandlingene med EU og hvordan
de norske klimamålene skal nås.
K o m i t e e n viser til de ulike partienes respektive merknader og forslag i Innst. 211 S (2014–2015).
K o m i t e e n viser til at klima- og miljøministeren holdt en redegjørelse om den globale klimaavtalen vedtatt i Paris i desember 2015 og oppfølgingen
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av denne avtalen, for Stortinget 12. april 2016 – med
påfølgende debatt den 14. april 2016.
K o m i t e e n viser for øvrig til olje- og energiministerens brev til komiteen, datert 24. februar 2016,
som er vedlagt.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet,
Venstre,
Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønn e , viser til at olje- og gassektoren i dag står for om
lag en fjerdepart av Norges samlede verdiskaping
målt i BNP, og hadde i 2013 en like stor andel av de
nasjonale CO2-utslippene. Det tilsvarer i underkant
av 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Fra 1990 til
2013 økte utslippene fra olje- og gassvirksomheten
med 79 pst. Dermed blir olje- og gassektorens bidrag
til utslippskutt en viktig del av klimaløsningen.
F l e r t a l l e t viser videre til at Paris-avtalen fra
desember 2015 gir en klar retning for fremtidig klimaarbeid og inneholder bestemmelser som gjør at
innsatsen styrkes over tid.
F l e r t a l l e t viser til behandlingen av Meld. St.
13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en
felles løsning med EU, hvor Norges målsetting er å
kutte minst 40 pst. i 2030 sammenlignet med 1990,
og hvor det legges opp til felles gjennomføring
sammen med EU gjennom en bilateral avtale med
EU. F l e r t a l l e t viser til at skal man nå disse målsettinger og oppfylle våre forpliktelser, haster det med
tiltak.
F l e r t a l l e t mener at energieffektivisering,
skifte fra fossil til fornybar energi, og karbonfangst
og -lagring er viktige tiltak for å redusere klimagassutslippene.
F l e r t a l l e t mener at i kvotepliktig sektor skal
kvotemarkedet og positive virkemidler legge grunnlaget for bedriftenes arbeid for å oppnå utslippsreduksjoner. F l e r t a l l e t viser videre til at så lenge det
er et overskudd av kvoter i kvotepliktig sektor i EUs
kvotesystem, vil dette sannsynligvis kun i begrenset
grad bidra til nødvendig teknologiskifte.
Et annet flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
S e n t e r p a r t i e t o g V e n s t r e , mener at det bør
etableres et program for lavutslippsteknologi for
olje- og gassektoren, og slik bidra til lavutslippsløsninger i olje- og gassnæringen. Programmet bør
utvikles i samarbeid med partene i næringen som en
del av eller som et supplement til «veikartet for høy
produksjon og lave utslipp», som partene i næringen
nå utarbeider. Målet er at nye installasjoner som har
et driftspotensial utover 2050, driftes etter et slikt
prinsipp.
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Komiteens medlemmer fra Arbeiderp a r t i e t viser for øvrig til forslag lagt frem i Dokument 8:51 S (2015–2016) om tiltak i klimapolitikken.
Komiteens medlemmer fra Høyre,
Fremskrittspartiet og Kristelig Folkep a r t i viser til at i forkant av Paris-avtalen gjorde
regjeringen en grundig vurdering av hvordan Norge
best kan bidra til å løse de globale klimautfordringene.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at hovedmålsettingen i petroleumspolitikken er å legge til rette for
lønnsom produksjon av olje og gass fra norsk kontinentalsokkel på en forsvarlig måte i et langsiktig perspektiv. D i s s e m e d l e m m e r vil bemerke at det er
et bredt flertall i Stortinget for dagens petroleumspolitikk.
D i s s e m e d l e m m e r er av den formening at
norsk olje og gass er en del av løsningen på de globale utfordringene. Verden vil trenge mer og renere
energibruk. D i s s e m e d l e m m e r viser til at produksjonen av olje og gass på norsk sokkel er effektiv
og har relativt sett lave CO2-utslipp sammenlignet
med tilsvarende produksjon i andre deler av verden.
D i s s e m e d l e m m e r er av den formening at
gass til erstatning for kull også er en rask og effektiv
måte å få til store kutt i klimagassutslipp på, og er en
fleksibel energikilde som muliggjør fornybar energi.
D i s s e m e d l e m m e r vil bemerke at nesten all
norsk gasseksport går til EU. D i s s e m e d l e m m e r
vil understreke viktigheten av norsk gass for at EU
skal nå sine klimamål.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at når Storbritannia innen 2025 skal stenge ned alle sine kullkraftverk, vil norsk gass være et viktig bidrag for å kunne
gjennomføre denne politikken samt å dekke etterspørselen etter alternative energikilder.
D i s s e m e d l e m m e r er av den formening at
lete- og konsesjonspolitikken er et viktig element for
å nå de nasjonale målene i petroleumspolitikken, og
har som mål å sikre effektiv utforsking av norsk sokkel og tilrettelegge for utnyttelse av alle lønnsomme
petroleumsressurser.
D i s s e m e d l e m m e r vil bemerke at klimautfordringene er globale. Norges innsats må derfor
bidra til å redusere de samlede globale utslipp av klimagasser.
D i s s e m e d l e m m e r er av den formening at
klimapolitikken må innrettes slik at en ved vurdering
av klimatiltak velger dem som gir størst mulig
utslippsreduserende effekt i et globalt perspektiv.
D i s s e m e d l e m m e r viser til Innst. 211 S
(2014–2015) – og spesielt til følgende merknad fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti og Venstre, sitat:
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«Flertallet mener regjeringens foreslåtte avtale
med EU vil gi et forutsigbart og forpliktende rammeverk for å videreutvikle norsk klimapolitikk. Flertallet viser til at Norge allerede et tilknyttet EUs indre
marked gjennom EØS-avtalen. Nær 80 pst. av Norges eksport går til EU. Flertallet mener det vil være
en fordel for norsk næringsliv og norsk industri at
Norges klimapolitikk samordnes i større grad.»
D i s s e m e d l e m m e r støtter dette, og mener at
dette ligger fast som en del av norsk klimapolitikk.
Komiteens medlemmer fra Høyre og
F r e m s k r i t t s p a r t i e t viser også til høringsinnspillene til behandlingen av Meld. St. 13 (2014–2015)
om ny utslippsforpliktelser for 2030 – en felles løsning med EU, der blant annet LO og NHO gir regjeringen honnør for den retningen som pekes ut i meldingen, og støtter at Norge går i dialog og
forhandlinger med EU om å inngå en avtale om felles
oppfyllelse av klimaforpliktelsen mot 2030. Den
samme støtten uttrykker Norsk Industri, Energi
Norge, Norsk Olje & Gass, Virke, Norges Rederiforbund og Industri Energi. For d i s s e m e d l e m m e r
er det viktig at norsk næringsliv og industri får forutsigbarhet i likere rammebetingelser med sine europeiske konkurrenter. Klimautfordringen er global og
krever globale løsninger.
D i s s e m e d l e m m e r vil videre bemerke at det
er ikke aktuell politikk å stanse verken
23. konsesjonsrunde eller TFO 2016, som er de to
pågående konsesjonsrundene.
Komiteens medlemmer fra Arbeiderp a r t i e t o g S e n t e r p a r t i e t viser til at den
23. konsesjonsrunden viderefører en politikk som har
bred oppslutning i Stortinget.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti,
Venstre,
Sosialistisk
Venstre parti og Miljøpartiet De Grønne
understreker at man forventer at regjeringen i
23. konsesjonsrunde ikke tildeler blokker som ligger
i det uavklarte og omstridte området opp mot iskanten. D i s s e m e d l e m m e r er kritisk til TFO-ordningen. Ordningen var opprinnelig ment å sikre påvisning og utvinning av petroleumsressurser som kan
fases inn til allerede eksisterende installasjoner i
såkalt modne områder. TFO har i det senere blitt utvidet og vokst langt utover det som opprinnelig var
intensjonen.
D i s s e m e d l e m m e r foreslår:
«Stortinget ber regjeringen om ikke å tildele
blokker i 23. konsesjonsrunde som Miljødirektoratet
og Polarinstituttet har frarådet utlyst i sin høring.»
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Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e ønsker å stramme inn
og helst avskaffe TFO-ordningen.
D i s s e m e d l e m m e r foreslår:
«Stortinget ber regjeringen stanse den pågående
tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) – i
påvente av en uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken norsk olje det vil være anledning til
å hente ut i lys av klimaavtalen i Paris.»
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e viser til at tall fra FNs klimapanel
har vist at verden har minst fem ganger så mye fossile
ressurser som verdens befolkning har anledning til å
bruke, om verden skal ha en realistisk sjanse til å
unngå en global oppvarming på mer enn 2 °C. Under
klimatoppmøtet i Paris i november 2015 valgte verdens land å skjerpe det globale temperaturmålet og
skal nå jobbe for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C.
D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at siden
verden allerede ligger om lag 1 °C over førindustrielt
nivå, vil det å øke ambisjonene til å begrense oppvarmingen til 1,5 °C i realiteten innebære om lag en
halvering av rommet for fossile utslipp globalt i dette
århundret. D i s s e m e d l e m m e r mener det er nødvendig at Norge som part i og pådriver for en global
klimaavtale tar konsekvensen av avtalen for alle
deler av landets politikk, også oljepolitikken.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Vens t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser
til at en del av de utlyste blokkene i 23. konsesjonsrunde bygger på en definisjon av «iskanten» som er
stikk i strid med definisjonen i forvaltningsplanen.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De
G r ø n n e viser til at mens forvaltningsplanen definerte iskanten som maksimal utbredelse av havis de
siste ti årene, ble den definert av flertallet i Innst. 495
S (2012–2013) til «den til enhver tid observerte
iskant.»
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e viser til at miljøkonsekvensene
og miljørisikoen for aktivitet i dette området, ifølge
de miljøfaglige etatene, forventes å være svært stor.
Miljøkonsekvensanalyser ved akuttutslipp viser at
influensområdene for de nordligste utslippspunktene
kan treffe iskanten i enkelte sesonger. Eventuell akti-
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vitet i de nordligste delene av området vil kunne ligge
inne i isen deler av året (vinter–vår).
D i s s e m e d l e m m e r vil verne særlig sårbare
områder mot oljeaktivitet, slik som områdene nær og
i iskanten, øke kostnadene ved utslipp av CO2 ved
produksjon, og redusere den statlige risikoen ved all
oljeaktivitet. D i s s e m e d l e m m e r mener dagens
skatteregime for norsk sokkel gir selskapene for lav
risiko i sine investeringer sett opp mot fallende lønnsomhet og strengere klimarammeverk. Dette inkluderer både leteboring og petroleumsproduksjon.
D i s s e m e d l e m m e r ønsker derfor å innføre varig
vern mot petroleumsaktivitet i sårbare områder, øke
CO2-avgiften på norsk sokkel og endre skattereglene
slik at den statlige risikoen ved petroleumsaktivitet
reduseres. Resultatet vil være at det er selskapene
som vil bære risikoen ved investeringer i ressurser
som av klimahensyn ikke kan utvinnes, ikke staten
eller fellesskapet.
D i s s e m e d l e m m e r mener slike virkemidler
vil være en presis og hensiktsmessig måte å ivareta
miljø- og klimahensyn i norsk oljepolitikk på.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen sette ned et petroleumsskattelovutvalg som skal gå gjennom hele norsk
petroleumsskattelovgivning i tråd med de endrede
rammebetingelsene for norsk petroleumssektor.»
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e viser til at i den grad det har vært plass til
nye fossile prosjekter innenfor rammene av togradersmålet, er det lite som tilsier at det vil være rom
for å satse på prosjekter for petroleumsutvinning eller
annen fossil utvinning innenfor et mål om å begrense
global oppvarming til 1,5 grader, særlig ikke for et
rikt land som i lang tid har kunnet utvinne sine fossile
ressurser.
D i s s e m e d l e m m e r peker på at Norge er
blant landene som har høyest CO2-ansvar per innbygger siden 1990, på grunn av høy olje- og gassproduksjon. Norske direkte utslipp står for omtrent én tiendedel av landets samlede påvirkning, ettersom mesteparten av norske bidrag kommer ved forbrenning
av olje Norge har eksportert.
D i s s e m e d l e m m e r peker på at det i Parisavtalen fremheves at de foreløpige forpliktelsene
land har påtatt seg, er svært utilstrekkelige til å hindre
en global oppvarming, og langt mindre tilstrekkelige
til å nå målet om å hindre en global oppvarming på
1,5 °C.
På denne bakgrunn mener d i s s e m e d l e m m e r
det må foretas en uavhengig faglig gjennomgang av
hvilke norske olje- og gassressurser som bør planleg-
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ges å bli liggende, gitt forutsetningen om å hindre en
global oppvarming på mer enn 1,5 °C. En slik uavhengig faglig gjennomgang må ta inn over seg priseffektene av den teknologiske utviklingen innen fornybar teknologi og batteriteknologi, og foreta følgende vurdering av:
Hvilke norske olje- og gassressurser vil være
lønnsomme
–
–
–

med utgangspunkt i en global karbonpris som er
tilstrekkelig til å hindre oppvarming på mer enn
1,5 grader
med utgangspunkt i en global karbonpris som er
kjøpekraftsjustert og tilstrekkelig til å hindre
oppvarming på mer enn 1,5 grader
med utgangspunkt i prinsippet om «common but
differenciated responsibility and different capabilities», som sikrer en rimelig fordeling av hvem
som skal kunne hente ut de siste fossile ressursene og samtidig tilstrekkelig til å hindre oppvarming på mer enn 1,5 grader

D i s s e m e d l e m m e r mener at en slik gjennomgang bør danne grunnlag for en stortingsmelding
som drøfter oljepolitikken i lys av klimaavtalen i
Paris. D i s s e m e d l e m m e r mener at inntil en slik
gjennomgang foreligger, må det gjennomføres en
oljepause, og prosessen med tildeling i
23. konsesjonsrunde og TFO må stoppes.
D i s s e m e d l e m m e r mener dessuten at for den
videre konsesjonspolitikken må regjeringens mål om
å omstille Norge til et lavutslippssamfunn legges til
grunn. Dette innebærer – etter forslagsstillerens oppfatning – at all politikk, også konsesjonspolitikken,
må bidra for å nå et slikt mål om omstilling.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen stanse den pågående
23. konsesjonsrunde – i påvente av en uavhengig
kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken norsk olje
det vil være anledning til å hente ut i lys av klimaavtalen i Paris.»
«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken
norsk olje det vil være anledning til å hente ut i lys av
klimaavtalen i Paris.»
«Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om konsekvensene for norsk oljepolitikk i lys av klimaavtalen i Paris, basert på en uavhengig gjennomgang av hvilken norsk olje det vil være
anledning til å hente ut hvis man skal nå de globale
klimamålene.»
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«Stortinget ber regjeringen bruke konsesjonspolitikken aktivt for å legge til rette for et grønt skifte i
næringslivet, og legge frem for Stortinget hvordan
dette skal oppnås.»

Forslag fra mindretall
Forslag fra Kristelig Folkeparti, Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne:
Forslag 1
Stortinget ber regjeringen om ikke å tildele blokker i 23. konsesjonsrunde som Miljødirektoratet og
Polarinstituttet har frarådet utlyst i sin høring.
Forslag fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 2
Stortinget ber regjeringen stanse den pågående
tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) – i
påvente av en uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken norsk olje det vil være anledning til
å hente ut i lys av klimaavtalen i Paris.
Forslag fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 3
Stortinget ber regjeringen sette ned et petroleumsskattelovutvalg som skal gå gjennom hele
norsk petroleumsskattelovgivning i tråd med de
endrede rammebetingelsene for norsk petroleumssektor.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 4
Stortinget ber regjeringen stanse den pågående
23. konsesjonsrunde – i påvente av en uavhengig

kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken norsk olje
det vil være anledning til å hente ut i lys av klimaavtalen i Paris.
Forslag 5
Stortinget ber regjeringen gjennomføre en uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken
norsk olje det vil være anledning til å hente ut i lys av
klimaavtalen i Paris.
Forslag 6
Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om konsekvensene for norsk oljepolitikk i lys av klimaavtalen i Paris, basert på en uavhengig gjennomgang av hvilken norsk olje det vil være
anledning til å hente ut hvis man skal nå de globale
klimamålene.
Forslag 7
Stortinget ber regjeringen bruke konsesjonspolitikken aktivt for å legge til rette for et grønt skifte i
næringslivet, og legge frem for Stortinget hvordan
dette skal oppnås.

Komiteens tilråding
K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser
til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre
slikt
vedtak:
Dokument 8:49 S (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Siv Elin Hansen og Heikki Eidsvoll Holmås om
konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen
i Paris – vedlegges protokollen.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 10. mai 2016
Ola Elvestuen

Øyvind Korsberg

leder

ordfører
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Vedlagg

Brev fra Olje- og energidepartementet v/statsråden til energi- og miljøkomiteen,
datert 24. februar 2016
Representasjonsforslag 49 S (2015-2016) om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i
Paris
Jeg viser til brev fra Energi- og miljøkomiteen
der komiteen oversender Representantforslag 49 S
(2015-2016) til Olje- og energidepartementet til
utredning.
I forkant av Paris gjorde regjeringen en grundig
vurdering av hvordan Norge best kan bidra til å løse
de globale klimautfordringene. I Meld. St. 13 (20142015) la vi frem det som er det norske bidraget til
Paris-avtalen. Vårt mål er å kutte minst 40 prosent i
2030 sammenlignet med 1990. Vi legger opp til felles
gjennomføring sammen med EU. Alle land inkludert
Norge skal bekrefte eller oppdatere bidraget innen
2020. Alle land inkludert Norge skal også rapportere
på hvordan vi følger opp klimabidragene våre.
I tillegg til utslippsmål innebærer Parisavtalen at
land skal bidra til teknologiutvikling og -overføring,
kapasitetsbygging og klimafinansiering. Vi vil bidra
på alle disse områdene. Vedtaket i Paris er i tråd med
norske posisjoner og det norske bidraget slik det
fremgår i Meld. St. 13 (2014-2015) er et ambisiøst
bidrag. I Innst. 211 S (2014-2015) støttet Stortinget
regjeringens forslag.
I tråd med Meld. St. 13 (2014-2015) er Norge i
dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med EU, med
et klimamål på minst 40 prosent i 2030 sammenlignet
med 1990-nivået. En avtale om felles oppfyllelse
med EU vil innebære:
–
–

–

I kvotepliktig sektor vil Norge bidra til gjennomføring av utslippsreduksjoner på 43 prosent sammenlignet med 2005 innenfor EUs kvotesystem.
Norge vil også bidra til utslippsreduksjoner i
ikke-kvotepliktig sektor ved at det fastsettes et
nasjonalt utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor
på linje med sammenlignbare EU land.
EU legger opp til at noen av kuttene i ikke-kvotepliktig sektor kan gjennomføres ved kjøp av kvoter i EUs kvotesystem eller gjennomføring av klimatiltak i andre EU-land. Norge vil benytte seg
av denne fleksibiliteten på lik linje med EU-land.

For å følge opp det konkrete målet om nasjonale
utslippsreduksjoner pekte Regjeringen i Meld. St. 13
(2014-2015) om klimamålet for 2030 ut fem satsingsområder i klimapolitikken:

–
–
–
–
–

Lavutslippsutvikling i industrien.
Grønn skipsfart.
Fangst- og lagring av CO2.
Fornybar energi.
Transportsektoren.

I Innst. 211 S (2014-2015) ber Stortinget regjeringen om å komme tilbake til Stortinget "(…) med
en sak etter at innsatsfordelingen er klar, som beskriver hvordan regjeringen vil arbeide for å nå disse
målene". I tråd med Stortingets vedtak vil regjeringen på egnet måte, etter at innsatsfordelingen er klar,
legge frem for Stortinget resultatet av forhandlingene
med EU og hvordan den norske klimamålene skal
nås.
I klimaforliket, jf. Innst. 390 S (2011-2012), har
Stortinget lagt til grunn at klimapolitikken skal innrettes slik at den gir størst mulig utslippsreduksjon
for innsatsen og gir utslippsreduksjoner i både Norge
og i utlandet. Forliket viser videre til at generelle virkemidler er sentrale i den nasjonale klimapolitikken.
Sektorovergripende økonomiske virkemidler legger
grunnlag for desentraliserte, kostnadseffektive og
informerte tiltak, der forurenser betaler. På områder
som er underlagt generelle virkemidler, skal det som
hovedregel unngås ytterligere regulering. Muligheten til å benytte andre virkemidler i tillegg til kvoter
og avgifter videreføres også i disse sektorene. For
eksempel kan raskere utvikling av ny teknologi i
Norge bidra til raskere omstilling til bruk av mer
klimavennlige teknologier.
Sektorovergripende økonomiske virkemidler i
form av avgifter og deltakelse i det europeiske kvotesystemet er hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk. Satsing på forskning og utvikling er også et viktig virkemiddel. Som et supplement til kvoter og
avgifter brukes direkte regulering, standarder, avtaler
og subsidier på enkelte områder for å utløse utslippsreduserende tiltak.
En aktiv og ambisiøs klimapolitikk som også
inkluderer petroleumssektoren har resultert i at det er
gjennomført omfattende tiltak som direkte eller indirekte har gitt lavere utslipp av klimagasser. Et grunnleggende premiss har vært at sektoren står overfor en
svært høy pris på utslipp, noe som gir næringen en
sterk egeninteresse i å begrense sine klimagassutslipp.
Brenning av overskuddsgass har aldri vært tillatt
på norsk sokkel, og fakling – som er en stor kilde til
utslipp mange steder i verden, er kun tillatt av sikker-
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hetsmessige grunner. Utnyttelse av stordriftsfordeler
som også legger til rette for energieffektiv drift, har
alltid vært et viktig hensyn for aktiviteten på sokkelen. Nye utbygginger skal basere seg på best tilgjengelig teknologi. Nye og mer energieffektive løsninger er utviklet og tatt i bruk på norsk sokkel gjennom
de siste tiårene. Kunnskap og kompetanse i petroleumssektoren brukes aktivt for å utvikle teknologi og
finne løsninger som begrenser utslipp av klimagasser.
Ved behandling av Prop. 114 S (2014-2015), jf.
Innst 382 S (2014-2015), peker Stortinget på at norsk
sokkel har de sterkeste klimavirkemidlene i verden.
CO2-avgift samt kvotepris gir norsk sokkel en høy
pris på CO2, slik skapes incentiver til teknologiutvikling og utslippsreduksjoner. Prisen på utslipp er på
sokkelen i underkant av 500 kroner per tonn CO2.
Dette har gjort det lønnsomt å utvikle og ta i bruk teknologi og nye løsninger som anslagsvis har redusert
utslippene med 5 millioner tonn årlig. For å begrense
klimagassutslippene fra petroleumssektoren i Norge
har det i flere tiår vært brukt sterke virkemidler. Myndighetene begrenser utslippene av klimagasser fra
sektoren gjennom kvoter, avgifter og direkte reguleringer. Innenfor disse rammene er det opp til selskapene å lete etter, bygge ut og utvinne de ressursene
som er lønnsomme for bedriftene selv og for samfunnet som helhet. Ulønnsomme ressurser vil bli liggende igjen i bakken. Myndighetenes rolle er ikke å
ta forretningsmessige beslutninger innen leting,
utbygging og drift, men å sette rammer blant annet
for de samlede utslippene i samfunnet som er forsvarlige i et klimaperspektiv.
Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til
rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Det er et bredt flertall i Stortinget i
petroleumspolitikken. En hovedoppgave for myndighetene er å etablere og vedlikeholde et rammeverk
for virksomheten som gjør at det er i oljeselskapenes
egeninteresse å utnytte olje- og gassressursene på en
måte som også er til det beste for samfunnet.
Den oljen som blir hentet ut på norsk sokkel er
den som aktørene finner lønnsomme måter å utvinne,
blant annet hensyntatt utviklingen i energimarkedene. Klimapolitikken overfor næringen ligger fast,
herunder en samlet CO2-kostnad i underkant av 500
kroner per tonn CO2 jf. Klimaforliket, Innst. 390 S
(2011–2012).
2015 var et godt og viktig år for internasjonalt
samarbeid. Verden vedtok Addis Abbeba Action
Agenda i juli, Bærekraftsagendaen mot 2030 i september og Parisavtalen i desember. Alle disse tre henger nært sammen, utfyller hverandre og utgjør en helhet i vår felles innsats for å løse noen av vår tids store
globale utfordringer. Klimautfordringen er global og
løses best globalt. Derfor er Parisavtalen er et viktig
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gjennombrudd i det internasjonale klimaarbeidet.
Mens den gjeldende klimaavtalen, Kyoto 2, bare har
utslippsbegrensninger som omfatter i overkant av 10
pst. av de globale utslippene er alle verdens land
omfattet av den nye avtalen.
Norsk olje og gass er en del av løsningen på de
globale utfordringene nevnt over. Verden trenger mer
og renere energibruk. Produksjonen av olje og gass
på norsk sokkel er effektiv og har relativt sett lave
CO2-utslipp. Gass til erstatning for kull er også en
rask og effektiv måte å få til store kutt i klimagassutslipp. Nesten all vår gasseksport går til EU. Da visepresident i Europakommisjonen, Maroš Šefþoviþ,
besøkte Norge nylig, understrekte han viktigheten av
norsk gass for at EU skal nå sine klimamål. Dette ble
senere bekreftet i energisikkerhetspakka som ble lagt
frem 16. februar. Når Storbritannia innen 2025 skal
stenge ned alle sine kullkraftverk, vil norsk gass være
viktige bidrag for å kunne gjennomføre deres politikk.
Lete- og konsesjonspolitikken er et viktig element for å nå målene i petroleumspolitikken, og har
som mål å sikre effektiv utforskning av norsk sokkel
og legge til rette for utnyttelse av alle lønnsomme
petroleumsressurser. Denne politikken skal sikre at vi
gjør nye funn for å sikre et jevnt aktivitetsnivå, høyest mulig verdiskaping og statlige inntekter på mellomlang og lang sikt. Tildelingspraksisen har ligget
fast siden starten av virksomheten på norsk sokkel,
og ligger til grunn både for tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) og for tildelinger i nummererte
runder. Jevn tilgang på prospektivt leteareal er viktig
for effektiviteten og verdiskapingen fra norsk sokkel.
Det er derfor ikke aktuell politikk å stanse verken 23.
konsesjonsrunde eller TFO 2016 som er de to pågående konsesjonsrundene.
Konsesjonspolitikken legger til rette for god ressursforvaltning, høy verdiskaping på norsk sokkel og
arbeidsplasser over hele landet. Den er derimot ikke
et egnet virkemiddel for andre målsetninger.
Jeg er glad verden nå er enig om å stå sammen for
en bærekraftig utvikling. Vi må løse de globale utfordringene langs alle bærekraftsaksene. Verden skal
skaffe bærekraftig energi til en stadig voksende verdensbefolkning, samtidig som vi skal kutte klimagassutslippene. Det gjøres gjennom en felles, global
innsats, dvs gjennom å sette rammer for utslipp slik
som Parisavtalen. For øvrig er det slikt at norsk petroleumsvirksomhet er en viktig bidragsyter for at disse
målene kan nås.
Det er bred politisk enighet om petroleumspolitikken. Da vi utarbeidet vårt bidrag til Parisavtalen, la
vi til grunn at vi skal nå klimamålene samtidig som at
vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. Avtalens intensjon er derfor allerede reflektert i norsk petroleumspolitikk. Stortinget har vedtatt
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at vi skal oppnå våre utslippskutt sammen med EU.
Norge må og skal derfor bidra til at EU kan kutte sine
utslipp. Vi må derfor finne felles løsninger med EU
og resten av verden som gjør at vi i kutter utslippene

Innst. 274 S – 2015–2016
sammen. Det gjør vi ikke ved dette representantforslaget. Det er verken behov for en gjennomgang eller
en ny stortingsmelding slik representantene foreslår.
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peker på i sin proposisjon, gi et viktig internasjonalt signal om respekt for kulturverdier, også i krigssituasjoner.
Det er først og fremst erfaringer fra annen verdenskrig som
utgjør bakgrunnen for Haag-konvensjonen, men vi har de
siste årene sett at spørsmålet er svært aktuelt fremdeles.
Det er nok å vise til situasjonen i Syria, enten det er i Palmyra, i Aleppo eller i Mosul i Irak. Tidligere, på 1990-tallet, så vi det samme i Bosnia, hvor det var et selvstendig
mål i konflikten å ødelegge kulturverdier. I den senere tid
er det også særlig vernede UNESCO-kulturminner som er
direkte ødelagt eller truet i konflikter.
De statene som slutter seg til konvensjonen, forplikter
seg til å beskytte kulturarven fra konsekvensene av væpnet
konflikt og til ikke å eksportere kulturgjenstander fra okkuperte områder. En rekke uerstattelige verdier, f.eks. museer, arkiver og andre kulturminner, har blitt plyndret og
ødelagt i nasjonale konflikter og i krigføring mellom parter
som ikke nødvendigvis representerer anerkjente stater og
lovlig valgte regjeringer. Dette representerer en ny utfordring for det internasjonale samfunnet som kun kan løses
gjennom internasjonalt samarbeid.
Det er 127 stater som har ratifisert Haag-konvensjonen.
Norge ratifiserte konvensjonen og første protokoll allerede i 1961. Annen protokoll, som Stortinget i dag vedtar
å slutte seg til, ble vedtatt 26. mars 1999. Denne forplikter partene til å utforme straffebestemmelser for brudd på
protokollen og iverksette ulike tiltak som må identifisere
og beskytte særlig viktige kulturverdier. Annen protokoll
gir klare definisjoner av militær nødvendighet og en bedre
beskyttelse for kulturarven.
I februar 2016 hadde 68 stater ratifisert annen protokoll, som trådte i kraft 9. mars 2004. Norge har hittil ikke
undertegnet denne protokollen, og den er ikke lenger åpen
for undertegnelse med påfølgende ratifikasjon. Norge må
derfor tiltre protokollen i henhold til artikkel 42 i konvensjonen.
Jeg kan legge til at komiteen har en mild kritikk av regjeringen, og sikkert også av tidligere regjeringer, for at det
har tatt så lang tid at vi ikke kan være underskrivere, men
bare må tiltre.
Jeg er glad for at vi med dagens vedtak beslutter at
Norge skal være en aktiv samarbeidspartner i kampen mot
ødeleggelse og plyndring av viktige kulturminner i verden.
Statsråd Vidar Helgesen [15:36:32]: Det at det er
bred enighet, betyr ofte at saker er viktige. Det er tilfellet i
dag også.
Ødeleggelsen av kulturarv i konfliktområder har vært
økende de senere årene. Det har eskalert ytterligere i den
nåværende situasjonen i Midtøsten, hvor en rekke uerstattelige verdier har blitt plyndret og ødelagt, i nasjonale konflikter og i krigføring mellom parter som ikke nødvendigvis representerer anerkjente stater og lovlig valgte
regjeringer.
Til dels har dette også sterkt gått ut over kulturarv oppført på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv.
UNESCOs innsats i væpnet konflikt er viktig, men den er
fundert i medlemsstatenes oppslutning om de ulike konvensjonene. Haag-konvensjonen er en av de store konven-
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sjonene i UNESCO-systemet, og derfor et av de viktige
virkemidlene.
Særlig annen protokoll er et viktig verktøy når det gjelder ødeleggelse av verdensarv, men også andre viktige kulturverdier. Protokollen tydeliggjør plikter og ansvar i væpnede konflikter, herunder i nasjonale konflikter, og setter
krav til beskyttelse av disse kulturverdiene. Systemet som
protokollen etablerer, med forsterket beskyttelse for kulturverdier som er av største betydning for menneskeheten,
forventes å gi forbedret vern til denne typen kulturverdier.
Likeledes er det viktig med de forsterkede sanksjonene
mot alvorlige brudd rettet mot kulturverdier.
Det er derfor et viktig internasjonalt signal vi gir ved
tiltredelse av protokollen. Det vil bli lagt merke til at
Norge – etter noen tid – slutter opp om dette viktige og aktuelle arbeidet, og jeg er derfor meget glad for Stortingets
samtykke til denne proposisjonen.
Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

S a k n r . 8 [15:38:21]
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken,
Siv Elin Hansen og Heikki Eidsvoll Holmås om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i Paris
(Innst. 274 S (2015–2016), jf. Dokument 8:49 S (2015–
2016))
Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen
vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av
regjeringen.
Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning
til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid, og at
de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte
taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.
– Det anses vedtatt.
Øyvind Korsberg (FrP) [15:39:18] (ordfører for
saken): Denne saken har en del likhetstrekk med sak nr. 6,
som vi behandlet for noen minutter siden i denne salen, så
jeg skal ikke bruke tid på innledningen, som er lik i de sakene der komiteen er rimelig enig. La meg heller bare slå
fast én gang for alle at denne regjeringen kom ikke til dekket bord i klimapolitikken. Fasiten etter åtte år med rødgrønn regjering var et gap opp til klimamålene på 8 millioner tonn, og det er et gap regjeringen jobber med å tette.
Jeg er fullstendig klar over at ikke alle i salen liker å bli
minnet om dette, men jeg antar at representanten Aasland
nok en gang kommer til å gå opp på denne talerstolen og
skru opp stemmen til nye høyder og dementere. Det får nå
så være.
Det var interessant å merke seg slutten på den debatten
vi hadde i sak nr. 6, om hva som var årsakene til klimagassutslippene vi nå ser – at det var vedtak gjort under den
forrige regjeringen. Her ønsket SV å løpe fra ansvaret, og
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det er jo interessant å merke seg. Det normale er at man tar
ansvar for det man har vært med på.
Så til selve forslaget: Slik det ser ut per nå, ligger oljeog gasspolitikken i Norge fast og har et rimelig bredt flertall på Stortinget. Det er bare å fastslå at norsk olje og gass
er en del av løsningen på de globale utfordringene. Verden
vil trenge mer og renere energi, og norsk olje- og gassproduksjon er altså i verdenstoppen når det gjelder å produsere energi i så måte. Det er et viktig bidrag for å få ned bruk
av kull i Europa, og flere EU-land har en strategi nettopp
for å fase ut sin kullbruk i kullkraftverk og gå over til andre
energiformer, og der er norsk gass et viktig bidrag. Og da
kan man egentlig bare slå fast at norsk gass er en viktig del
av klimaløsningen for EU. At dette ser litt annerledes ut i
det norske klimaregnskapet, får vi bare registrere, men jeg
tror man må ha et større blikk enn bare på Norge når man
snakker om klimagasser og klimapåvirkning. Dette er altså
et globalt spørsmål, og det burde kanskje litt flere tenke litt
på.
Mange er opptatt av den olje- og energipolitikken man
fører, og den forutsigbarheten man har. Meld. St. 13 for
2014–2015, som vi behandlet for et år siden, var et viktig dokument i så måte. Så langt ser det ut til at det er et
visst flertall for det man mente for et år siden, og kanskje
noen partier ønsker å gå bort fra det. Men jeg har bare lyst
til å vise til at bl.a. LO og NHO altså ga regjeringen honnør for den retningen som pekes ut i Meld. St. 13, og støtter at Norge går i dialog og forhandlinger med EU om å
inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsene mot 2030. En rekke andre organisasjoner sa akkurat
det samme. Så drar dette litt ut i tid. Det får vi bare registrere, men det betyr jo ikke at denne regjeringen sitter passiv. Den gjør en rekke tiltak på klimasiden, og det synes jeg
regjeringen skal få honnør for.
Jeg forventer at olje- og gasspolitikken ligger fast, også
etter denne debatten, men jeg er spent på Terje Aaslands
innlegg.
Terje Aasland (A) [15:43:53]: Hvis representanten
Korsberg har lest innstillingen, burde han ikke være så veldig forundret over det Terje Aasland skal si, for jeg kommer til å følge opp det som er Arbeiderpartiets inngang til
denne saken.
Men før det en liten refleksjon: Statistisk sentralbyrå er
jo en institusjon som Fremskrittspartiet holder høyt. Ikke
minst gjorde de det i sin opposisjonstilværelse, da de – skal
vi si – kontrollerte sine budsjetter og fikk noen svar som
de åpenlyst brukte. Nå har SSB kommet med en ny analyse, som viser at under Stoltenberg II-regjeringen gikk
klimagassutslippene ned, under Solberg-regjeringen øker
de. Det er en faktisk stadfestelse av virkeligheten og kan
ikke bortforklares.
Jeg kommer ikke til å ta opp EUs rammeverk, som regjeringen bruker som et skjold mot å gå inn i nye tiltak,
selv om det ikke er noen begrensninger for at Norge som
nasjon eller Stortinget kan vedta nye klimatiltak selv om
vi ønsker å gi vår tilslutning til EUs rammeverk når det
gjelder klima 2030.
Så til denne saken, som i all hovedsak handler om olje-
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aktivitetene våre og hvordan vi skal forholde oss til dem.
Der har Arbeiderpartiet vært veldig tydelig hele veien,
ikke minst i fjor sommer, da vi behandlet forholdet til iskanten og 23. konsesjonsrunde. Vi mener at det som er
avklart som arbeidsordning mellom storting og regjering,
ligger fast. Det er en god utøvelse av oljepolitikken og
en forutsetning for rammebetingelsene og forutsigbarheten knyttet til norsk sokkel. Det står Arbeiderpartiet bak.
Og det er egentlig det som handler om 23. konsesjonsrunde og TFO-ene. Det er der det er slått fast, og vi har
ingen endringer når det gjelder det. Derfor er det heller
ikke problematisk for oss, så vi kommer ikke til å stemme imot de forslagene som er tatt opp om dette. Derfor
var vi også veldig tydelige på at vi henviste til rammene
for hvordan vi skal styre havområdene og ha en kombinasjon mellom ulike interesser i tilknytning til forvaltningsplanene. Vi har jo allerede, i en sak tidligere i dag, strammet opp regjeringen betydelig med tanke på hvordan de
skal jobbe med forvaltningsplanene for havområdene våre
i tiden framover.
Tina Bru (H) [15:46:38]: Paris-avtalen er et stort skritt
i riktig retning for at verden skal lykkes med å hindre katastrofale klimaendringer. Den forplikter alle land som har
satt sine signaturer på avtalen, også Norge. Norge hadde
en aktiv rolle i forhandlingene og bidro til at avtalen ble så
ambisiøs som den ble.
Norge er en olje- og gassnasjon. Noen tar til orde for at
Norge ikke lenger kan være det i fremtiden i lys av Parisavtalen. Det er riktig at Norge ikke kan eller kommer til å
være en olje- og gassnasjon i all evig fremtid. Det er godt
mulig at også norske olje- og gassressurser vil bli liggende
i bakken. Men det vil i så fall være på grunn av manglende
lønnsomhet eller etterspørsel. Å tro at vår viktigste næring
kommer til å forsvinne med det første, er feil.
Gitt at vår næring lykkes med å redusere kostnader, implementere ny teknologi og fortsette arbeidet med å redusere sine utslipp, er norsk olje- og gassnæring tvert om
godt rustet til å være med på å levere energi til en verden
som får et stadig større behov, også innenfor et ambisiøst
klimamål.
Høyre er uenig i flere av forslagene som fremmes i
denne saken, som f.eks. stansing av 23. konsesjonsrunde eller tildelinger gjennom TFO-ordningen. Å støtte slike
forslag er kun logisk hvis du lever i en verden hvor du
ønsker en avvikling av den norske olje- og gassindustrien. Uten tilgang til nye leteområder vil det ikke bli mulig
for norsk petroleumsvirksomhet å opprettholde dagens
produksjonsnivå. Nivået er allerede halvert sammenlignet
med det det var ved starten av 2000-tallet.
Jeg vil også advare mot at vi i en tid preget av usikkerhet, nedbemanning og vanskelige tider i oljebransjen,
her i dag skulle signalisere at vi ønsker omfattende endringer i petroleumsskattesystemet. Noe av det aller viktigste for denne næringen er langsiktige rammevilkår og
forutsigbarhet fra myndighetenes side.
Norge er verdensledende på klimaeffektiv produksjon
av olje og gass. En offensiv forskningsinnsats sammen
med verdens strengeste miljøkrav har sørget for det. Ingen
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andre steder i verden har olje- og gassindustrien så store
incentiver til å gjøre produksjonen mest mulig miljøvennlig. Hver dag jobber norsk industri med dette. Denne politikken har gitt vesentlig lavere CO2-utslipp, mindre bruk
av kjemikalier i produksjonen og kraftige reduksjoner i
sjøutslipp. Det er jeg svært stolt av.
Samtidig er det et faktum at det også i fremtiden vil finnes fossil energi i verdens energimiks. Spørsmålet handler
derfor ikke om hvorvidt vi skal ha innslag av fossil energi,
men om hva slags fossil energi det skal være. Jeg mener at
klimaeffektiv norsk olje og gass bør spille en rolle her.
Petroleumssektoren er en del av EUs kvotepliktige
sektor, og innenfor denne skal utslippene reduseres med
43 pst. innen 2030. Norsk olje- og gassnæring skal fortsette å jakte utslippsreduksjoner, men da med de virkemidlene vi allerede har, som incentiv. I tillegg kan Enova nå støtte prosjekter i denne sektoren, og det åpner nye muligheter
for næringen.
Forslagene som fremmes i denne saken, gjør ikke
Norge renere, men utvilsomt fattigere og i mindre stand til
å ha en offensiv klimapolitikk.
Rigmor Andersen Eide (KrF) [15:50:14]: Som vi har
sagt mange ganger fra denne talerstolen denne våren, er
klimautfordringen den største utfordringen vår generasjon
står overfor. Samtidig er vi den generasjonen mennesker
som har mulighet til å finne en løsning. Det betyr at mange
ting må endres, og at mange ting vi har tatt for gitt, ikke er
selvsagt lenger.
Vi vet at vi må bort fra fossil energi, samtidig vet vi at
fossile brensler vil være en viktig del av vår virkelighet i
flere tiår ennå. Akkurat så vanskelig er det.
Representantforslaget peker på en rekke viktige problemstillinger. Hovedgrepet for kvotepliktig sektor er
knyttet opp mot en felles løsning med EU, der Norges
målsetting er å kutte utslippene med minst 40 pst. i 2030
sammenlignet med 1990. Det står fast.
Vi har likevel valgt å støtte to av forslagene fra SV. Det
ene er å stanse den pågående tildelingen av TFO-områder i
påvente av en nærmere analyse. Kristelig Folkepartis vurdering er at TFO nå blir brukt langt videre enn ordningen
opprinnelig var tenkt. Vi vil dermed innskrenke og helst
avskaffe hele ordningen.
Videre stiller vi oss bak forslaget om at Stortinget ber
regjeringa om ikke å tildele blokker i 23. konsesjonsrunde,
som Miljødirektoratet og Polarinstituttet har frarådet i sin
høring. Dette gjelder blokker som ligger i det uavklarte og
omstridte området opp mot iskanten.
I tiden mellom komiteens avgivelse og denne debatten
har jo regjeringa nettopp tildelt flere av disse blokkene. Det
er vi, som kjent, sterkt kritiske til. Vi mener dette er lite
i tråd med og må komme i konflikt med regjeringas egen
formulering i tiltredelsen at forvalteransvaret og føre-varprinsippet skal ligge til grunn for alle politikkområder.
Jeg fremmer med dette de forslag Kristelig Folkeparti
er en del av.
Presidenten: Representanten Rigmor Andersen Eide
har tatt opp de forslag hun refererte til.
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Marit Arnstad (Sp) [15:52:58]: Jeg skal bare knytte
noen korte kommentarer til saken. Jeg skal slett ikke gå inn
på den typen skylddeling og historieskriving som enkelte
foregående talere har vært inne på.
Senterpartiet oppfatter egentlig dette Dokument 8-forslaget som et forsøk på å starte en avvikling av norsk oljeog gassektor. Det er «fair enough», men Senterpartiet vedkjenner seg at Norge er en olje- og gassnasjon. Vi har ingen
problemer med å være med på å støtte den næringen som er
svært viktig, både når det gjelder arbeidsplasser og – ikke
minst – når det gjelder inntekter til den norske stat.
Det er bred enighet om rammevilkårene på norsk sokkel. Den enigheten om rammevilkårene ligger fast. Det
viser også dagens innstilling, der det er et stort antall av
representantene her i salen som kommer til å stemme imot
disse forslagene som er framlagt i innstillingen.
Det er slik at norsk sokkel og norsk olje- og gassindustri har sjølsagt en rolle å spille også for å prøve å redusere CO2-utslipp. Det vil være min påstand at det har den
i større grad enn mange andre deler av norsk industri bidratt til gjennom bl.a. å ha hatt en CO2-avgift mye lenger
enn det mange andre deler av norsk industri har hatt. Det
har ført til en teknologiutvikling som også har gitt resultat knyttet til CO2-utslipp. Vi får også en elektrifisering av
Johan Sverdrup-plattformen, som også er et viktig bidrag,
og – som representanten Bru tidligere var inne på – vi har i
seg sjøl fått en redusert produksjon, nærmest en halvering
siden årtusenskiftet.
Jeg tror det er mulig å gjøre mer innenfor olje- og gassektoren for å redusere utslipp. Det må skje med positive virkemidler, fordi olje- og gassektoren er en kvotepliktig sektor, akkurat som andre deler av norsk industri. Det
er da først og fremst kvotemarkedet og positive virkemidler som skal legge grunnlaget for å oppnå utslippsreduksjon.
I likhet med flere andre partier mener Senterpartiet det
kan være fornuftig å etablere et program for lavutslippsteknologi i samarbeid med partene i næringen, der en kunne
ha gått gjennom mulighetene for videre utslippsreduksjon.
En stor del av forslagene – og jeg regner med at det blir
behørig nevnt i de kommende innlegg – er spørsmål om
23. runde skal gjennomføres eller ikke.
23. runde ble initiert under den rød-grønne regjeringen.
Det var et bredt flertall i Stortinget som stilte seg bak utlysningen av den, og det er regjeringens ansvar å tildele. Det
å tildele i samsvar med Stortinget er også regjeringens ansvar. Senterpartiet ser ingen grunn til at Stortinget skal ta
noen videre stilling til 23. konsesjonsrunde. Om det er slik
at samarbeidspartiene og regjeringspartiene skulle være
uenige om enkelte forhold med 23. konsesjonsrunde, er
det et forhold dem imellom, som i og for seg er Stortinget
uvedkommende.
Senterpartiet kan ut ifra vår holdning til olje- og gassektoren ikke stemme for forslagene i dag. Vi tror det er
mange muligheter knyttet til reduksjoner av utslipp i oljeog gassektoren framover, men det skjer ikke gjennom at
en starter en avvikling av sektoren, som jeg oppfatter disse
forslagene som et forsøk på.
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Ola Elvestuen (V) [15:56:44] (komiteens leder): I henhold til Paris-avtalen skal vi ikke lenger bare strekke oss
mot et 2-gradersmål, vi skal vesentlig under, og vi skal
strekke oss mot 1,5 grader. Det betyr at vi må ha negative
utslipp tidligere enn i andre halvdel av dette århundret. Det
er en enorm reduksjon av utslipp vi må igjennom i løpet av
de nærmeste tiårene. Det er helt opplagt at dette kommer
til å få konsekvenser også for norsk olje- og gassindustri,
og vi mener at det er helt riktig at vi nå må begynne å forberede oss på den endringen som må komme når forbruket er nødt til å gå ned. Når forbruket er nødt til å gå ned,
kommer store deler av ressursene til å bli liggende under
bakken. Da er det etter Venstres syn ingen grunn til å sette
i gang med produksjon i de sårbare områdene vi har, enten
det gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja, eller det gjelder
iskanten. Er det på ett område en definitivt ikke burde sette
i gang med aktivitet, er det i de biologisk viktigste og mest
sårbare områdene vi har.
Vi har en avtale på borgerlig side, mellom fire partier,
om at vi ikke skal ha petroleumsaktivitet innenfor iskanten. Vi hadde en sak i fjor med en diskusjon der regjeringen
la fram en sak om å framskrive tallene og beregningen for
iskanten. Det fikk de ikke flertall for. Vi mente den gangen
at man må benytte seg av sist tilgjengelige kunnskap, og
sist tilgjengelige kunnskap er den vi har fra Polarinstituttet, som viser at for å ivareta det som er iskanten, må man
ta ut flere av feltene i 23. konsesjonsrunde.
Da vi skrev under på denne enigheten i samarbeidserklæringen, forventet vi definitivt ikke å være der vi er i
dag, med en tildeling fra regjeringen som innbefatter områdene helt i nordøst og nord i 23. konsesjonsrunde, og som
med de siste faglige vurderingene er innenfor det som er
å anse som iskantsonen. Hvis man har andre faglige vurderinger, må de framføres. Det er ikke opp til oss å definere hvor iskantsonen er. Det er opp til oss å ha prosesser
på hvor dette faglig sett skal beregnes. Og da vil Venstre
i denne saken definitivt stemme for at de nordligste og de
nordøstlige delene av 23. konsesjonsrunde må tas ut av
tildelingen.
Til selve saken om hvilke konsekvenser Paris-avtalen
vil få for norsk petroleumsindustri: Fra Venstres side er
vi helt uenig med representanten Tina Bru, som sier at vi
ikke har behov for en petroleumsskattekommisjon. Er det
noe vi virkelig trenger, så er det å nedsette en ny gruppe, en petroleumsskattekommisjon for å se på hvordan vi
skal innrette rammevilkårene i en situasjon der vi vet at
forbruket er nødt til å gå ned internasjonalt – ikke i morgen, ikke året deretter, men over tiår må det reduseres,
med de konsekvenser det vil ha for norsk olje- og gassproduksjon. Da må vi forberede også vårt skattesystem på
hvordan vi skal innrette oss når det gjelder dette. Den forrige kommisjonen hadde vi i 1999. Da kom leterefusjonsordningen inn som et forslag. Nå bør den definitivt vurderes på nytt, i og med at man her har felt som ligger så
langt mot nord, så langt fra land at man i hvert fall ikke
kan ta det som en selvfølge at selv om man har funn, vil
de være drivverdige over tid. Da må man vurdere systemet på nytt for å se om ikke vi fra statens side nå tar for
stor risiko, og at dette er et system som ikke er rasjonelt,

3217

verken for risiko, for statens økonomi eller for staten som
aktør.
Til slutt: Utslipp under produksjon – det må også ned.
Ser vi på systemet i dag, med den CO2-avgiften vi har
på sokkelen, er det klart at den er for lav både til å utløse nødvendige kraft fra land-tiltak og til å få eventuell
avgassdeponering som et alternativ. Vi må også ha et helt
annet trykk på det å redusere utslipp under produksjon i de
tiårene som kommer.
Med det tar jeg opp det forslaget som Venstre har
sammen med Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne.
Presidenten: Representanten Ola Elvestuen har da tatt
opp det forslaget han refererte til.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [16:01:59]: Min tidligere partileder Finn Gustavsen sa i sin tid at en politiker er
en som er så hardhudet at han kan stå oppreist uten ryggrad. Jeg lurer på hva han ville sagt om de politikerne som
sier at klimamålene i Paris ikke skal ha noe å si for vårt
viktigste bidrag til klimaødeleggelsene, nemlig oljesektoren. Her mener jeg at det er viktig å ta inn over seg den
Paris-avtalen vi har hatt. Initiativet vårt til å få en utredning av hva klimaavtalen i Paris og 1,5-gradersmålet skal
ha å si for oljesektoren, er ikke som representanten Arnstad
sa, å avvikle oljesektoren, men å få en ærlig og åpen debatt. Men jeg skjønner hvorfor vi ikke får flertall hvis det
er sånn at det oppfattes som det.
La meg komme med fire gode grunner for hvorfor det
er uansvarlig av flertallet ikke å være med på å få en
uavhengig utredning.
For det første mener jeg det er uansvarlig med tanke på
klimaet fordi vi vet at selv med 2-gradersmålet hadde vi
fire ganger flere fossile ressurser i verden, minst, enn det
som er mulig å hente ut hvis vi skal ha to tredjedels sjanse
for å hindre en global oppvarming på 2 grader. Nå vet vi
at det tallet er mye, mye større. Vi har altfor mange fossile ressurser til å klare å nå 1,5-gradersmålet. Hva som da
skal være beveggrunnen for å gi bunn gass mot Nordpolen
og lete etter mer – det er for meg komplett uforståelig. Jeg
mener at det er uansvarlig med tanke på klimaet, men det er
uansvarlig også fordi hvis man først har gjort store investeringer i petroleumssektoren, som på en måte er under avskriving, vil marginalkostnadene ved videre utnyttelse og
uthenting av de oljeressursene være så lave at det kan være
med på å sette en mye, mye lavere pris enn den prisen som
er nødvendig for å hindre samfunnsøkonomisk ulønnsom
uthenting av fossile ressurser.
Det andre er at det er uansvarlig med tanke på statskassen. Alle som så på skattestatistikken for 18. januar i
år, som ble lansert av SSB, så at den viser 50 pst. fall i
petroleumsskatten, etter at det var en nedgang på 25 pst. i
fjor – 50 pst. nedgang! Det kommer nettopp av at avskrivingene av store investeringer er svære, mens prisen på olje
er lavere. Det er all grunn til å tro at prisen på olje kommer
til å fortsette å falle i tiden som kommer, hvis vi beveger
oss mot en klimapolitikk som faktisk funker for å bringe
oss nærmere 1,5-gradersmålet.
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Det tredje er at det er uansvarlig med tanke på den
økonomiske omstillingen som vi skal ha i Norge. Jo lenger vi fortsetter å si til næringslivet i Norge at det er olje
som kommer til å være framtiden, vil vi forsinke omstillingen – som er nødvendig – over mot andre næringer. Tildeling av 23. konsesjonsrunde og, videre, TFO-tildelingene
er altså en politikk der regjeringen 100 pst. styrer forventningene ut fra framtiden og hva det er man legger til rette
for på næringssiden.
Det fjerde som er uansvarlig – men det går mer til støttepartiene til regjeringen – er, mener jeg, at det er naturvernmessig uansvarlig å utvinne olje så langt nord som det
man gjør, i iskanten. Jeg vil bare si at jeg forstår ikke at
Kristelig Folkeparti og Venstre, som har en samarbeidsavtale med regjeringen som sier at man ikke skal bore i iskanten, aksepterer at regjeringen legger de ufaglige utregningene sine av hvor iskanten ligger, til grunn for sin tildeling
i 23. konsesjonsrunde, på tross av at Stortinget avviste dem
100 pst. i fjor.
Det er mange ting som peker i retning av en omstilling.
Samlet gassforbruk i EU går nedover. Regjeringspartiene
er fremme hele tiden og sier det kommer til å bli behov
for vanvittig mye gass i EU i tiden som kommer, og at det
er nødvendig at Norge opprettholder sin posisjon. Vel, se
på statistikken – gassforbruket går ned på grunn av energieffektiviseringen som EU tvinger igjennom, en energieffektivisering som regjeringspartiene altså vegrer seg for å
gjennomføre i Norge.
Energiforbruket flater ut. Desentralisert styring av
energiforbruk kommer som et skudd – vi skal diskutere
det i forbindelse med energimeldingen senere. Med dette
kommer markedsordninger som reduserer behovet for den
energien som vi utvinner.
Fremskrittspartiet sier at vi løper fra vårt ansvar. Nei,
det gjør vi ikke, men vi sier selvfølgelig det som Fremskrittspartiet sier når de sitter i regjering: Når de sier at de
gjerne skulle hatt færre bomstasjoner, sier vi at vi gjerne
skulle ha kommet enda lenger når det gjelder reduksjon
av klimagassutslipp, men vi er stolte over at det falt i vår
regjeringstid.
Presidenten: Vil representanten ta opp forslag?
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [16:07:11]: Ja, jeg vil
gjerne ta opp de forslagene som vi har sammen med
Miljøpartiet De Grønne.
Presidenten: Representanten Heikki Eidsvoll Holmås
har da tatt opp de forslagene han refererte til.
Knut Falk Qvigstad (MDG) [16:07:28]: I denne
saken er det fremmet en lang rekke viktige og fornuftige miljøforslag som blir nedstemt, ett etter ett, litt senere
i dag. Det er en allianse mellom Arbeiderpartiet og regjeringen som sørger for at vi i dag fortsetter å pumpe norsk
skaperkraft, norsk kapital og norske statlige subsidier inn i
en totalt meningsløs letevirksomhet. La meg beskrive hva
som er hovedproblemet med å fortsette med dette:
Verden har allerede funnet for mye fossil energi. Hva er

2016

da vitsen med å lete etter enda mer? Hva er vitsen med å
lete etter enda mer når vi faktisk har funnet hele fem til ti
ganger mer enn klimaet tåler? Hva er vitsen med å lete etter
mer når vi vet at selv i et scenario der all kullproduksjon
hadde stanset i dag, ville de allerede kjente olje- og gassreservene vært altfor store? Hva er vitsen med å lete etter mer
i områder der produksjonen er så dyr at den ikke vil være
konkurransedyktig når etterspørselen etter olje skrumper
inn som følge av at man faktisk følger opp Paris-avtalen?
FNs klimasjef Christiana Figueres sa i et intervju i fjor
blankt «nei» på spørsmål om det er rom for olje og gass fra
Arktis innenfor 2-gradersmålet. Tror representantene fra
Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet
at det er mer rom for olje og gass fra Arktis nå som ambisjonene er skjerpet til 1,5 grader, og når karbonbudsjettet
er blitt halvert én gang til?
Siden forslaget fra SV ble fremmet i denne salen i februar, har ikke utsiktene i norsk økonomi blitt nevneverdig
bedre. Arbeidsledigheten er tett koblet til lavere aktivitet i
olje- og gassektoren. Et av regjeringens svar har vært tilbudet om 40 nye blokker i Barentshavet i tilknytning til
23. konsesjonsrunde.
Men satsing på oljen er som sagt ikke riktig medisin
for den økende arbeidsledigheten vi nå ser. Verden er i ferd
med å omstille seg bort fra fossil energi. Tyskland har hatt
flere enkeltstående dager da hele strømforsyningen har
vært fra fornybare energiressurser. Det er ikke sikkert de
trenger norsk gass i framtiden. I Portugal har de nettopp
hatt fire påfølgende dager da fornybar energi har dekket
hele energibehovet deres. Europa er i gang med å omstille seg bort fra fossil energi, og det er de nødt til å fortsette
med hvis vi skal klare å nå de klimamålene vi har satt oss.
Regjeringen har akkurat fått overlevert en rapport fra
Det internasjonale pengefondet, IMF, som påpeker at en av
hovedutfordringene for norsk økonomi er at vi må redusere vår oljeavhengighet. Nøler vi med omstillingen, risikerer vi enda høyere arbeidsledighet og flere langtidsledige
i tiden som kommer. Disse trendene kan vi ikke lenger se
bort fra.
De Grønne fremmet forslag om å stanse 23. konsesjonsrunde allerede i 2014. I de to årene som har gått, har
vi – etter vårt syn – fått en lang rekke bekreftelser på at
dette var et lurt forslag. Derfor må jeg avslutte med å si
at det er litt overraskende og litt skremmende at kun SV
og Miljøpartiet De Grønne i dag stemmer ja til å stanse 23. konsesjonsrunde. Det er faktisk sånn at den oljen
som ligger i områder som ikke defineres som spesielt sårbare av Miljødirektoratet, er like skadelig for klimaet som
den oljen som ligger i de områdene. Dagens behandling
betyr at også Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre
står sammen med regjeringen og Arbeiderpartiet og støtter
gjennomføringen av en konsesjonsrunde som kan bli den
største feilinvesteringen i norsk historie.
Statsråd Tord Lien [16:12:00]: Jeg synes det har vært
holdt mange gode innlegg allerede, så jeg skal forsøksvis
være kort.
Klimautfordringen er en global utfordring som må
finne sine løsninger også globalt. Derfor er Paris-avtalen
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så viktig. I dag er det sånn at nesten alle verdens land står
bak det viktige arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. Før Paris-avtalen var det mye sånn at alle pratet om
det, men det var kun her i Vest-Europa det reelt sett var
handling. Paris-avtalen ga oss også et betydelig økt ambisjonsnivå. Det er isolert sett bra, samtidig som det fordrer
at vi også øker fokuset på å identifisere de mest kostnadseffektive tiltakene først.
Jeg har lyst til å nevne et eksempel på et slikt tiltak som
vil kunne gi signifikant reduksjon i globale klimagassutslipp. Det er hvis petroleumsproduksjon i hele verden ble
underlagt bare ett av de tiltakene vi har hatt på norsk sokkel
allerede i mer enn 40 år: forbudet mot å brenne gass for å
bli kvitt den, altså forbudet mot fakling, som har eksistert
på norsk sokkel i mer enn 40 år. Det ville bare i Vest-Afrika
bidra til en reduksjon i CO2-utslippene som er større enn
de totale norske utslippene.
I Norge som på mange andre sokler i verden står oljeindustrien overfor en krevende tid. Det er noe både vi fra
myndighetenes side, Stortingets side og industriens side
lettere møter på grunn av den store graden av forutsigbarhet i oljepolitikken som oljeindustrien har nytt godt av i
snart 50 år. Jeg er glad for at et betydelig flertall i Stortinget i dag fortsatt står på disse klare, tydelige, forutsigbare
linjene. Det er en av årsakene til at oljeindustrien i Norge
er mindre hardt rammet av den krevende situasjonen vi står
i, enn sokler i andre deler av verden. Men i disse rammene ligger det også stramme rammer for hvordan vi opererer
denne aktiviteten, både hva gjelder utslipp til sjø, og hva
gjelder klimagassutslipp.
Så er jeg også glad for at ved Stortingets behandling
av Meld. St. 13 for 2014–2015 om ny utslippsforpliktelse fram mot 2030 og felles løsning med EU, ga Stortinget
stor tilslutning til regjeringens tilnærming. Det vi vet, er
at ikke-kvotepliktig sektor i EU skal redusere sine utslipp
fram mot 2030 med 43 pst. Innsatsfordelingen er dessverre
fortsatt uavklart. Det jobbes det nå iherdig med både i EU
og i Klimadepartementet. Men vi vet også, og det sluttet
Stortinget seg til i fjor vår, at kvotepliktig sektor i Europa
skal redusere sine klimagassutslipp med 40 pst. fram mot
2030 sammenlignet med 1990.
Jeg er helt enig med flertallet i at kvoteplikt skal og må
være det viktigste drivet for å redusere utslipp av klimagasser fra kvotepliktig sektor, men det må suppleres med
positive tiltak. Derfor har denne regjeringen styrket f.eks.
Enovas mulighet til å jobbe med tiltak som reduserer
klimagassutslippene, både i fastlandsindustrien og i oljeog gassproduksjon.
Men jeg er ikke enig i at CO2-avgiften ikke fører til
kraft fra land. For det er ingen land i verden som bruker så
mye fornybar kraft i sin olje- og gassproduksjon. Og de to
eneste fungerende karbonfangstanleggene i Vest-Europa
ligger på norsk sokkel. De er besluttet basert på CO2-avgiften. Vi vet også at vi bruker mindre energi ved produksjon
på norsk sokkel enn noen annen sokkel i verden. Men det er
altså kvoteplikten, som vi alle i denne sal, i hvert fall et betydelig flertall, var enige om i fjor vår, som setter rammene
for hvor mye utslipp som kan komme fra kvotepliktig sektor i EU, og det er produksjonen på norsk sokkel en del av.
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Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [16:17:17]: Jeg har
egentlig bare ett spørsmål, og det er: Har Tord Lien noen
scenarioer som viser hvor stort rom det er for norsk olje og
gass innenfor et 1,5-gradersscenario?
Presidenten: Statsråden har sikkert et svar til representanten.
Statsråd Tord Lien [16:17:32]: Det er ingen tvil om at
skal vi klare å levere på det sporet som Paris-avtalen setter oss på, kommer vi til å være nødt til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, fra landbruket og fra
energisystemene globalt. Det er det ingen tvil om. Det
kommer til å bety at vi trenger å produsere mer fornybar
energi, og det kommer antageligvis også til å medføre at vi
må bruke langt mindre fossil energi. Men fossil energi er
ikke bare fossil energi. Det er ingen som helst tvil om at
klimagassutslippene fra kull er den store driveren for globale klimaendringer, og vi vet også at erstatter man kraft
produsert på kull med kraft produsert med gass, halverer
man nærmest klimagassutslippene. Det må også være en
del av dette regnestykket.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [16:18:30]: Med all respekt, Tord Lien svarte ikke på det jeg spurte ham om.
Særlig innenfor et 2-gradersscenario var det sånn at ganske
mye av den oljen og gassen som er funnet i verden, var nødt
til å bli liggende. Nå sier vi at vi skal «well below». Den regjeringen som Tord Lien er en del av, har ratifisert og sendt
til Stortinget en avtale som sier at vi skal «well below» 2
grader – med andre ord godt under 2 grader – og ha en ambisjon om å hindre en global oppvarming på 1,5 grader. Vi
fikk en redegjørelse fra Bjerknessenteret som viser at vi allerede nå har passert det punktet der vi har tilført så mye
karbon til atmosfæren at det er mindre enn 90 pst. sjanse
for at vi klarer å nå målet om 1,5 grader – da snakker vi om
dersom vi hadde skrudd av all fossil bruk i dag. Derfor er
spørsmålet mitt: Er det sånn at Tord Lien har sett et eneste
scenario for måloppnåelse på 1,5 grader som sier noe om
hvor mye olje og gass fra Nordsjøen det vil bli plass for?
Presidenten: Representanten Eidsvoll Holmås stiller
spørsmål – replikk til statsråd Lien.
Statsråd Tord Lien [16:19:39]: Jeg er litt usikker på
hva den påpekningen kom ut fra – men like fullt!
Det er ingen tvil om at skal vi nå 2-gradersmålet eller
1,5-gradersmålet, vil det bety at fossile energiressurser blir
liggende. Men det er ikke slik at det er noen forskjell på
de CO2-utslippene som kommer, om de kommer fra kull,
olje eller gass. En betydelig del av de klimagassene som
allerede er sluppet ut, kommer fra produksjon av kull eller
brenning av kull, og det alt overveiende funnet av energiressurser som er igjen som ikke er produsert, er kullressurser. Så er det sikkert også slik at dersom verden lykkes
med å nå dette målet og sørge for at det er så mye fornybar
energi tilgjengelig, vil markedet også sørge for at olje- og
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gassressurser blir liggende. Men det må jo være de minst
lønnsomme ressursene som blir liggende.

sielle beslutningene om og hvorledes felt skal bygges ut,
innenfor de rammene som vi fra myndighetenes side setter.

Rigmor Andersen Eide (KrF) [16:20:54]: Polarinstituttet og Miljødirektoratet fraråder leting i de nordligste
områdene, de sårbare områdene av iskanten. Hvordan vurderer statsråden blokkene i disse sårbare områdene som
er tildelt, i lys av et aktivt forvalteransvar og et føre varprinsipp, som ligger til grunn for regjeringas politikk?

Ola Elvestuen (V) [16:24:51]: Om det er 50 pst. i 2030
eller 2032, får vi se i avtalen, men det stopper jo ikke i
2030, vi skal ned i transportsektoren også i etterkant. Du
sier her at det er oljeprisen som er helt avgjørende, og du
sier at det kan bli sånn at en får ressurser som blir liggende i bakken også i Norge. Jeg er helt sikker på at det
kommer til å bli sånn. Du sier at det er selskapene som
må ta risikoen, og det er Venstre helt enig i. Men nettopp
derfor trenger man å ha en petroleumsskattekommisjon
som ser på hele skatte- og avgiftssystemet, og som forsikrer oss om at det er selskapene som tar beslutningen, og
ikke staten og det offentlige som tar en unødig risiko. Det
gjelder leterefusjonsordningen, og det gjelder fribeløpet i
skattesystemet.
Mitt spørsmål er: Er statsråden enig i at vi i hvert fall
trenger å sikre oss at det er selskapene som tar risikoen, og
at ikke staten tar unødig risiko i en situasjon hvor vi må
forvente lavere forbruk og lavere pris?

Statsråd Tord Lien [16:21:23]: Jeg er klar over at det
er delte meninger både i Stortinget og i forvaltningen om
hvorvidt disse blokkene burde ha vært utlyst. Jeg har lyst til
å minne om at vi nå i år har drevet aktiv olje- og gassproduksjon, leting etter og produksjon av olje i Norge, i 50 år.
Det har vi klart innenfor rammer som har hindret at det har
blitt signifikant påvirkning av naturmiljøet i norske havområder. Det er bl.a. fordi vi har stilt strenge krav til selskapene om at uansett hvor de opererer, må det skje innenfor
forsvarlige rammer. Det vil bli tilfellet også for operasjonene i Barentshavet når de kommer i gang, forhåpentligvis
fra neste år.
Ola Elvestuen (V) [16:22:34]: Det handler ikke om
om det er forsvarlige rammer – det skulle bare mangle
– det er om det er innenfor iskanten eller ikke, om det er i
sårbare områder eller ikke, som er det avgjørende punktet.
Statsråden nevnte at det var kvoteprisen som satte rammene for utslipp på norsk sokkel. Det er det egentlig ikke.
Det er oljeprisen som kommer til å sette de framtidige rammene for hvor mye aktivitet det blir på norsk sokkel. Vi vet
at med Paris-avtalen skal vi strekke det mot 1,5 grader, og
bare i Norge skal vi ned 50 pst. i utslippene i transportsektoren fram mot 2030. Vi er ikke alene, også andre land vil
måtte redusere sitt forbruk betydelig. Da må det bli sånn
at man også får en reduksjon i forbruket av olje med den
konsekvensen det har for prisen. Når 25 pst. av den norske økonomien ligger i petroleumssektoren og vi har 25 pst.
av utslippene der, blir spørsmålet til statsråden: Er statsråden villig til å se på en utredning av konsekvensene Paris-avtalen vil få for petroleumssektoren i Norge i årene
framover?
Statsråd Tord Lien [16:23:44]: Jeg har først lyst til å
si at jeg tror at representanten Elvestuen muligens forhastet
seg noe da han konkluderte med at vi vil bli pålagt 50 pst.
kutt i transportsektoren. Vi er enige om at vi skal jobbe for
43 pst. kutt i ikke-kvotepliktig sektor, som transport er en
del av. Det betyr selvfølgelig at vi også i Norge må påregne
betydelige reduksjoner i vår transportsektor.
Når det gjelder spørsmålet om Paris-avtalen og norsk
olje- og gassindustri, vil jeg si at vi har valgt å bruke generelle rammevilkår som kvoteplikt. Kvotene kommer til
å bli dyrere i tiden framover, det har i hvert fall denne regjeringen jobbet for, med god støtte fra Venstre. Vi har en
høy avgift for å slippe ut CO2, og det er klart at skulle oljemarkedet bli påvirket slik at ressurser også på norsk sokkel
blir liggende, er det en del av det som vi selvfølgelig må
forholde oss til, men det er selskapene som tar de kommer-

Statsråd Tord Lien [16:26:02]: Jeg snakket i mitt innlegg om den store og brede enigheten som har vært i norsk
oljepolitikk i mer eller mindre snart 50 år. Et av prinsippene som ligger til grunn for denne enigheten, er prinsippet
om at det er det norske folk som eier olje- og gassressursene. Det er også det prinsippet som har gjort at vi har etablert et petroleumsskattesystem som gjør at det norske folk,
eller staten på vegne av det norske folk, får 78 pst. av verdiskapingen som skjer på norsk sokkel direkte, pluss alle
de indirekte inntektene vi henter inn både gjennom vårt direkte eierskap gjennom SDØE og gjennom vårt eierskap til
to tredjedeler av den suverent største aktøren på norsk sokkel, Statoil. Jeg tror veldig på det prinsippet. Og så tror jeg
at vi har et veldig godt skattesystem i Norge, vi har antakeligvis det beste skattesystemet for noen petroleumssektor
noe sted i verden. Men det er selvfølgelig sånn at når finansministeren er til stede, skal man være forsiktig med å
reflektere for mye om endringer i det i framtiden.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil
3 minutter.
Jan-Henrik Fredriksen (FrP) [16:27:19]: Dette er
blitt en politisk debatt om vi skal ha olje- og gassnæringen,
vår viktigste næring, med oss inn i en framtid. SV har aldri
ønsket en olje- og gassnæring velkommen i Norge. De har
alltid vært imot det, og det har også Miljøpartiet De Grønne vært. Men når representanten Eidsvoll Holmås står og
prater om prisen på olje, at den vet vi ingen ting om, at den
vil bli så og så lav i en framtid, så tror jeg vi skal ta med oss
å huske tilbake. Jeg var offshore i 1992–1993, da var oljeprisen 14 dollar fatet. Jeg var der også i 2003, da var den
14 dollar fatet. Begge gangene gikk den dramatisk opp. Vi
har sett en oljepris på 32 dollar fatet, og nå ser vi at den er
oppe i 50 dollar fatet. Jeg kan ikke spå hvor den kommer til
å havne i en framtid. Det tror jeg heller ikke noen andre kan
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gjøre. De konjunkturene som påvirker dette, er nok større
enn det de fleste av oss klarer å ta inn over oss.
Men jeg ser også at i Meld. St. 13 for 2014–2015 får
regjeringen full støtte av LO, NHO, Norsk Industri, Energi
Norge, Norsk olje og gass, Virke, Norsk Rederiforbund og
Industri Energi for at klimautfordringene er globale – og
vi krever globale løsninger. Det er ingen tvil om at Norge
i 25–30 år har vært EUs alibi for å fremme klima og miljø
i Europa, hvor man har erstattet bruken av kull med norsk
olje og gass.
Jeg må bare si at den dagen da konsesjonsrundene ble
gitt ut, var det en gledens dag i Nord-Norge. Folk var lykkelige, man så at dette kunne bety vekst, inntekter, næring,
og derfor synes jeg det er skremmende å se at Kristelig Folkeparti, Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne ikke ønsker å tildele konsesjonsrunden. På sett og vis ønsker man
da en nedtrapping av hele olje- og gassektoren, med andre
ord vår viktigste næring, vår viktigste økonomi. Dette ville
vært en tragedie for Nord-Norge. Det ville vært en tragedie
for næringen, og det ville vært en tragedie for vår økonomi
hvis dette hadde blitt vedtatt.
O l e m i c T h o m m e s s e n hadde her overtatt presidentplassen.
Ola Elvestuen (V) [16:30:31]: Det Venstre og Kristelig Folkeparti går inn for, er at man skal ta ut de nordligste delene av 23. konsesjonsrunde. Det er fordi det, ifølge
det siste faglige grunnlaget vi har, ligger innenfor iskanten,
og det er sårbare områder. Verdiene som ligger i disse områdene, er det viktig for både Finnmark og resten av landet at vi ivaretar. Norge bør ikke være det landet som går i
front med å bevege seg inn i det som er å definere som iskanten. Det gir en presedens, ikke bare for Norge, men for
hele Arktis. Dette gjør at andre fort kan se på de samme
områdene. Det har verken vi eller andre interesse av.
Det det handler om – også for Finnmark – er at vi må
ta på alvor den risikoen det er når vi får en situasjon der vi
vet at vi må redusere forbruket av fossilt drivstoff, inkludert olje, i årene framover. Det må verden gjøre. Da blir
det sånn – det bør i hvert fall være sånn – at man åpner
for å analysere hvilke scenarioer vi står overfor hvis, og
når, vi lykkes med Paris-avtalen, når man ikke bare skal
strekke seg mot 2 grader, men mot 1,5 grader, hvilke konsekvenser det nødvendigvis vil måtte få også for norsk
petroleumsaktivitet.
Hvis vi ser på andre steder: Endringer kan skje fort.
Vi har nå en situasjon der verdens største private kullselskap – er det vel – er i ferd med å gå konkurs, i disse dager.
Hvis man ser på energiselskapene, enten det er RWE eller
Vattenfall i Tyskland, er det vel nærmest sånn at verdien av
dem smelter vekk. Endringer skjer fort når de først kommer. Da er det nødvendigvis sånn også for Norge, med
de investeringene vi har i petroleumssektoren, at vi bør
foreta de nødvendige analysene av om vi skal gjøre endringer i forhold til det som ligger i Paris-avtalen, og de
reduksjonene som må komme der.
Så igjen: En petroleumsskattekommisjon er ikke noe vi
bare bør ha, det er noe vi virkelig trenger. Vi trenger disse
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analysene, sånn at vi ikke gjør feilinvesteringer, og sånn at
vi ikke tar unødig risiko på vegne av det norske folk.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [16:33:21]: En kort
merknad til Jan-Henrik Fredriksens innlegg på slutten av
debatten.
For det første vil jeg bare understreke at vi i SV har
ikke stemt mot alle oljeutvinninger som er, men vi har vært
mot en god del utvidelser av de områdene man leter i, og
en god del helt konkrete utbygginger – det er helt riktig.
Men vi har aldri vært mot hele oljenæringen som sådan.
Som mange kjenner til, har vi i de siste 20–30 årene på
Stortinget stemt for en rekke utbygginger.
Så er det det andre punktet. Det er påstanden om at dette
er noe vi gjør for å legge ned oljeindustrien. Nei, dette er
noe vi gjør fordi vi ønsker kunnskap. Det må jeg bare si:
Jeg synes det er oppsiktsvekkende at det er et så bredt flertall i Stortinget som på den ene siden mener at den globale avtalen i Paris var et stort gjennombrudd for internasjonalt klimaarbeid, at det var fantastisk at vi fikk på plass
nye mål, 1,5-gradersmålet, men som samtidig nekter for at
dette kan ha konsekvenser for norsk olje- og gasspolitikk,
og nekter å sette ned et offentlig utvalg som skal gå igjennom dette. Hvis det er vår største næring, hvis det er vår
viktigste næring, og vi skal gjennomgå de kanskje største
endringene i energimarkedet som har skjedd på 100 år, vil
det ikke da være fornuftig å undersøke hva slags scenarioer
som finnes, hva slags konsekvenser dette kan ha, hvordan
vi kan utrede mulige veier for å komme oss ut av dette på en
god måte, istedenfor bare å kjøre rett inn i et kjempesvært
isfjell, ha kursen rett mot det og ikke være forberedt på hva
som skjer dersom vi treffer det?
Jeg mener derfor det er underlig at alle de partiene som
sier at vi må åpne for å lete etter mer olje, for hva er det
som er galt med kunnskapen om at det kanskje finnes olje
et eller annet sted der ute, er de samme partiene som sier at
nei, vi må ikke få kunnskap om hva det er som skjer med
klimamålet som vi har satt oss, og hva slags konsekvenser
det skal ha for norsk oljesektor. Jeg er bekymret for det. For
det vi gjør, er å utlyse en rekke nye oljetildelinger. Det vi
gjør ved å si at den langsiktige kursen i oljepolitikken skal
ligge fast fra tiden før vi visste om de farlige klimaendringene, til nå, der vi altså har fastsatt nye, sterke og ambisiøse mål fordi det er nødvendig å stoppe de farlige klimaendringene, er å bygge opp en rekke aktører der ute som
har motsatte interesser av det vi i denne sal har.
Bare for å avslutte veldig enkelt: Jan-Henrik Fredriksen
var inne på alle de som var for den linjen som nå ligger,
og sier: globale løsninger. Det er altså en rekke aktører, senest på regjeringens klimadugnadsseminar, som sa veldig
tydelig, bl.a. Christian Rynning-Tønnesen, at det går ikke
an å diskutere klimapolitikk uten å diskutere oljepolitikk i
Norge.
Statsråd Tord Lien [16:36:44]: Representanten Elvestuen diskuterer Arktis. Da finner jeg grunn til å minne
om at jeg er en av forholdsvis mange, både i regjering og
i storting, som er født i Arktis. Vi har et Arktis i Norge
hvor det bor en halv million mennesker. Ikke bare er det
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23. mai – Interpellasjon fra repr. Eidsvoll Holmås om erstatninger og bedragerianmeldelse etter
2016
bilprodusenters juks med utslippstester og programvare i bilene for å kunne markedsføre et kunstig lavt drivstofforbruk

den suverent tettest befolkede arktiske regionen i verden,
det bor faktisk omtrent like mange folk i norsk Arktis som
i de fem andre vestlige arktiske nasjonene. Det er nettopp
fordi klimaet i norsk Arktis er totalt forskjellig fra klimaet
i arktiske regioner andre steder i verden, slik det er definert
internasjonalt.
Til tross for det er det drevet oljeaktivitet ikke bare i
Arktis, men mer eller mindre gjennom tykk is på helårig
basis i alle de vestlige landene, i tillegg til, åpenbart, Russland. Unntaket er selvfølgelig Sverige og Finland, men de
driver jo, av helt naturlige årsaker, ikke olje- og gassaktivitet i Arktis.
I Norge er de klimatiske forholdene helt annerledes. I
den åpnete delen av Arktis har det ikke vært iskant slik
den er definert i forvaltningsplanene de siste 17 årene, men
det er selvfølgelig slik at i Barentshavet – på lik linje med
alle andre norske havområder – vil industrien bli stilt overfor vilkår for operasjonell aktivitet som sikrer at hensynet til både biologisk mangfold og andre næringer vil bli
ivaretatt.
Så påstås det mye om olje og gass. Oljeforbruket er rekordhøyt. Det har aldri vært brukt så mye olje som nå. Da
tenker i hvert fall jeg at også i et klimaperspektiv er det
bedre at den oljen blir produsert i et land som har de strengeste rammene for det. Dessverre – eller heldigvis, avhengig av øynene som ser – har vi produsert over halvparten
av oljen på norsk sokkel. Det er først og fremst gass som
er igjen. Når man påstår at man skal slutte å bruke gass
med det aller første, er det det stikk motsatte av det EU
sier. EU sier selv i sine strategier at de skal bruke like mye
gass om 15 år som i dag. Når man i tillegg vet at gassproduksjonen internt i de 28 EU-landene går kraftig ned, betyr
det at det er rom for økt import av gass. Da kan man stille
seg spørsmålet: Hvor er det best at den gassen kommer fra
i et klimaperspektiv og i et forsyningssikkerhetsperspektiv – fra Norge, fra andre land i vårt nærområde eller lenger sør? Jeg har forsøkt å redegjøre for hva mitt svar på det
spørsmålet er.
Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

S a k n r . 9 [16:39:51]
Interpellasjon fra representanten Heikki Eidsvoll Holmås til finansministeren:
«Det er tidligere avslørt at bilprodusenten Volkswagen
har installert dataprogramvare i sine biler for at de skal
oppnå kunstig lave resultater på tester for lokal luftforurensning. Tysklands transportminister varslet 22. april at
de har funnet uregelmessigheter i forbindelse med testing
av lokale utslipp for til sammen 18 bilmerker. Bilprodusenten Mitsubishi innrømmer på sin side å ha jukset med tester for å presentere et kunstig lavt drivstofforbruk for flere
småbiler de har solgt i Japan.
Hva har regjeringen tenkt å gjøre for å sikre erstatning
for norske kjøpere av biler der bilprodusenten har jukset
for å markedsføre kunstig lavt drivstofforbruk, hva gjør
statsråden for å sikre at Norge får erstatning for tapt kjøps-

avgift som følge av at bilselskapene har oppgitt for lave
forbrukstall, og kommer regjeringen til å gå til det skritt å
anmelde bedrageriet og den grove skatteunndragelsen?»
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [16:41:10]: Tusen takk
for muligheten til å diskutere dette som kanskje er det
største jukset som er avslørt innen bilindustrien noensinne.
Det har enorme konsekvenser. Det har enorme konsekvenser for folk fordi det viser seg at utslippene som kommer
fra biler, ikke når de målene som er stilt som et krav, og som
Norge har forutsatt har ligget der som et krav. I sine egne
laboratorietester får de dette til å fungere, mens i det store
bildet – i virkeligheten – viser det seg at ingen biler faktisk
oppfyller foreliggende krav til utslipp. Det gjelder bl.a. utslipp av NOx, som er en viktig gass som forårsaker helseplager for mennesker, både i denne byen, i Bergen – som
jeg ser det sitter representanter fra her – og i mange andre
byer over hele verden.
Den andre siden ved dette, og det rent spesifikt norske,
som jeg har tenkt å gå inn på etterpå, er at vi i Norge har
et avgiftssystem der vi baserer oss på de tallene som bilprodusentene har for utslipp av ulike avgasser. Det var et
bredt flertall i Stortinget som gikk over til et avgassbasert
utslippssystem, og nå viser det seg to hovedting: Den ene
er at det store flertallet av biler slipper ut mye mer og forbruker mye mer drivstoff enn det som oppgis, og at gapet
mellom det som oppgis og det som gjelder i virkeligheten, har økt betydelig i løpet av det siste tiåret. Det fører
åpenbart til at vi taper betydelige skatteinntekter når bilavgiftene til staten blir lavere på grunn av feil opplysninger fra bilfabrikantene. Det andre som skjer, er at forbrukere blir lurt. Når man sitter og velger hvilken bil man skal
kjøpe, ser man selvfølgelig på bruktbilpris, og man ser på
bilens historikk med hensyn til slitasje og hvor mye vedlikehold som trengs. Men det er ingen tvil om at bilens pris,
som delvis bestemmes av bilavgiftene, og bilens drivstofforbruk er ganske avgjørende for mange forbrukere. Når
det da viser seg at grosset av bilprodusentene oppgir grovt
feilaktige tall for dette i forhold til virkeligheten, betyr det
at en haug med helt vanlige forbrukere blir lurt hver eneste gang de fyller drivstoff på tanken, fordi bilprodusentene
sier at man egentlig skulle ha brukt mye mindre drivstoff
enn det man gjør.
Så er spørsmålet hvor mye av dette som er ulovligheter,
og hvor mye av dette som er en kultur i bilbransjen – som
det er nødvendig å ta grep for å få gjort noe med. Jeg har utfordret regjeringen på dette. Vi ser jo at Statens pensjonsfond utland har gått til sak mot Volkswagen, som det er
godt dokumentert har jukset, og som har hatt programmer
for å jukse med utslippstallene sine. Det andre er: Hvem er
det som hever stemmen på vegne av alle forbrukerne som
nå sitter igjen og er lurt?
Jeg har tenkt å gå gjennom noe: Jeg har bl.a. fått Stortingets utredningsseksjon til å gå gjennom hva som er tingenes tilstand i ulike land, og litt om utfordringene tilknyttet målesystemene vi har. Og jeg venter oppriktig spent på
hva Siv Jensen vil svare at hun og regjeringen har tenkt å
ta seg til.
Det er mye ny informasjon ute og går. Den britiske re-
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23. mai – Voteringer

Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 4
Komiteen hadde innstilt:
I
Stortinget ber regjeringen fremme forslag med sikte på
å forby mikroplast i kroppspleieprodukter.
II
Stortinget ber regjeringen fremme en handlingsplan
mot mikroplast etter at tiltaksanalysen er gjennomført.

Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.
Videre var innstilt:
III
Dokument 8:44 S (2015–2016) – Representantforslag
fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen og Ketil Kjenseth om mikroplast – vedlegges protokollen.

Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 5
Presidenten: Under debatten er det satt fram ett forslag, fra Knut Falk Qvigstad på vegne av Miljøpartiet De
Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en internasjonal konvensjon som regulerer produksjon, bruk
og håndtering av plast, med sikte på å redusere utslipp, ressursbruk, forsøpling og miljøskade på globale
økosystemer.»

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 97 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 18.09.18)

Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 6
Presidenten: Under debatten er det satt fram ett forslag, fra Rigmor Andersen Eide på vegne av Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen vedta pålegg om å benytte kraft fra nettet ved Hammerfest LNG på Melkøya, slik
Miljødirektoratet skisserer, eller kraft fra gasskraftverk
kombinert med karbonfangst og lagring, for slik å bidra
til at Norge når sitt nasjonale klimamål for 2020.»

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 83 mot 15
stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 18.10.30)
Komiteen hadde innstilt:
I
Stortinget ber regjeringen sikre realisering av minst
ett CCS-anlegg for å bidra til at Norge når sitt nasjonale
klimamål for 2020.
II
Stortinget ber regjeringen stimulere til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel gjennom risikoavlastning og
støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala
pilotprosjekt.
III
Stortinget ber regjeringen stimulere til økt bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien gjennom risikoavlastning
og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for norsk produksjon av trekull.
Høyre og Fremskrittspartiet har varslet at de vil stemme
imot.

Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling ble bifalt med 52 mot 45 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 18.11.01)
Videre var innstilt:

Komiteen hadde innstilt:
Dokument 8:48 S (2015–2016) – Representantforslag
fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en internasjonal konvensjon for å begrense utslipp, ressursbruk,
forsøpling og miljøskade fra plast – vedlegges protokollen.

IV
Dokument 8:50 S (2015–2016) – Representantforslag
fra stortingsrepresentantene Siv Elin Hansen, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om oppfølging av klimaavtalen fra Paris fram mot 2020 – vedlegges protokollen.
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23. mai – Voteringer

Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Vo t e r i n g :
Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne ble med 94 mot 4 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 18.13.13)

Votering i sak nr. 7
Komiteen hadde innstilt:
Stortinget samtykker i tiltredelse av annen protokoll til
Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999.

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen sette ned et petroleumsskattelovutvalg som skal gå gjennom hele norsk petroleumsskattelovgivning i tråd med de endrede rammebetingelsene for norsk petroleumssektor.»

Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 8
Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt sju
forslag. Det er
– forslag nr. 1, fra Rigmor Andersen Eide på vegne av
Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne
– forslag nr. 2, fra Rigmor Andersen Eide på vegne
av Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne
– forslag nr. 3, fra Ola Elvestuen på vegne av Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne
– forslagene nr. 4–7, fra Heikki Eidsvoll Holmås på
vegne av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne
Det voteres først over forslagene nr. 4–7, fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
Forslag nr. 4 lyder:
«Stortinget ber regjeringen stanse den pågående
23. konsesjonsrunde – i påvente av en uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken norsk olje det vil
være anledning til å hente ut i lys av klimaavtalen i
Paris.»
Forslag nr. 5 lyder:
«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken norsk
olje det vil være anledning til å hente ut i lys av
klimaavtalen i Paris.»
Forslag nr. 6 lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om konsekvensene for norsk oljepolitikk i lys
av klimaavtalen i Paris, basert på en uavhengig gjennomgang av hvilken norsk olje det vil være anledning
til å hente ut hvis man skal nå de globale klimamålene.»
Forslag nr. 7 lyder:
«Stortinget ber regjeringen bruke konsesjonspolitikken aktivt for å legge til rette for et grønt skifte i næringslivet, og legge frem for Stortinget hvordan dette
skal oppnås.»

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 89 mot 9 stemmer ikke
bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 18.13.43)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen stanse den pågående tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) – i påvente av en uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av
hvilken norsk olje det vil være anledning til å hente ut
i lys av klimaavtalen i Paris.»

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 88 mot 10 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 18.14.11)
Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 1, fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen om ikke å tildele blokker i 23. konsesjonsrunde som Miljødirektoratet og
Polarinstituttet har frarådet utlyst i sin høring.»

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 83 mot 15
stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 18.14.41)
Komiteen hadde innstilt:
Dokument 8:49 S (2015–2016) – Representantforslag
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23. mai – Voteringer

fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Siv Elin
Hansen og Heikki Eidsvoll Holmås om konsekvenser for
norsk oljepolitikk av klimaavtalen i Paris – vedlegges
protokollen.

Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.
Presidenten: I sakene nr. 9 og 10 foreligger det ikke
noe voteringstema.

Votering i sakene nr. 11 og 12
Presidenten: Sakene nr. 11 og 12 er andre gangs behandling av lovvedtak og gjelder lovvedtak 67 og 68.
Det foreligger ingen forslag til anmerkninger, og Stortingets lovvedtak 67 og 68 er dermed bifalt ved andre
gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.
Sak nr. 13, Referat, ble behandlet tidligere i dag.
Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.
Forlanger noen ordet før møtet heves? Så synes ikke.
– Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 18.16.
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(Regjeringen Solberg)

1

Innledning og bakgrunn

Klimaforskningen er klar, og virkningene av klimaendringene er i økende grad synlige og følbare. Klimaendringer truer livsgrunnlaget for
fremtidige generasjoner over hele verden. Utfordringene er sammensatte. Klimaendringene er en
global utfordring som krever internasjonalt samarbeid.
I desember 2015 vedtok partskonferansen
under FNs klimakonvensjon Parisavtalen med tilhørende beslutninger. Parisavtalen og dens
beslutninger markerer et vendepunkt for internasjonalt samarbeid på klimaområdet. Avtalen bygger på og videreutvikler det eksisterende internasjonale rammeverket på klimaområdet, og styrker
gjennomføringen av FNs rammekonvensjon om
klimaendring av 9. mai 1992 (FNs klimakonvensjon). Både folkerettslig og politisk representerer
avtalen, sammen med klimakonvensjonen, et solid
rammeverk for fremtidig global klimainnsats.
Som i FNs klimakonvensjon vil partene i Parisavtalen være stater og regionale organisasjoner for
økonomisk integrasjon.
Parisavtalen er ikke tidsbegrenset og er den
første klimaavtalen som etablerer juridisk bindende forpliktelser for alle parter om at de skal ha
nasjonalt fastsatte bidrag som skal meldes inn

hvert femte år. De nasjonalt fastsatte bidragene
skal inkludere utslippsreduksjoner, og partene
kan også inkludere tiltak for klimatilpasning,
klimafinansiering, kapasitetsbygging og teknologiutvikling og -overføring. Avtalen etablerer også
en juridisk bindende forpliktelse om at alle parter
skal gjennomføre nasjonale tiltak for å følge opp
disse nasjonalt fastsatte bidragene. Nasjonale
bidrag kan gjennomføres både med innenlandske
tiltak og ved frivillig samarbeid med andre parter,
for eksempel i form av overføring av utslippsreduksjoner. Avtalen oppretter et styrket måle- og
rapporteringssystem for tiltak og støtte der hver
part skal gi informasjon om utslipp og opptak av
klimagasser (nasjonalt regnskap) og informasjon
om gjennomføring og oppnåelse av sine nasjonalt
fastsatte bidrag til utslippsreduksjoner.
Avtalen inneholder også bestemmelser om at
innsatsen til alle parter vil utgjøre en progresjon
over tid. Den sier også at utviklingsland skal
motta støtte til gjennomføringen av de nasjonalt
fastsatte bidragene og erkjenner at økt støtte vil
muliggjøre økte ambisjoner.
Når Parisavtalen trer i kraft, vil den bli en juridisk bindende avtale under FNs klimakonvensjon.
Klimakonvensjonen er det sentrale rammeverket
for globalt samarbeid for å begrense klimaendringer og styrke tilpasning til et klima i endring.
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Det endelige målet med klimakonvensjon er å
oppnå stabilisering i konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som vil forhindre farlig, menneskeskapt påvirkning av klimasystemet.
Klimakonvensjonen inneholder ikke tallfestede, tidsbestemte utslippsforpliktelser for de
enkelte partene, men forplikter partene til å sende
inn informasjon om sine utslipp av klimagasser og
oppfordrer partene til å ta hensyn til klimaet i sine
nasjonale prosesser. Konvensjonen etablerer et
skille mellom industriland og utviklingsland gjennom et eget vedlegg I. Den inneholder i tillegg
ytterligere og mer spesifikke forpliktelser for
industrilandene, blant annet for rapportering,
utslippsbegrensninger og utvikling av nasjonale
virkemidler og tiltak.
Partskonferansen er øverste besluttende
organ under klimakonvensjonen, og har til nå hatt
årlige møter. På den første partskonferansen i
1995 ble det erkjent at forpliktelsene under konvensjonen ikke var tilstrekkelige til å nå konvensjonens endelige mål. Det ble derfor vedtatt å
igangsette forhandlinger om en ny avtale under
forutsetning av at dette ikke skulle føre til nye forpliktelser for utviklingslandene.
Som et resultat av denne prosessen ble
Kyotoprotokollen vedtatt 11. desember 1997.
Kyotoprotokollen er en juridisk bindende avtale
under klimakonvensjonen. Den har et omfattende
system for fleksibel gjennomføring og overholdelse av utslippsforpliktelsene. Kyotoprotokollen
trådte i kraft i 2005, og etablerte tallfestede
utslippsforpliktelser for perioden 2008±2012 for
rundt førti parter som den gang ble klassifisert
som industriland. Disse er listet opp i vedlegg B til
protokollen, etter de samme hovedlinjer som konvensjonens vedlegg I. Fremvoksende økonomier
som Kina, India og Brasil har ikke utslippsforpliktelser under Kyotoprotokollen.
Kyotoprotokollen er bygget på en statisk todeling mellom partene som ikke reflekterer at lands
klimagassutslipp og evne til å håndtere disse,
endres over tid. Da Kyotoprotokollen ble vedtatt i
1997, sto de utviklede landene for mer enn halvparten av de globale klimagassutslippene. Nå står
denne gruppen land for om lag en tredel av verdens klimagassutslipp. Kyotoprotokollens andre
forpliktelsesperiode (2013±2020) ble vedtatt på
partskonferansen i Doha i 2012. Utslippsforpliktelsene for 2013±2020 omfatter 37 land og EU, som
står for kun 10±13 prosent av de globale samlede
utslippene. Per 7. april 2016 var endringene fra
Doha ratifisert av 61 land inklusive Norge, som
ratifiserte 12. juni 2014. Det kreves 144 ratifikasjoner for at endringene skal tre i kraft.

Veksten i de globale klimagassutslippene har
de siste årene hovedsakelig funnet sted i utviklingsland. Utviklingslandenes klimagassutslipp
utgjør nå om lag to tredeler av de globale utslippene. Dersom klimakonvensjonens langsiktige
mål skal nås, vil det være nødvendig å myke opp
den rigide todelingen som følger av konvensjonen
og Kyotoprotokollen, slik at alle land stiller opp
med sine bidrag i en mer global avtale.
På partskonferansen for klimakonvensjonen i
Durban i 2011 ble det enighet om et mandat for å
forhandle en protokoll, et annet juridisk instrument eller et omforent juridisk bindende resultat
som skulle omfatte alle land (Durban-mandatet).
Det var også enighet om at den nye avtalen skulle
være ferdig forhandlet i 2015 og tre i kraft fra
2020. Kyotoprotokollen er ikke tidsbegrenset,
men dens andre forpliktelsesperiode utgår i 2020.
Det er derfor uvisst hvilken rolle Kyotoprotokollen vil ha etter 2020.
Forhandlingene under Durban-mandatet startet i 2012 og ble avsluttet 12. desember 2015 med
vedtaket av Parisavtalen. Den vil tre i kraft når
minst 55 parter som til sammen står for minst 55
prosent av de totale globale klimagassutslippene
har ratifisert eller på annen måte tiltrådt avtalen.
Ett av de mest grunnleggende elementene i
Parisavtalen er at den gir hver part ansvaret for å
fastsette sine nasjonale bidrag. Den legger også
opp til et system hvor partene må vurdere sine
nasjonale bidrag og oppdatere eller fornye disse
regelmessig i tråd med avtalens krav og prinsippene om at nye bidrag vil utgjøre progresjon og
høyest mulige ambisjon. Der Kyotoprotokollen
fastslår prosentvise mål om utslippsreduksjoner
for industriland, pålegger Parisavtalen alle parter
å utarbeide, melde inn og oppdatere nasjonalt fastsatte bidrag som kan inkludere ulike former for
mål eller tiltak for utslippsreduksjoner. Partene er
ikke juridisk bundet til å gjennomføre bidragene,
men partene skal gjennomføre nasjonale tiltak for
å redusere klimagassutslippene med sikte på å nå
målene i sine bidrag. Avtalen legger til rette for
samarbeid mellom land om gjennomføring av de
nasjonalt nasjonal fastsatte bidrag, inkludert
utslippsreduksjoner.
Parisavtalen ble åpnet for undertegning i New
York den 22. april 2016 og undertegnet av Norge
samme dag.
Parisavtalen antas å være av særlig stor viktighet
slik at Stortingets samtykke til ratifikasjon er nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.
Avtalen i engelsk originaltekst, med oversettelse til norsk, følger som trykt vedlegg til proposisjonen.
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Hovedelementer i avtalen

Oppsummering
Det overordnede motivet for Parisavtalen er å
styrke det globale samarbeidet på klimaområdet
og gjennomføringen av klimakonvensjonen. Den
skal føre til en forsterket innsats mot klimaendringer for å forhindre farlig, menneskeskapt
påvirkning av klimasystemet. Avtalen etablerer
både juridisk bindende forpliktelser og politiske
føringer. Den er ikke tidsbegrenset og legger opp
til at partene øker innsatsen over tid.
Avtalen består av bestemmelser for blant
annet utslippsreduksjoner, klimatilpasning og
støtte til utviklingsland for omstillingen til lavutslippsutvikling. På hvert av disse tre områdene
etablerer avtalen langsiktige mål samt mer detaljerte bestemmelser. Andre viktige elementer
inkluderer etableringen av en ny markedsbasert
mekanisme, samarbeid for gjennomføring av
nasjonalt fastsatte bidrag, samt rapportering av tiltak og støtte. Avtalen inkluderer også en egen
bestemmelse om gjennomføring og støtte til å
redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse (REDD+) gjennom det etablerte rammeverket for dette under konvensjonen. Alle parter oppfordres også til å lage langsiktige lavutslippsstrategier.
Avtalen etablerer for første gang juridisk bindende forpliktelser om at alle parter skal melde
inn nasjonalt fastsatte bidrag hvert femte år, og at
partene vil gjøre dette i tråd med prinsippene om
progresjon og høyest mulige ambisjon. Partene er
også forpliktet til å rapportere om sine utslipp og
gjennomføring og oppnåelse av sine utslippsbidrag. En ekspertbasert etterlevelseskomité er
opprettet med hensikt å tilrettelegge for etterlevelse av forpliktelsene.
En viktig faktor for å sikre global deltakelse
var å basere Parisavtalen på nasjonalt fastsatte
bidrag. Dette betyr at hver enkelt part selv
bestemmer hvilke bidrag de vil melde inn og
ambisjonsnivået for bidragene. Før Paris var alle
land oppfordret til å sende inn sine foreløpige
nasjonalt fastsatte bidrag. Alle de nasjonalt fastsatte bidragene som er innmeldt hittil, inneholder
tiltak, mål eller planer for begrensinger i klimagassutslipp i en eller annen form. Flere land har
sendt inn betingede bidrag eller vektlegger at
høyere ambisjoner kan oppnås ved tilgang til fleksible markedsbaserte mekanismer, klimafinansiering, teknologioverføring eller kapasitetsbygging. Svært mange utviklingsland har også
meldt inn bidrag som omhandler klimatilpasning.

7

Mange utviklingsland har også lagt inn betingede
bidrag, der det gjøres klart at gjennomføring av
bidragene er helt eller delvis avhengig av internasjonal støtte. Avtalen og beslutningen legger opp
til økt innsats over tid, hvor bidragene skal meldes
inn eller oppdateres hvert femte år. Suksessive
bidrag vil utgjøre en progresjon ut fra gjeldende
nasjonalt fastsatte bidrag og hvert lands høyeste
mulig ambisjon.
Avtalen legger også opp til at alle parter skal
delta i en felles gjennomgang for å vurdere kollektiv måloppnåelse. Partene skal se hen til resultatet
fra denne gjennomgangen når de nasjonalt fastsatte bidragene bestemmes.
Beslutningsteksten
I tillegg til selve avtalen vedtok partskonferansen i
Paris også en beslutningstekst, Parisbeslutningen. Parisbeslutningen vil være et viktig
underlagsdokument for Parisavtalens bestemmelser. Beslutningen vil kunne endres gjennom
beslutninger på fremtidige partskonferanser.
Parisbeslutningen har et større detaljeringsnivå
og beskriver for eksempel arbeidsprogram for
tiden før Parisavtalen forventes å tre i kraft.
Beslutningene beskriver dessuten elementer som
ikke er en del av avtalen, slik som programmene
for økt klimainnsats på kort sikt.
Proposisjonen omtaler i hovedsak Parisavtalen, men enkelte deler av Parisbeslutningen er
også omtalt under de enkelte tema der det er nyttig for å belyse innholdet i Parisavtalen.
Formålet med avtalen
For å bedre gjennomføringen av klimakonvensjonen og dens målsetning, tar avtalen sikte på å
styrke den globale responsen på trusselen som
klimaendringene utgjør. Formålet inkluderer å
1. holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C sammenlignet
med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense
temperaturøkningen til 1,5°C;
2. øke evnen til å tilpasse seg klimaendringene og
fremme klimarobusthet og en lavutslippsutvikling, på en måte som ikke setter matproduksjonen i fare;
3. gjøre finansieringsstrømmer forenlige med en
klimarobust lavutslippsutvikling.
Formålet skal nås på en måte som tar hensyn til
bærekraftig utvikling og innsats for å utrydde
fattigdom. Gjennomføringen skal også reflektere prinsippet om rettferdighet og prinsippet om
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felles men differensiert ansvar og respektive
muligheter, sett i lys av ulike nasjonale
omstendigheter.
Kollektivt utslippsmål
For å oppnå målet om begrenset temperaturøkning setter avtalen opp et kollektivt utslippsmål.
Det går ut på at partene tar sikte på at de globale
klimagassutslippene når toppunktet så hurtig som
mulig og deretter at utslippene reduseres raskt,
slik at det blir balanse mellom menneskeskapte
utslipp og opptak av klimagasser i løpet av andre
halvdel av dette århundret. Dette balansepunktet
kan beskrives som klimanøytralitet.
Nasjonalt fastsatte bidrag
Avtalen etablerer også individuelle plikter for
hvert enkelt land. Hver part skal utarbeide,
melde inn og opprettholde suksessive nasjonalt
fastsatte bidrag som den akter å realisere, og
skal gjennomføre nasjonale tiltak for å redusere
klimagassutslipp med sikte på å nå målene i
bidragene. Avtalen oppstiller en plikt for alle land
til å melde inn sine bidrag hvert femte år. Som
følge av beslutningen oppfordres parter som har
bidrag med femårshorisont, til å melde inn et
nytt bidrag innen 2020 og deretter hvert femte
år. Videre blir parter som har bidrag med tiårshorisont bedt om å melde inn eller oppdatere
bidragene hvert femte år. De partene som allerede har meldt inn et nasjonalt fastsatte bidrag,
oppfordres til å melde inn dette på nytt eller oppdatere dette innen 2020.
Avtalen viser til at partene skal vurdere om det
skal fastsettes felles tidsrammer for bidragene på
det første partsmøtet for Parisavtalen.
Hver part skal se hen til resultatet fra den globale gjennomgangen når de melder inn sine
bidrag. Videre vil bidraget utgjøre en progresjon i
forhold til det gjeldende bidraget og utgjøre hver
parts høyest mulige ambisjon. Dette er viktige
prinsipper som legger rammene for å øke de
nasjonalt fastsatte bidragene over tid i pakt med
formålet med avtalen.
Gjennomføringen av bidragene er ikke en forpliktelse, men partene er forpliktet til å gjennomføre nasjonale tiltak med sikte på å nå sine bidrag.
Videre vil bestemmelsene i avtalen gi større åpenhet om hvordan partene følger opp sine innmeldte
bidrag. Partene kan melde inn og gjennomføre
sine bidrag i fellesskap, og de kan samarbeide om
gjennomføringen gjennom markedsmekanismer
uten noen forutgående avtale om dette.

Man har fått langt større global deltakelse
ved å gå fra kun å ha individuelle tallfestede
utslippsforpliktelser, slik som i Kyotoprotokollen, til å ha nasjonalt fastsatte bidrag. Dette
kan styrke det globale samarbeidet om reduksjon i klimagassutslippene. De nasjonalt fastsatte
bidragene skal inkludere utslippsreduksjoner, og
partene kan også inkludere tiltak for klimatilpasning, klimafinansiering, kapasitetsbygging og
teknologiutvikling og -overføring. Mange av de
indikative nasjonalt fastsatte bidragene som ble
spilt inn i forkant av partskonferansen i Paris, forutsetter at partene mottar støtte for å kunne oppfylle sine bidrag.
Av 196 parter til klimakonvensjonen har hittil
188 parter levert slike indikative nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen. Dette gjør at
avtalen tegner til å få nær universell deltakelse
dersom alle disse landene ratifiserer eller slutter
seg til avtalen. EU-landene har levert et felles
bidrag, slik at det til sammen er 160 individuelle
bidrag.
Samlet omfatter bidragene land som står for
nær hele verdens klimagassutslipp. Ikke alle land
har inkludert alle utslippskilder eller alle kilder
for opptak av klimagass i sine nasjonalt fastsatte
bidrag. Klimagassutslippene fra internasjonal luftfart og sjøfart er ikke eksplisitt nevnt i Parisavtalen, men er omfattet av avtalens formål og kollektive utslippsmål. Arbeidet med å redusere utslippene fra disse sektorene vil kunne skje gjennom
landenes samarbeid i henholdsvis Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, ICAO, og
Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, IMO.
Parisavtalen oppfordrer også partene til å formulere og melde inn langsiktige lavutslippsstrategier, hvor partene tar hensyn til formålet med
avtalen. Parisbeslutningen inviterer partene til å
gjøre dette innen 2020.
Temperaturmålet
I Parisbeslutningen pekes det på at de innmeldte
utslippsbidragene som forelå til partskonferansen i Paris langt fra er tilstrekkelige til at de globale klimagassutslippene vil ligge på et nivå i
tråd med utslippsbaner som holder den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen godt under
2°C sammenliknet med førindustrielt nivå, og
hvor det tilstrebes å begrense oppvarmingen på
1,5°C.
De indikative nasjonalt fastsatte utslippsbidragene for 2025 og 2030 vil ifølge Parisbeslutningen
gi utslippsreduksjoner som fører til utslipp av
klimagasser i størrelsesorden 55 milliarder tonn
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CO2 ekvivalenter i 2030, sammenliknet med
dagens nivå på om lag 50 milliarder. Dette er ikke
tilstrekkelig for å nå avtalens formål. En utslippsutvikling i tråd med en temperaturøkning på mindre enn 2°C sammenliknet med førindustrielt nivå
vil ifølge FNs klimapanel kreve at utslippene ikke
overstiger om lag 40 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i 2030, basert på de mest kostnadseffektive
senarioene.
FNs klimapanel har gjennomført svært få
modellberegninger for utviklingsbaner der global
oppvarming kan begrenses ned mot 1,5°C. Dette
er bakgrunnen for at det i Parisbeslutningen ble
besluttet å invitere FNs klimapanel til å lage en
spesialrapport som skal utgis i 2018. Rapporten
skal gi informasjon om klimaendringene ved
1,5°C oppvarming og modellberegninger for
utslippsbaner i tråd med dette.
Tilpasning
Parisavtalen legger også føringer for arbeidet med
tilpasning til klimaendringene. Den fastsetter et
globalt mål om å styrke tilpasningskapasitet og
klimarobusthet samt å redusere sårbarhet overfor
klimaendringer. Styrket tilpasning skal bidra til
bærekraftig utvikling. Målet gjelder både nasjonalt tilpasningsarbeid og globalt samarbeid om tilpasning til klimaendringene.
Videre anerkjenner avtalen at det vil være nødvendig med støtte og samarbeid om tilpasningsarbeidet, særlig i de landene som er mest sårbare
for klimaendringer. Det vises også til at partene
bør styrke samarbeidet om tilpasning og bygge
videre på rammeverket om tilpasning som ble
vedtatt av partskonferansen i Cancún i 2010.
Avtalen pålegger partene en individuell forpliktelse til å ha planleggingsprosesser for å tilpasse
seg klimaendringene og gjennomføre tilpasningstiltak der det er hensiktsmessig.
Avtalen vektlegger at hver enkelt parts tilpasningsarbeid bør være nasjonalt styrt, ha en tilnærming som tar hensyn til begge kjønn, sørge for
medvirkning og åpenhet og ta særlig hensyn til
sårbare og utsatte grupper, lokalsamfunn og økosystemer. Videre skal tilpasningsarbeidet bygge
på vitenskap og forskning og baseres på tradisjonell kunnskap, urfolkskunnskap og andre lokale
kunnskapssystemer for å integrere hensynet til
klimaendringene i alle relevante sosioøkonomiske
og miljømessige planleggings- og beslutningsprosesser.
Tilpasning er også en integrert del av avtalens
rapporteringssystem og den globale gjennomgangen.
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Tap og skade
Under partskonferansen i Lima i 2014 ble partene
enige om at resultatet fra partskonferansen i Paris
skulle omfatte tap og skade som et ytterligere element i de tilfeller hvor tilpasning til klimaendringene ikke er nok.
Parisavtalen er den første klimaavtalen som
omtaler tap og skade. Avtalen refererer til tap og
skade i samsvar med vedtak fra tidligere partskonferanser. Det gjelder spesielt tilpasningsrammeverket, som ble vedtatt i 2010 i Cancún, og
mekanismen for tap og skade, som ble etablert i
2013 i Warszawa.
Avtalen oppfordrer partene til å samarbeide om
å redusere og håndtere tap og skade som følger av
klimaendringene, herunder både ekstremværhendelser og de langsiktige effektene av klimaendringer. Avtalen viderefører Warszawamekanismen, den allerede etablerte mekanismen for tap
og skade under tilpasningsrammeverket. Denne
skal være mekanismen også for Parisavtalen.
Partene blir også oppfordret til å samarbeide
om og legge til rette for økt forståelse, handling
og støtte i arbeidet med tap og skade. Dette gjelder blant annet tidlig varslingssystemer, forebygging og beredskap, risikovurderinger og programmer, forsikringsordninger og ikke-økonomisk tap, og å styrke arbeidet med å fremme
robuste samfunn, levesett og økosystemer.
Parisbeslutningen sier eksplisitt at artikkelen
om tap og skade ikke gir grunnlag for ansvar,
erstatning eller kompensasjon. Dette var et viktig
premiss for at tap og skade ble akseptert som en
egen artikkel i avtalen.
Finansiering
Avtalen pålegger industriland en plikt til å bistå
utviklingsland med finansiering av utslippsreduserende tiltak og tilpasning, i tråd med industrilandenes eksisterende forpliktelser vedtatt under
konvensjonen. Samtidig blir andre land oppfordret til å bidra med slik støtte på frivillig basis.
Denne oppfordringen innebærer en forsiktig, men
vesentlig, oppmyking av skillet mellom industriland og utviklingsland på finansieringsområdet.
Avtalens finansieringsbestemmelser viser ikke
direkte til klimakonvensjonen og dens vedlegg
med lister over parter med ulike forpliktelser.
Videre heter det i avtalen at industrilandene bør
fortsette å lede an i å mobilisere klimafinansiering
fra flere kilder, instrumenter og kanaler som en del
av en felles global innsats. Implisitt betyr dette at
mobilisering av klimafinansiering er et delt, globalt
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ansvar der industrilandene har et ansvar for å gå
foran. Slik mobilisering av klimafinansiering bør
representere progresjon utover tidligere innsats.
Avtalen etablerer ikke en forpliktelse for hvert
enkelt industriland til å styrke mobiliseringen over
tid, men oppfordrer til at dette gjøres.
Videre bør en opptrapping av finansielle ressurser ta sikte på å oppnå en balansert fordeling
mellom klimatilpasning og utslippsreduksjoner, i
tråd med utviklingslandenes nasjonale prioriteringer. Særlig hensyn skal tas til de minst utviklede
og mest sårbare landene.
Parisbeslutningen sier at industrilandene tar
sikte på at det kollektive målet om mobilisering av
USD 100 milliarder årlig skal fortsette til 2025, og
at partsmøtet for Parisavtalen før den tid skal
vedta et nytt tallfestet mål med USD 100 milliarder
årlig som gulv.
Klimafinansiering er også en integrert del av
avtalens rapporteringssystem og den globale gjennomgangen.
Kapasitetsbygging og teknologiutvikling og
-overføring
Omtalen av kapasitetsbygging i avtalen er på et
overordnet nivå og slår fast at det skal gjennomføres kapasitetsbyggende aktiviteter under Parisavtalen. Disse aktivitetene skal blant annet bidra til å
styrke kapasiteten til utviklingslandene, slik at disse
partene kan gjennomføre tiltak som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser og klimatilpasning.
I beslutningen etableres den nye Pariskomitéen for kapasitetsbygging. Komiteen vil få i oppgave å lede og følge opp etableringen av en ny
arbeidsplan som blant annet vil ta for seg hvordan
man best kan øke synergieffekter og unngå duplisering av kapasitetsbyggingsaktiviteter som allerede foregår i eksisterende organer under klimakonvensjonen.
Det etableres en langsiktig visjon for teknologiutvikling og teknologioverføring. Det etableres
også et nytt teknologirammeverk der betydningen
av støtte til de ulike stadiene i teknologiutvikling
og teknologioverføring, spesielt økt støtte til innovasjon, understrekes.
Kapasitetsbygging og teknologiutvikling og overføring er også en del av avtalens rapporteringssystem og den globale gjennomgangen.

skjeller i utviklingslandenes kapasitet. Det nye
systemet skal bygge på og styrke det nåværende
rapporteringssystemet.
Formålet med målings- og rapporteringssystemet er å bidra til forståelse av partenes tiltak i lys
av målene som er satt for avtalen. Systemet er ment
å gi oversikt over fremgang i gjennomføringen og
oppnåelsen av partenes nasjonalt fastsatte bidrag til
reduksjon av klimagassutslipp og tilpasningstiltak,
samt gi åpenhet om og oversikt over støtte som gis
og mottas under avtalen. Alle parter skal i rapporteringen gi informasjon om utslipp og opptak av
klimagasser (nasjonalt regnskap) og informasjon
om gjennomføring og oppnåelse av sine nasjonalt
fastsatte bidrag til utslippsreduksjoner.
Partene skal også rapportere om klimatilpasningstiltak på en hensiktsmessig måte. Avtalen
legger også opp til omfattende rapportering av
støtte. Industriland skal rapportere om støtte som
gis, og utviklingsland om behov og om mottatt
støtte. Alle lands rapporter om utslipp og gjennomføring, og industrilandenes rapportering om
støtte, skal gjennomgå en teknisk ekspertrevisjon
og en tilretteleggende multilateral vurdering. Prosessen skal inkludere identifisering av kapasitetsbyggende tiltak for parter som trenger det. I Parisbeslutningen ble det vedtatt et eget program for å
støtte utviklingslandene i deres gjennomføring av
bestemmelsene.
Global gjennomgang
Det skal foretas regelmessige gjennomganger av
partenes felles fremgang i retning av å oppfylle
formålet med avtalen og å nå de kollektive målene
for reduksjon av klimagassutslipp, tilpasning og
støtte. Gjennomgangene skal gi partene anledning til å vurdere den kollektive fremgangen i retning av å oppnå formålet med avtalen. Når partene melder inn sine nasjonalt fastsatte bidrag
skal de se hen til de periodiske, kollektive gjennomgangene. Gjennomgangene er også ment å
styrke det internasjonale samarbeidet over tid.
En første dialog om partenes kollektive innsats for å redusere utslipp skal ifølge Parisbeslutningen finne sted i 2018. Avtalen sier at en fullstendig global gjennomgang skal skje i 2023 og
hvert femte år deretter.

Rapportering

Mellomstatlig samarbeid om gjennomføring av
nasjonalt fastsatte bidrag

Avtalen etablerer et måle- og rapporteringssystem. Systemet omfatter alle parter, men skal ha
innebygget fleksibilitet som tar hensyn til for-

Parisavtalen inneholder tre ulike elementer for
samarbeid om gjennomføringen av nasjonalt fastsatte bidrag. Det første elementet anerkjenner at
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parter kan samarbeide frivillig og slik gi rom for
høyere ambisjonsnivå. Partene i slike samarbeid
må godkjenne bruken av kvoteenheter eller andre
«resultater» mot det nasjonale klimagassutslippsbidraget. I prinsippet kan land som ikke ønsker en
mer aktiv rolle for FN la dette elementet romme
alle former for samarbeid som finnes i dag, herunder kvoter, prosjekter og programmer og
REDD+. Partsmøtet for Parisavtalen kan gi ytterligere regler for slikt samarbeid. Dette første elementet vil kunne bli en ramme som også rommer
de to mer spesifikke elementene som omtales
under.
Det andre elementet etablerer en markedsmekanisme under FNs klimakonvensjon/Parisavtalen som skal bidra til at utslippsreduksjoner i ett
land kan overføres til andre land. Reduksjonen
kan kun benyttes av ett land opp mot denne partens nasjonalt fastsatte bidrag. Partsmøtet for
Parisavtalen skal på sitt første møte vedta regelverk, retningslinjer og prosedyrer for hvordan
denne mekanismen skal iverksettes, samt sikre at
en andel av provenyet fra aktiviteter under mekanismen går til å dekke administrative utgifter og
til å støtte særlig sårbare utviklingsland. I dette
arbeidet skal man blant annet trekke på erfaringer
med eksisterende mekanismer under Kyotoprotokollen, som helt eller delvis kan bli videreført
sammen med eventuelle nye konsepter.
Som et tredje element anerkjenner avtalen
også betydningen av «integrerte, helhetlige og
balanserte» ikke-markedsbaserte tilnærminger
som ledd i å gjennomføre partenes bidrag. Disse
kan omfatte utslippsreduksjoner, tilpasning, finansiering og teknologioverføring. Avtalen definerer
et rammeverk for ikke-markedsbaserte tilnærminger for å fremme slikt samarbeid. Beslutningen til
Parisavtalen etablerer et arbeidsprogram for å
fremme slikt samarbeid.
Mellomstatlig samarbeid kunne ha fortsatt
uten at temaet var blitt omtalt i avtalen. Omtalen i
avtalen sikrer imidlertid at det ikke kan reises tvil
om dette, og at det blir en prosess hvor det på
noen felter må, og på andre kan, utformes felles
regler for samarbeidet. En del av de reglene som
vil være relevante, som å unngå dobbelttelling, vil
trolig også bli omtalt i regelverket som skal sikre
transparens i hvordan partene etterlever sine forpliktelser og sine nasjonalt fastsatte bidrag etter
avtalen.
Skog og andre landarealer
Parisavtalen sier også at partene bør iverksette tiltak for å bevare lagrene av klimagasser og, der det
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er hensiktsmessig, styrke disse. Dette gjelder alle
økosystemer, herunder skog. Avtalens ordlyd om
lagrene omfatter økosystemers evne til å ta opp og
lagre karbon. Avtalen oppfordrer partene til å
gjennomføre og støtte rammeverket for samarbeid om å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+)
som er etablert under konvensjonen. Resultatbasert finansiering trekkes spesielt frem i denne
sammenheng.
Avtalens fortale fremhever viktigheten av å
bevare naturmangfold og økosystemenes integritet når det iverksettes tiltak for å håndtere klimaendringer.
Etterlevelse
Avtalen etablerer en mekanisme for gjennomføring og etterlevelse av avtalen. Etterlevelsesmekanismen skal være tilretteleggende og skal
ikke medføre sanksjoner eller straffekonsekvenser. Mekanismen skal bestå av en etterlevelseskomité, og dens mandat skal utarbeides på det
første partsmøtet for Parisavtalen.

3

Nye folkerettslige forpliktelser

Oppmykning av skillet mellom industriland og andre
land
Avtalen skal gjennomføres slik at den reflekterer
prinsippet om rettferdighet og prinsippet om felles, men differensiert ansvar og respektive muligheter, sett i lys av ulike nasjonale omstendigheter.
Denne formuleringen stammer fra vedtaket fra
partskonferansen i Lima i 2014 og åpner for en
mer dynamisk forståelse av differensiering mellom industriland og andre parter enn det som følger av klimakonvensjonen. Den nye formuleringen tar blant annet hensyn til historiske, nåværende og fremtidige utslipp og andre nasjonale
forhold. Parisavtalen benytter ikke vedlegg som
skiller mellom industriland og andre parter slik
Kyotoprotokollen gjør. Samtidig ligger Parisavtalen under klimakonvensjonen, og skillet mellom
land som er definert i vedleggene til klimakonvensjonen, er ikke opphevet. For eksempel sier Parisavtalen at utviklingsland skal få støtte både til å
gjennomføre sine utslippsreduksjons- og tilpasningsbidrag, og at støtte vil åpne for at de kan øke
ambisjonsnivået ytterligere. Til tross for dette gir
avtalen grunnlag for en betydelig oppmykning av
skillet med hensyn til forpliktelsene ulike parter
påtar seg.
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Temperaturmålet
Det globale temperaturmålet i Parisavtalen er
styrket i forhold til tidligere temperaturmål. Formuleringen i beslutningen fra partskonferansen i
Cancún i 2010 anerkjente at det er viktig med
raske tiltak for å redusere utslippene av klimagasser og holde temperaturøkningen under 2°C.
Til sammenlikning er selve formålet med Parisavtalen at temperaturøkningen skal holdes godt
under 2°C, og å tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5°C sammenliknet med førindustriell tid.
Cancún-beslutningene er heller ikke juridisk
bindende, i motsetning til Parisavtalen. Temperaturmålet er et globalt, kollektivt formål med avtalen, og partene skal gjennomføre tiltak med sikte
på å nå målene. Selv om denne typen kollektiv forpliktelse gir et stort tolkningsrom og handlingsrom for hvert enkelt partsland, vil et slikt mål gi
føringer for alle enkeltland i arbeidet med å
utforme nasjonalt fastsatte bidrag.
Nasjonalt fastsatte bidrag
Parisavtalen krever at alle parter skal utarbeide,
melde inn og opprettholde nasjonalt fastsatte
bidrag og melde inn disse hvert femte år fra
2020. Dette er et nytt element og vil gjelde for
alle parter. Alle land ble oppfordret til å melde
inn sine indikative nasjonale bidrag før partskonferansen i Paris. Norges bidrag er beskrevet i
kapittel 4.
De nasjonalt fastsatte bidragene skal innmeldes innen 2020.
Rapporteringskrav
Alle parter skal i rapporteringen gi informasjon
om utslipp og opptak av klimagasser (nasjonalt
regnskap) om gjennomføring og oppnåelse av
sine nasjonalt fastsatte bidrag til utslippsreduksjoner. Dette kravet gjelder alle land og er nytt sammenlignet med dagens krav som kun gjelder
industriland. Formålet med rammeverket for rapportering er blant annet å gi økt åpenhet og klar
forståelse av hvilke tiltak partene gjennomfører
for å nå sine nasjonalt fastsatte bidrag.
Parisavtalens system for måling og rapportering av nasjonalt fastsatte bidrag vil bygge på og
forsterke det eksisterende rapporteringsregimet under klimakonvensjonen. Sammenliknet
med klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen vil
Parisavtalen legge til rette for større samordning
av rapporteringskravene for alle parter. Samtidig

er det lagt opp til vesentlig fleksibilitet for å ta
hensyn til landenes forskjellige kapasitet.
Omleggingen vil derfor være størst for de parter
som ikke tidligere har hatt særskilte rapporteringskrav etter klimakonvensjonen. Ettersom
det nye systemet skal bygge på dagens system,
kan enkelte sider av dagens rapporteringssystem under klimakonvensjonen påregnes å bli
videreført i det nye systemet. I Parisbeslutningen står det at rapporteringen ikke skal skje
sjeldnere enn på toårig basis. Reglene og utformingen av regelverket for måling og rapportering vil bli klarlagt nærmere gjennom fellesreglene som det første partsmøtet til Parisavtalen skal vedta.
For industriland som tidligere har hatt særskilte krav til rapportering under klimakonvensjonen, vil Parisavtalen trolig ikke medføre
vesentlige nye krav om hyppigere rapporter,
men vil kunne innebære økt rapportering på
enkelte elementer. For eksempel vil det særlig
for tilpasning være større fokus på langsiktige
effekter av tiltak. Det nye rapporteringssystemet
skal erstatte rapporteringen under klimakonvensjonen.
Finansiering
Avtalen inneholder ikke nye finansieringsforpliktelser for industrilandene utover den generelle
forpliktelsen som industriland allerede har under
klimakonvensjonen til å gi støtte til utviklingslandene. Avtalen slår imidlertid fast at mobilisering bør utgjøre en «progresjon» utover tidligere
innsats. Finansieringsforpliktelsene under klimakonvensjonen har til nå vært kollektive, ikke individuelle. Avtalen sier at industrilandene fortsatt
bør ta ledelsen i å mobilisere klimafinansiering,
men at dette skal være som ledd i en felles global
innsats, samt at mobiliseringen kan komme fra
ulike kilder, instrumenter og kanaler.
Avtalen gir nytt innhold til rapporteringsforpliktelsene. Industrilandene er forpliktet til å
levere oppdaterte planer annethvert år med
beskrivelser av innretningen på klimafinansieringen, inkludert anslag over forventede ressurser
som vil bli levert til utviklingslandene. Andre parter oppfordres til å levere slike planer på frivillig
basis. Industrilandene er også forpliktet til å rapportere annethvert år om hva de har gitt og mobilisert av klimafinansiering til utviklingsland.
Andre parter oppfordres til å rapportere om dette
på frivillig basis. Hva denne rapporteringen skal
inneholde blir et sentralt forhandlingsspørsmål i
årene fremover.
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Tilpasning
Avtalen gir ingen nye juridisk bindende forpliktelser, men styrker det eksisterende rammeverket
for tilpasning ved at den etablerer et globalt mål
for å styrke tilpasningskapasitet og klimarobusthet og redusere sårbarhet. Videre innfører avtalen
en individuell plikt for alle parter til å delta i planlegging og iverksettelse av tiltak for å tilpasse seg
klimaendringene der det er hensiktsmessig. Dessuten styrkes Cancún-rammeverket for tilpasning
ved at det henvises til det i en juridisk bindende
avtale. Rapporteringsforpliktelsene er ikke ment å
utvides, men rapportering om tilpasning vil i noe
større grad enn tidligere være fremadskuende.
Tap og skade
Tap og skade er omtalt i en egen artikkel i avtalen,
men denne medfører ingen nye juridisk bindende
forpliktelser. Parisbeslutningen gir rom for at
arbeidsprogrammene for tap og skade kan gis et
utvidet mandat og ber om at Warszawamekanismen for tap og skade innhenter informasjon og
legger til rette for samarbeid om å utvikle forslag til
metoder for å unngå, minimere og håndtere forflytning relatert til klimaendringer. Det at tap og skade
har en selvstendig artikkel og ikke er en del av
tilpasningsartikkelen, kan føre til at temaet får økt
oppmerksomhet.

4

Norges nasjonalt fastsatte bidrag

Norge har meldt inn som et nasjonalt fastsatt
bidrag et betinget mål om å redusere utslippene
av klimagasser med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 1990, jf. Meld. St. 13
(2014±2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 ² en
felles løsning med EU. Norge er i dialog med EU
om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen, og
intensjonen om felles oppfyllelse ble formelt
bekreftet på EUs miljørådsmøte i september 2015.
Norge deltar i EUs kvotesystem gjennom
EØS-avtalen. Kvotesystemet setter et tak for de
samlede klimagassutslippene som er omfattet av
systemet. Dette taket vil bli gradvis redusert, og i
2030 vil utslippene være 43 prosent lavere enn
nivået i 2005.
Felles oppfyllelse med EU betyr at også ikkekvotepliktige utslipp vil bli inkludert i samarbeidet
med EU. Regjeringen arbeider for at Norges mål
for utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor1
fastsettes på samme grunnlag som for EU-landene, og i størst mulig grad parallelt med EU-lan-
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dene. Det forutsettes at Norge får samme tilgang
til fleksibilitet i gjennomføringen som EUs medlemsland.
EU-kommisjonen forventes å legge frem et
forslag til EU-landenes nasjonale mål for ikkekvotepliktig sektor til sommeren 2016. Endelig
avtale mellom Norge og EU forventes først i
2017/2018, etter at EU har fastsatt relevant regelverk. Norge følger regelverksutviklingen nøye og
gir innspill i relevante prosesser.
Dersom en felles løsning ikke fører frem, vil
målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i
2030 sammenliknet med 1990 være Norges
nasjonalt fastsatte bidrag til Parisavtalen. Dette
målet er betinget av tilgang på fleksible mekanismer i avtalen og en godskriving av Norges deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til å oppfylle vårt bidrag.
Parisavtalen åpner eksplisitt for at land og regionale organisasjoner som EU kan samarbeide om
nasjonalt fastsatte bidrag. Norges intensjon om å
gjennomføre bidraget sammen med EU legger
ingen føringer på hvor raskt Norge kan ratifisere
Parisavtalen.

5

Nærmere om de enkelte
bestemmelser i avtalen

Fortalen omtaler blant annet koblingen til FNs
klimakonvensjons formålsbestemmelse og prinsipper, herunder rettferdighetsprinsippet og prinsippet om felles, men differensiert ansvar og
respektive muligheter, sett i lys av ulike nasjonale
omstendigheter. Den anerkjenner behovet for en
effektiv respons på klimaendringene basert på det
beste tilgjengelige vitenskapelige grunnlag.
Fortalen anerkjenner de særskilte behovene
og spesielle omstendighetene i utviklingslandene, særlig i de landene som er mest sårbare
overfor effektene av klimaendringer.
Den trekker frem andre sentrale forpliktelser
som må ivaretas, blant annet rettferdig omstilling
av arbeidsstyrken og anstendig arbeid, menneskerettigheter, retten til helse, rett til utvikling, rettigheter for urfolk, lokalsamfunn, migranter og barn,
likestilling og styrking av kvinners stilling samt
rettferdighet mellom generasjoner.
Fortalen anerkjenner også betydningen av å
bevare lagrene av klimagasser og der det er hensiktsmessig å styrke disse, og at det er viktig å
sikre økosystemers integritet og bevaring av bio1

De største utslippskildene i norsk ikke-kvotepliktig sektor
er transport og jordbruk.
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logisk mangfold når det iverksettes tiltak for å
motvirke klimaendring.
Betydningen av samarbeid og sivilsamfunnets
deltakelse i beslutningsprosesser, samt tilgang til
informasjon, understrekes også.
Artikkel 1 inneholder definisjoner av enkelte
begreper som benyttes i avtalen.
Artikkel 2 nr. 1 inneholder avtalens formål og
fastslår at avtalen, for å bedre gjennomføringen av
klimakonvensjonen og dens målsetting, tar sikte
på å styrke den globale responsen på trusselen
som klimaendringene utgjør, innenfor rammen av
bærekraftig utvikling og innsats for å utrydde fattigdom, blant annet ved å:
a. holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 °C over førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C over førindustrielt nivå, i
anerkjennelsen av at dette vil redusere risikoene og effektene forbundet med klimaendringer betydelig
b. øke evnen til å tilpasse seg skadevirkningene av
klimaendringene og fremme klimarobusthet og
en lavutslippsutvikling av klimagasser, på en
måte som ikke setter matproduksjonen i fare
c. gjøre finansstrømmene forenlige med en bane
mot lavutslipp av klimagasser og klimarobust
utvikling
Artikkel 2 nr. 2 stadfester at iverksettelsen av avtalen skal gjenspeile rettferdighet og prinsippet om
felles, men differensiert ansvar og respektive
muligheter, sett i lys av ulike nasjonale omstendigheter.
Artikkel 3 forplikter alle parter til å påta seg og
melde inn ambisiøse innsatser som nærmere definert i artikkel 4 (utslippsreduksjoner), 7 (tilpasning til klimaendring), 9 (finansiering), 10 (teknologioverføring), 11 (kapasitetsbygging) og 13
(rapportering og verifisering) med sikte på å nå
avtalens målsetning. Alle partenes innsats vil
utgjøre en progresjon over tid, samtidig som det
erkjennes at utviklingslandene trenger støtte for å
kunne gjennomføre avtalen effektivt.
Artikkel 4 inneholder 19 underartikler, herunder hovedbestemmelsen om utslippsbidrag. I
artikkel 4 nr. 1 defineres et kollektivt utslippsmål
for å kunne nå temperaturmålet i artikkel 2. Det
kollektive utslippsmålet er at partene tar sikte på
at de globale klimagassutslippene skal nå toppunktet snarest mulig, med en erkjennelse av at
utviklingsland vil bruke lengre tid på å nå toppunktet. Partene tar deretter sikte på å foreta
raske utslippsreduksjoner i samsvar med beste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap, for å oppnå

en balanse mellom menneskeskapte utslipp fra
kilder og opptak av klimagasser i andre halvpart
av vårt århundre.
Videre skal alle parter ifølge artikkel 4 nr. 2
utarbeide, melde inn og opprettholde suksessive
nasjonalt fastsatte bidrag som de akter å realisere.
Partene er også forpliktet til å gjennomføre nasjonale tiltak for å redusere klimagassutslipp med
sikte på å nå målene med sine nasjonalt fastsatte
bidrag.
I henhold til artikkel 4 nr. 3 vil hver parts suksessive nasjonalt fastsatte bidrag utgjøre en progresjon ut over gjeldende nasjonale bidrag og
være uttrykk for landenes høyest mulige ambisjon. Bidragene skal ta hensyn til landenes felles,
men differensierte ansvar og respektive muligheter, sett i lys av ulike nasjonale omstendigheter.
Det heter i artikkel 4 nr. 4 at industrilandene
bør fortsette å gå foran ved å sette seg absolutte
mål for utslippsreduksjoner som dekker hele økonomien. Parter som er utviklingsland bør fortsette
å øke sin innsats for reduserte klimagassutslipp,
og de oppmuntres til over tid å gå i retning av
utslippsreduksjons- eller begrensningsmål som
dekker hele økonomien, sett i lys av ulike nasjonale omstendigheter.
Det framgår av artikkel 4 nr. 5 at utviklingsland skal gis støtte til gjennomføring av artikkel 4
i overenstemmelse med artikkel 9, 10 og 11 i
avtalen.
Artikkel 4 nr. 9 fastsetter at alle parter skal
melde inn sine nasjonalt fastsatte bidrag hvert
femte år, og at de da skal se hen til resultatene fra
de globale gjennomgangene, jf. artikkel 14. Artikkel 4 nr. 9 refererer også direkte til Parisbeslutningen. I beslutningen oppfordres parter som har
meddelt et foreløpig bidrag fram mot 2025, å
melde inn et nytt bidrag innen 2020 og gjøre tilsvarende hvert femte år deretter. Parter med et foreløpig bidrag fram mot 2030 bes om å melde inn
eller oppdatere bidraget innen 2020 og gjøre tilsvarende hvert femte år deretter.
Gjennom henvisningen til Parisbeslutningen
fremgår det at kravene til informasjon som skal
følge de nasjonale målene, er de samme som ble
vedtatt på partskonferansen i Lima i 2014 for de
indikative nasjonale bidragene, men disse kravene
kan revideres av partsmøtene til Parisavtalen.
I henhold til artikkel 4 nr. 11 kan en part når
som helst justere sitt eksisterende nasjonalt fastsatte bidrag med sikte på å øke sitt ambisjonsnivå
i samsvar med veiledning vedtatt av partsmøtet
for Parisavtalen.
Artikkel 4 nr. 13 har bestemmelser om bokføring. Det er krav om at partene redegjør for
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utslipp og opptak sett i forhold til sine nasjonalt
fastsatte bidrag.
Artikkel 4 nr. 16²18 har bestemmelser om felles oppfyllelse av nasjonalt fastsatte bidrag. Disse
bestemmelsene baserer seg i stor grad på tilsvarende bestemmelser i Kyotoprotokollen, som har
blitt brukt både av EU og av EU/Island sammen.
I artikkel 4 nr. 19 oppfordres alle parter til å
formulere og melde inn langsiktige lavutslippsstrategier.
Artikkel 5 nr. 1 sier at partene bør iverksette
tiltak for å bevare og, der det er hensiktsmessig,
styrke reservoarer og opptak av klimagasser.
Dette inkluderer lagre i skog. Artikkel 5 nr. 2 oppfordrer partene til å gjennomføre og støtte det
eksisterende rammeverket av beslutninger vedtatt under konvensjonen for å redusere utslipp fra
avskoging og skogforringelse i utviklingsland,
inkludert gjennom resultatbasert finansiering.
Dette omfatter også bevaring, bærekraftig skogforvaltning, styrking av karbonlagrene i skog
samt andre politikktilnærminger som integrerer
utslippsreduksjoner og klimatilpasning. Samtidig
bekreftes betydningen av å anvende positive
virkemidler, der det er hensiktsmessig, for å
oppnå andre miljø- og utviklingsgevinster.
Artikkel 6 har tre ulike elementer som
omhandler samarbeid mellom parter om gjennomføringen av nasjonalt fastsatte bidrag. Teksten er utformet slik at den skal kunne romme
både prosjekt-, program- og eventuelt sektorbasert samarbeid. Artikkel 6 nr. 1 og nr. 2 anerkjenner at parter frivillig samarbeider for å gjøre det
mulig å ha høyere ambisjoner. Når samarbeidet
involverer bruk av «internasjonalt overførte resultater fra reduserte utslipp» for å oppnå nasjonalt
fastsatte bidrag, skal partene fremme bærekraftig
utvikling og miljømessig integritet samt unngå
dobbelttelling. Artikkel 6 nr. 4 etablerer en ny
markedsmekanisme for å bidra til utslippsreduksjoner og støtte bærekraftig utvikling. Denne
underlegges myndigheten til og veiledning av
partsmøtet for avtalen. I artikkel 6 nr. 8 anerkjennes betydningen av at «integrerte, helhetlige og
balanserte» ikke-markedsbaserte tilnærminger
som medvirker til å gjennomføre partenes bidrag
er tilgjengelig for partsstatene. Disse kan inkludere utslippsreduksjoner, tilpasning, finansiering
og teknologioverføring. Artikkel 6 nr. 9 definerer
et rammeverk for å fremme slike tilnærminger.
Artikkel 7 omhandler tilpasning til klimaendringene og inneholder en rekke elementer
som gir grunnlag for å styrke det globale tilpasningsarbeidet. Avtalen anerkjenner tilpasning
som en utfordring alle land står overfor, og etable-
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rer som et kollektivt mål å styrke tilpasningskapasiteten og klimarobustheten, samt å redusere sårbarheten overfor klimaendringer, sett i sammenheng med temperaturmålet i formålsparagrafen.
Avtalen setter også et individuelt krav om at alle
parter, der det er hensiktsmessig, skal ha planleggingsprosesser for å tilpasse seg klimaendringene
og rapportere periodisk om tilpasningsarbeidet.
Tilpasning skal også inngå i den globale gjennomgangen hvert femte år. Hensikten med en slik
gjennomgang er at nasjonalt tilpasningsarbeid
skal bli anerkjent, gi grunnlag for kompetansespredning mellom partene og styrke gjennomføringen av tilpasningstiltak. Avtalen legger til
rette for at utviklingsland skal få støtte til gjennomføringen av sitt tilpasningsarbeid.
Artikkel 8 anerkjenner at det er viktig å unngå,
minimalisere og håndtere tap og skade som følge
av klimaendringer. Artikkelen sier videre at den
internasjonale mekanismen for tap og skade, som
ble opprettet i 2013, skal være den fungerende
mekanismen for tap og skade også under avtalen.
Bestemmelsen etablerer ikke erstatningsgrunnlag.
Artikkel 9 omhandler finansiering, og fastslår
at industriland skal bistå utviklingsland med finansiering både for å redusere utslipp og for å gjennomføre klimatilpasning i tråd med eksisterende
forpliktelser under konvensjonen. Videre sier
avtalen at industrilandene bør fortsette å lede an i
å mobilisere klimafinansiering fra flere kilder,
instrumenter og kanaler som en del av en felles
global innsats. Implisitt betyr dette at mobilisering
av klimafinansiering er et delt, globalt ansvar der
industrilandene har et ansvar for å gå foran. Slik
mobilisering av klimafinansiering bør representere progresjon utover tidligere innsats. Artikkel 9
nr. 4 fastslår at opptrappingen av bidragene av de
finansielle ressursene skal sikte mot en balanse
mellom klimatilpasning og utslippsreduksjoner i
tråd med utviklingslandenes nasjonale prioriteringer, og at spesielle hensyn skal tas til de landene
som er mest sårbare og har minst kapasitet. Artikkel 9 nr. 5 pålegger industrilandene til å levere
oppdatert informasjon annethvert år for klimafinansiering. Andre parter som bidrar med ressurser, oppfordres til å melde inn slik informasjon på
frivillig basis. Artikkel 9 nr. 7 omhandler rapporteringsforpliktelser og slår fast at industriland skal
rapportere om hva de har gitt og mobilisert av
klimafinansiering. Andre parter oppfordres til å
rapportere på frivillig basis.
Artikkel 10 legger frem en langsiktig visjon
om fullt ut å realisere utvikling og overføring av
teknologi for å forbedre robustheten mot klima-
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endringer og redusere utslippene av klimagasser.
Konvensjonens teknologimekanisme skal betjene
avtalen. Artikkelen etablerer også et nytt teknologirammeverk, og understreker betydningen av
støtte til de ulike stadiene i teknologiutvikling og
teknologioverføring, spesielt støtte til innovasjon.
Artikkel 11 slår fast at kapasitetsbyggende
aktiviteter under avtalen bør bidra til å styrke
kapasiteten til utviklingslandene, særlig de mest
sårbare, slik at de kan gjennomføre tiltak som
bidrar til blant annet klimatilpasning og reduserte
utslipp av klimagasser. Artikkelen pålegger partene som bidrar til kapasitetsbyggingsaktiviteter å
rapportere jevnlig om disse aktivitetene. Avtalen
fastslår at det skal etableres nye institusjoner for å
styrke det internasjonale samarbeidet og støtten
til kapasitetsbygging som gis til utviklingsland.
Artikkel 12 slår fast at partene, der det er hensiktsmessig, skal samarbeide om å styrke utdanning, opplæring og allmenn kunnskap om klimaendringer, samt øke allmennhetens tilgang til
klimainformasjon og tilrettelegge for sivilsamfunnets deltakelse.
Artikkel 13 etablerer et styrket måle- og rapporteringssystem for tiltak og støtte. Systemet omfatter alle parter, men skal ha innebygget fleksibilitet
som tar hensyn til forskjeller i utviklingslandenes
kapasitet. Det nye systemet skal bygge på og
styrke det nåværende rapporteringssystemet. Alle
parters rapporter skal inneholde utslippsregnskap
og informasjon om gjennomføring og oppnåelse av
bidrag, og rapportene skal underkastes en teknisk
revisjon. I hvor stor grad det nye systemet vil
bygge på dagens system, vil bli bedre klarlagt gjennom de nærmere fellesreglene som det første
partsmøtet til Parisavtalen skal vedta.
Artikkel 14 fastslår at partsmøtet til Parisavtalen periodisk skal vurdere gjennomføringen av
avtalen og kollektiv fremgang mot de langsiktige
målene i avtalen. Vurderingen skal dekke både
utslippsreduksjoner, klimatilpasning og støtte
(klimafinansiering, kapasitetsbygging, teknologiutvikling og teknologioverføring) på et rettferdig
og vitenskapelig grunnlag. Gjennomgangen skal
kartlegge utviklingen av tiltak og støtte under
avtalen, samt internasjonalt samarbeid, og derigjennom bidra med kunnskapsgrunnlag for partenes utvikling av nye nasjonale bidrag. Slike gjennomganger skal gjennomføres hvert femte år, den
første i 2023. Ifølge Parisbeslutningen skal det i
2018 gjennomføres en dialog med en gjennomgang av partenes felles innsats for det kollektive
utslippsmålet i avtalens artikkel 4 nr. 1. Partene
skal se hen til resultatet av den globale gjennomgangen når de skal oppdatere og forbedre sine til-

tak og sin støtte, og når de skal styrke det internasjonale samarbeidet for klimatiltak.
Artikkel 15 etablerer en mekanisme som skal
tilrettelegge for gjennomføring og etterlevelse av
avtalen. Mekanismen skal bestå av en ekspertbasert komité. Ifølge paragraf 103 i Parisbeslutningen skal komiteen ha tolv medlemmer med
relevant kompetanse. Komiteen skal settes
sammen på grunnlag av rettferdig global representasjon, med to medlemmer fra hver av de fem
regionale gruppene i FN-systemet, ett medlem fra
de små øystatene og ett medlem fra de minst
utviklede landene. Samtidig skal det ved sammensetning av komiteen tas hensyn til likestilling.
Videre detaljer for komiteens arbeid må fastsettes
i etterfølgende beslutninger.
Artiklene 16±29 utgjør avtalens sluttbestemmelser, og setter organisatoriske og juridiske rammer for avtalen. Artikkel 16²18 bestemmer at
klimakonvensjonens øverste organer også skal
fungere som avtalens øverste organer. Artikkel 19
sier at øvrige institusjonelle enheter etablert av
eller under Klimakonvensjonen kun skal betjene
den nye avtalen dersom dette besluttes av partsmøtet for Parisavtalen.
Artikkel 20 bestemmer at avtalen skal være
åpen for undertegning i perioden 22. april 2016 til
21. april 2017, med mulighet for etterfølgende tiltredelse. Avtalen er gjenstand for etterfølgende
ratifikasjon, godtakelse eller godkjenning. Avtalen
er åpen for tiltredelse fra dagen etter siste dato for
undertegning. Det følger av artikkel 20 at dersom
en regional organisasjon for økonomisk integrasjon blir part til avtalen, vil organisasjonen være
bundet av alle forpliktelser etter protokollen, selv
om en eller flere av organisasjonens medlemsstater ikke er part. Hvis medlemsstater til organisasjonen også er part i avtalen skal organisasjonen
og dens medlemsstater avgjøre deres respektive
ansvar for oppfyllelse av deres forpliktelser i henhold til avtalen. Det europeiske fellesskap har gitt
tydelige signaler om sin intensjon om å være part i
avtalen i likhet med dens medlemsstater. Slike
organisasjoner skal tilkjennegi rekkevidden av sin
kompetanse i anliggender som styres av avtalen i
sine ratifikasjons-, godtakelses-, godkjenningseller tiltredelsesdokumenter.
Artikkel 21 fastslår at avtalen skal tre i kraft på
den trettiende dagen etter at minst 55 parter til
konvensjonen, som til sammen står for minst 55
prosent av de estimerte globale klimagassutslippene, har deponert sine ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumenter. Den globale utslippsmengden for dette
formålet blir kalkulert på grunnlag av partenes
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siste egenrapportering før eller på dagen da avtalen ble vedtatt (12. desember 2015). Dokument
som deponeres av en regional organisasjon for
økonomisk integrasjon skal i denne forbindelse
ikke regnes i tillegg til dem som er deponert av
medlemsstatene i denne organisasjonen.
Artikkel 22²24 fastslår at avtalens bestemmelser om endringer av avtalen, vedlegg og tvisteløsning gjelder tilsvarende med nødvendige tilpasninger for avtalen. Artikkel 25 bestemmer at hver
part har én stemme. Artikkel 26 fastslår at FNs
generalsekretær er depositar for avtalen, og artikkel 27 forbyr reservasjoner. Artikkel 28 fastslår at
en part kan tre ut av avtalen tidligst tre år etter at
avtalen har trådt i kraft for vedkommende part.
Enhver uttreden skal tre i kraft ett år etter den
dato meddelelsen om uttreden ble mottatt av
depositaren, eller på den etterfølgende dato som
er fastsatt i meddelelsen om uttreden. Artikkel 29
fastslår at avtalens versjoner på arabisk, kinesisk,
engelsk, fransk, russisk og spansk alle har samme
gyldighet.

6

Fremtidige mandater og
arbeidsprosesser

Mandater
Avtalen fastsetter de overordnede rammene for
det internasjonale samarbeidet på klimaområdet.
Det er imidlertid et behov for å konkretisere det
nærmere innholdet i mange av bestemmelsene.
Avtalen og beslutningene nedfeller derfor en
rekke mandater til arbeidsprogrammer som vil bli
nærmere bestemt på fremtidige partskonferanser,
herunder
± retningslinjer for hvilke spesifikasjoner og innhold de nasjonalt fastsatte bidragene skal ha;
± retningslinjer for bokføring av de nasjonalt fastsatte bidragene;
± anbefalinger for felles retningslinjer og prosedyrer for målings- og rapporteringssystemet;
± modaliteter for den nye markedsbaserte mekanismen;
± modaliteter for rapportering av levert og mobilisert klimafinansiering;
± modaliteter for den globale gjennomgangen;
± modaliteter for etterlevelseskomiteen.
I tillegg har tilpasningskomiteen og ekspertgruppen for de minst utviklede landene (LEG) fått
mandat til å gjennomgå eksisterende institusjoner
på tilpasningsområdet, samt utarbeide metoder
for å evaluere tilpasningsbehov og for å aner-
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kjenne utviklingslands tilpasningsarbeid. I samarbeid med den faste finansieringskomiteen under
konvensjonen skal de ovennevnte gruppene også
utarbeide metodikk og anbefalinger om støtte til
tilpasning for utviklingsland, samt ha en gjennomgang av om støtten er tilstrekkelig og benyttet
effektivt.
Ved beslutningene er det også opprettet to
arbeidsprosesser for temaet tap og skade. Den
allerede eksisterende mekanismen for tap og
skade, Warszawamekanismen, skal etablere et
arkiv for informasjon om forsikringsordninger og
risikostrategier. Den skal i tillegg etablere en
arbeidsgruppe som skal samarbeide med andre
institusjoner for å utvikle forslag til metoder for å
unngå, minimere og håndtere klimafordrevne.
Arbeidsprosesser og usikkerheter
Det er generelt knyttet usikkerhet til hva som vil
bli resultatene av arbeidsprosessene som er nevnt
ovenfor. Norge kommer til å delta i forhandlingsprosessene og i utformingen av retningslinjer og
beslutninger på vanlig måte.
Det er forventet at en rekke land vil ønske å
ratifisere avtalen tidlig, men det er uvisst når kriteriene for ikrafttredelse vil være oppfylt. Parisavtalen trer i kraft når 55 parter som står for 55
prosent av verdens globale klimagassutslipp, har
ratifisert, akkreditert eller på annen måte akseptert avtalen. Regjeringen tilrår at Norge skal være
raskt ute med å ratifisere avtalen. EU er forventet
å bruke noe tid på å ratifisere avtalen, men det er
forventet at EU ratifiserer avtalen før de nasjonalt
fastsatte bidragene skal innmeldes i 2020.
Det er knyttet betydelig usikkerhet til om de
nasjonalt fastsatte bidragene over tid kan bli ambisiøse nok til å holde den globale temperaturøkningen godt under 2°C og tilstrebe å begrense oppvarmingen til 1,5°C. Alle parter bestemmer sine
egne nasjonale bidrag og er ikke juridisk forpliktet til å gjennomføre de nasjonalt fastsatte bidragene. Videre er det ikke fastsatt tallfestede og juridisk bindende utslippsforpliktelser slik det for
eksempel er i Kyotoprotokollen. Beregninger
viser at utslippsreduksjonene i de indikative bidragene som er meldt inn langt fra er tilstrekkelige til
å holde temperaturøkningen under 2°C.
Det er uvisst i hvor stor grad avtalen vil gjøre
klimakonvensjonens skille mellom industriland og
andre land mer dynamisk. For eksempel skal det
nye systemet for måling og rapportering av nasjonalt fastsatte bidrag bygge på eksisterende system under klimakonvensjonen, og det kan ikke
utelukkes at noen elementer i de nye fellesreglene
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som skal utvikles vil innebære et skille mellom
industriland og utviklingsland.
Markedsbasert samarbeid kan fortsette under
avtalen uavhengig av om det utvikles prosedyrer
og regelverk under arbeidsprogrammet. Det vil
derfor ikke være nødvendig å avvente utarbeidelsen av et regelverk slik man måtte gjøre i etterkant av forhandlingene om Kyotoprotokollen. Det
er uvisst hvor lang tid arbeidet med å etablere og
operasjonalisere markedsmekanismen vil ta.
Tap og skade er omtalt i en egen artikkel i
avtalen og er ikke en del av tilpasningsartikkelen.
Utfordringen med den nye artikkelen om tap og
skade er at det vil kunne medføre vanskeligheter
å begrense omfanget til å kun dreie seg om klimarelatert tap og skade. Videre vil det være problematisk dersom det nasjonale ansvaret svekkes og
land som utsetter tilpasningsarbeidet, blir premiert i form av støtte til tap og skade.
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Vurdering av avtalen for Norge

Avtalen er i tråd med norsk politikk og med forhandlingsmandatet som ble fastsatt i forkant av
partskonferansen.
Nasjonalt fastsatte bidrag
Den nye klimaavtalen innebærer økte krav over
tid også for Norge. Forutsatt Stortingets samtykke til ratifikasjon vil Norge, sammen med
andre parter til avtalen, måtte bidra til å begrense
den globale oppvarmingen i tråd med avtalens formål. Det kollektive overordnede temperaturmålet
er skjerpet sammenlignet med beslutningen fra
partskonferansen for klimakonvensjonen i
Cancún i 2010, der det ble vedtatt et mål om å
holde temperaturøkningen under 2°C.
Parisavtalen fremmer en prosess hvor partene
vil føre en gradvis mer ambisiøs klimapolitikk.
Norge vil være forpliktet til å melde inn nasjonalt
fastsatte bidrag, som inkluderer utslippsmål, innen
2020, og deretter hvert femte år. Hvert suksessive
bidrag vil utgjøre en progresjon i forhold til gjeldende bidrag og høyest mulige ambisjon. Det spesifiseres ikke hva som menes med mer ambisiøst,
men av dette følger at det er nødvendig at innsatsen øker over tid ut over det som gjøres i dag.
Alle parter oppfordres til å formulere og melde
inn langsiktige lavutslippsstrategier. I beslutningene fra partskonferansen inviteres parter til å
melde inn slike strategier innen 2020.
Norge skal også rapportere til klimakonvensjonen hvordan de nasjonalt fastsatte bidragene

følges opp. På dette og mange andre punkter står
Norge godt rustet til å oppfylle forpliktelser gjennom eksisterende forpliktelser under klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen.
Norge sendte inn informasjon om vårt indikative nasjonalt fastsatte utslippsbidrag for perioden
frem til 2030 i mars 2015, der målet oppgis å være
å redusere utslippene med minst 40 prosent i 2030
sammenlignet med 1990, og at dette skal gjennomføres sammen med EU.
Nivået og innretningen på norsk klimafinansiering
Parisbeslutningen slår fast at industrilandene
samlet tar sikte på at mobilisering av USD 100 milliarder årlig fra 2020 skal fortsette til 2025, og at
partsmøtet for avtalen før den tid skal vedta et nytt
tallfestet mål.
Det vil være viktig å avklare nærmere hvordan
enkeltland, herunder Norge, skal bidra i den felles globale innsatsen som innebærer at mobilisering av klimafinansiering bør innebære en progresjon slik avtalen oppfordrer til. Uansett vil mobilisert klimafinansiering omfatte mer enn offentlige
overføringer. Begrepet omfatter også innovativ
finansiering og mobilisering av klimafinansiering
til utviklingsland fra private kilder.
Avtalens bestemmelser om finansiering legger
for øvrig særskilt vekt på rapportering og på å gi
informasjon om den fremtidige innretning og
nivået på klimafinansieringen. Det vil bli utfordrende for Norge, som for mange andre land, å gi
slik informasjon. Hva slik rapportering skal inneholde, og hvilken form rapporteringen skal ha, vil
bli et forhandlingstema i tiden frem mot ikrafttredelsen av avtalen. En særlig utfordring vil være en
mer detaljert kartlegging av hvor mye privat
klimafinansiering som mobiliseres av norske
offentlige midler og virkemidler.

8

Økonomiske og administrative
konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene av å slutte seg til avtalen vil avhenge av
hvilke konkrete bidrag Norge velger å melde inn
under avtalen, og av de nasjonale klimapolitiske
valg som gjøres for å følge opp forpliktelsene.
Økonomiske og administrative konsekvenser av
fremtidig klimapolitikk i overensstemmelse med
avtalen må utredes etter hvert som forslag til
denne politikken fremmes.
Det må påregnes at avtalen over tid vil medføre samfunnsøkonomiske og administrative kon-

2015±2016

4647
Prop. 115 S

Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

sekvenser. Kostnadene for Norge vil, som i dag,
mest sannsynlig bestå dels av kostnader knyttet til
å redusere klimagassutslipp gjennom nasjonale
tiltak og internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert samarbeid, og dels av kostnader knyttet til finansiell
og annen støtte til utviklingsland for at disse skal
klare å gjennomføre sine nasjonalt fastsatte bidrag
og strekke seg utover dette.
Norge er i dialog med EU om felles oppfyllelse
av utslippsmålet for 2030, i tråd med avtalens
artikkel 4 nr.16, som gir rom for slikt samarbeid. I
Meld. St. 13 (2014±2015) Ny utslippsforpliktelse for
2030 ² en felles løsning med EU, er det gjort rede
for mulige økonomiske og administrative konsekvenser av en forpliktelse frem mot 2030. Der
fremgår det blant annet at de økonomiske og
administrative kostnadene vil være avhengig av
hvordan innretningen rundt felles oppfyllelse med
EU blir. En slik avklaring foreligger ikke enda.
Det må imidlertid bemerkes at avtalen vil være
juridisk bindende for Norge som selvstendig stat
uavhengig av hvordan denne innretningen blir.
Felles oppfyllelse med EU omfatter bare utslippsmålet og ikke klimafinansiering.
Rent prosessuelt vil Norge fortsette med å
bidra med årlige obligatoriske økonomiske partsbidrag til arbeidet under konvensjonen og følge
opp konvensjonsarbeidet. Kostnader i forbindelse
med dette skal dekkes innenfor Klima- og miljødepartementets gjeldende budsjettrammer.
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget
med en sak, etter at innsatsfordelingen i EU er
klar, som beskriver hvordan regjeringen vil
arbeide for å nå utslippsmålene, jf. Innst. 211 S.

9

Vurdering av hvorfor Norge
anbefales å bli part til avtalen

Parisavtalen er et gjennombrudd for globalt klimasamarbeid. Avtalen er global og peker ut en ambisiøs og langsiktig retning for det globale klimasamarbeidet.
Klimaendringene er en global utfordring som
krever internasjonalt samarbeid og Regjeringen
mener Norge bør bidra i den globale innsatsen ved
å bli part til avtalen. Avtalen er den første juridisk
bindende klimaavtalen hvor alle parter skal ha
nasjonalt fastsatte bidrag. Avtalens formål er ambisiøst og kan bare oppnås dersom alle store utslippsland blir part til avtalen og leverer og følger opp
sine bidrag. Oppslutningen under vedtaket av avtalen under FNs klimakonferanse i Paris gir grunn til
å tro at mange land vil signere og ratifisere avtalen.
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Selv om avtalen er en folkerettslig avtale og således
juridisk bindende for landene, er de individuelle
forpliktelsene begrenset. Det enkelte lands bidrag
skal fastsettes nasjonalt, og partene skal gjennomføre nasjonale tiltak for å redusere klimagassutslipp
med sikte på å nå målene i sine bidrag. Avtalen legger til rette for samarbeid mellom land om gjennomføring av de nasjonalt fastsatte bidrag, herunder utslippsreduksjoner.
Selv om bidragene settes nasjonalt, er etableringen av et rapporteringssystem, de globale gjennomgangene og innmeldingen av ambisjoner i
tråd med prinsippene om at suksessive bidrag vil
utgjøre progresjon og høyest mulige ambisjon,
ment å heve hver enkelt parts ambisjonsnivå over
tid slik at avtalens formål kan overholdes. Skillet
som finnes i konvensjonen mellom industriland og
andre land, er betydelig oppmyket, og avtalen har
heller ikke vedlegg med en slik inndeling av land.
Dette er et viktig element i arbeidet for å redusere
utslipp også i fremvoksende økonomier og et viktig argument for regjeringens vurdering av Parisavtalen som et gjennombrudd for globalt klimasamarbeid.
Det faktum at Parisavtalen fastslår at alle parter skal fastsette nasjonale bidrag med tiltak, mål
og planer for å redusere klimagassutslippene gjør
avtalen til et sterkere instrument enn Kyotoprotokollen som til sammenlikning omfatter land som
står for 10 ± 13 prosent av verdens samlede globale klimagassutslipp.
Avtalen legger opp til et system hvor alle parter hvert femte år skal melde inn sine nasjonalt
fastsatte bidrag og se hen til resultatene fra den
globale gjennomgangen, og at suksessive bidrag
vil utgjøre progresjon og høyest mulige ambisjon.
I tillegg vil avtalens langsiktige temperaturmål og
klimanøytralitetsmål legge føringer på det globale
samarbeidet på klimaområdet. Dette kan fremme
en kontinuerlig og dynamisk prosess hvor ambisjonsnivået heves både i det nasjonale klimaarbeidet og det internasjonale klimasamarbeidet.
Avtalens system for suksessive nasjonale
bidrag, i tråd med prinsippene om en progresjon
og høyest mulig ambisjon, vil, i den grad landende
følger opp og faktisk innfører målrettede virkemidler, bidra til å gi forutsigbarhet til næringslivet
og insentiver til både å utvikle og ta i bruk klimavennlig teknologi. Dette kan redusere risikoen for
karbonlekkasje og risikoen forbundet med langsiktige investeringer, legge grunnlaget for raskere
teknologiutvikling og redusere kostnadene ved
omstilling til en verden med lave klimagassutslipp
i tråd med avtalens formål. Dette kan også skape
nye næringsmuligheter for norsk næringsliv.
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10

Forholdet til norsk rett/nasjonal
oppfølging

Avtalen nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendring for å kunne ratifiseres, men vil legge juridiske og politiske føringer på Norges nasjonale og
internasjonale klimaarbeid.
Ansvaret for gjennomføringen av Parisavtalen
ligger hos regjeringen og departementene. Klimaog miljødepartementet har det koordinerende
ansvaret for konvensjonen, herunder også Parisavtalen.

11

Forbehold

Artikkel 27 i Parisavtalen fastslår at det ikke kan
tas noen forbehold mot avtalen.

12

Tilrådning

Spørsmålet om ratifikasjon av Parisavtalen er forelagt alle departementer.
Klima- og miljødepartementet tilrår at Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992 ratifiseres. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.
Utenriksdepartementet
tilrår:
At Deres Majestet godkjenner og skriver
under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen
av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992.

Vi HARALD, Norges Konge,
stadfester:
Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember
2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992 i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag
til vedtak om samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen
av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon
om klimaendring av 9. mai 1992
I
Stortinget samtykker i ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 til FNs rammekonvensjon om
klimaendring av 9. mai 1992.
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Vedlegg 1

Paris Agreement

Parisavtalen

The Parties to this Agreement,
Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter
referred to as µthe Convention¶,
Pursuant to the Durban Platform for
Enhanced Action established by decision 1/CP.17
of the Conference of the Parties to the Convention
at its seventeenth session,
In pursuit of the objective of the Convention,
and being guided by its principles, including the
principle of equity and common but differentiated
responsibilities and respective capabilities, in the
light of different national circumstances,
Recognizing the need for an effective and progressive response to the urgent threat of climate
change on the basis of the best available scientific
knowledge,
Also recognizing the specific needs and special
circumstances of developing country Parties,
especially those that are particularly vulnerable to
the adverse effects of climate change, as provided
for in the Convention,
Taking full account of the specific needs and
special situations of the least developed countries
with regard to funding and transfer of technology,

Partene i denne avtalen,
som er parter i FNs rammekonvensjon om
klimaendring, heretter kalt «konvensjonen»,

Recognizing that Parties may be affected not
only by climate change, but also by the impacts of
the measures taken in response to it,
Emphasizing the intrinsic relationship that climate change actions, responses and impacts have
with equitable access to sustainable development
and eradication of poverty,
Recognizing the fundamental priority of safeguarding food security and ending hunger, and
the particular vulnerabilities of food production
systems to the adverse impacts of climate change,
Taking into account the imperatives of a just
transition of the workforce and the creation of
decent work and quality jobs in accordance with
nationally defined development priorities,
Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when
taking action to address climate change, respect,
promote and consider their respective obligations
on human rights, the right to health, the rights of

som henviser til Durban-plattformen for økt
handling, etablert ved beslutning 1/CP.17 under
konvensjonens syttende Partskonferanse,
som arbeider for å oppnå konvensjonens formål
og er veiledet av dens prinsipper, herunder prinsippet om rettferdighet og felles, men differensiert ansvar og respektive muligheter, sett i lys av
ulike nasjonale omstendigheter,
som erkjenner behovet for en effektiv og trinnvis respons på den presserende trusselen klimaendringene utgjør, på basis av den beste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap,
som også erkjenner de spesifikke behovene og
de spesielle omstendighetene til de partene som
er utviklingsland, særlig de som er ekstra sårbare
for skadevirkningene av klimaendringene, slik
konvensjonen tar høyde for,
som fullt ut tar hensyn til de minst utviklede
landenes spesifikke behov og spesielle situasjon
med hensyn til finansiering og teknologioverføring,
som erkjenner at partene kan bli påvirket ikke
bare av klimaendringer, men også av virkningene
av tiltak som iverksettes som svar på dem,
som understreker at tiltak mot klimaendring,
reaksjoner og effekter henger uløselig sammen
med rettferdig adgang til bærekraftig utvikling og
utryddelse av fattigdom,
som erkjenner at det å trygge matvaresikkerheten og stanse sult er en grunnleggende prioritet,
og at matproduksjonssystemene er spesielt sårbare overfor skadevirkningene av klimaendringer,
som tar hensyn til nødvendigheten av en rettferdig omstilling av arbeidsstyrken og av å skape
anstendig arbeid og kvalitetsjobber i samsvar med
nasjonalt definerte utviklingsprioriteringer,
som erkjenner at klimaendring er et felles
anliggende for menneskeheten, bør partene, når
de iverksetter tiltak mot klimaendring, respektere, fremme og vurdere sine respektive menneskerettighetsforpliktelser, rett til helse og rettig-
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indigenous peoples, local communities, migrants,
children, persons with disabilities and people in
vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of
women and intergenerational equity,
Recognizing the importance of the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks
and reservoirs of the greenhouse gases referred
to in the Convention,
Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including oceans, and the
protection of biodiversity, recognized by some cultures as Mother Earth, and noting the importance
for some of the concept of µclimate justice¶, when
taking action to address climate change,
Affirming the importance of education, training, public awareness, public participation, public
access to information and cooperation at all levels
on the matters addressed in this Agreement,
Recognizing the importance of the engagements of all levels of government and various
actors, in accordance with respective national legislations of Parties, in addressing climate change,
Also recognizing that sustainable lifestyles and
sustainable patterns of consumption and production, with developed country Parties taking the
lead, play an important role in addressing climate
change,
Have agreed as follows:

23

heter for urfolk, lokalsamfunn, migranter, barn,
funksjonshemmede og mennesker i sårbare situasjoner samt retten til utvikling, likestilling mellom
kjønnene, kvinners rettigheter og rettferdighet
mellom generasjonene,
som erkjenner betydningen av å bevare og, der
det er hensiktsmessig, styrke reservoarer og opptak av klimagasser som er nevnt i konvensjonen,
som merker seg betydningen av å sikre integriteten til alle økosystemer, herunder hav, og vern
om det biologiske mangfoldet, i noen kulturer
kjent som «Moder jord», og merker seg den
betydning noen tillegger begrepet «klimarettferdighet», når det skal iverksettes tiltak for å motvirke klimaendring,
som bekrefter viktigheten av skolegang, opplæring, allmenn bevissthet, allmenn deltakelse, allmenn tilgang til informasjon og samarbeid på alle
plan i saker som denne avtalen tar for seg,
som erkjenner betydningen av at myndigheter
på alle forvaltingsnivåer og ulike aktører engasjerer seg, i samsvar med de respektive partenes
nasjonale lovgivning, for å motvirke klimaendring,
som også erkjenner at bærekraftige livsstiler og
bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre,
anført av parter som er industriland, spiller en viktig rolle i arbeidet med å motvirke klimaendring,
har inngått følgende avtale:

Article 1

Artikkel 1

For the purpose of this Agreement, the definitions
contained in Article 1 of the Convention shall
apply. In addition:
(a) µConvention¶ means the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted
in New York on 9 May 1992;
(b) µConference of the Parties¶ means the Conference of the Parties to the Convention;
(c) µParty¶ means a Party to this Agreement.

I denne avtalen gjelder definisjonene i konvensjonens artikkel 1. I tillegg betyr:

Article 2

Artikkel 2

1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to
the threat of climate change, in the context of
sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by:
(a) Holding the increase in the global average
temperature to well below 2°C above preindustrial levels and pursuing efforts to
limit the temperature increase to 1.5°C

1. For å bedre gjennomføringen av konvensjonen
og dens målsetning tar denne avtalen sikte på
å styrke den globale responsen på trusselen
som klimaendringene utgjør, i rammen av
bærekraftig utvikling og innsats for å utrydde
fattigdom, blant annet ved å:
a) holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C sammenliknet med førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til

1. «konvensjonen»: FNs rammekonvensjon om
klimaendring, vedtatt i New York 9. mai 1992,
2. «partskonferanse»: konferansen av partene i
konvensjonen,
3. «part»: en part i denne avtalen.
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above pre-industrial levels, recognizing that
this would significantly reduce the risks
and impacts of climate change;
(b) Increasing the ability to adapt to the
adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse
gas emissions development, in a manner
that does not threaten food production; and
(c) Making finance flows consistent with a
pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.
2. This Agreement will be implemented to reflect
equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national
circumstances.

1,5°C over førindustrielt nivå, i anerkjennelsen av at dette vil redusere risikoene og
effektene forbundet med klimaendringer
betydelig
b) øke evnen til å tilpasse seg skadevirkningene av klimaendringene og fremme klimarobusthet og en lavutslippsutvikling , på en
måte som ikke setter matproduksjonen i
fare
c) gjøre finansstrømmene forenlige med en
bane mot lavutslippsutvikling og klimarobust utvikling
2. Iverksettelsen av denne avtalen skal gjenspeile
rettferdighet og prinsippet om felles, men differensiert ansvar og respektive muligheter,
sett i lys av ulike nasjonale omstendigheter.

Article 3

Artikkel 3

As nationally determined contributions to the
global response to climate change, all Parties are to
undertake and communicate ambitious efforts as
defined in Articles 4, 7, 9, 10, 11 and 13 with the
view to achieving the purpose of this Agreement as
set out in Article 2. The efforts of all Parties will
represent a progression over time, while recognizing the need to support developing country Parties
for the effective implementation of this Agreement.

Som nasjonalt fastsatte bidrag til den globale
responsen på klimaendringene skal alle parter
påta seg og melde inn ambisiøse innsatser som
definert i artikkel 4, 7, 9, 10, 11 og 13 med sikte på
å nå målsetningen med denne avtalen som anført i
artikkel 2. Alle partenes innsats vil utgjøre en progresjon over tid, samtidig som det erkjennes at
parter som er utviklingsland, trenger støtte for at
denne avtalen skal kunne gjennomføres effektivt.

Article 4

Artikkel 4

1. In order to achieve the long-term temperature
goal set out in Article 2, Parties aim to reach
global peaking of greenhouse gas emissions as
soon as possible, recognizing that peaking will
take longer for developing country Parties,
and to undertake rapid reductions thereafter in
accordance with best available science, so as
to achieve a balance between anthropogenic
emissions by sources and removals by sinks of
greenhouse gases in the second half of this
century, on the basis of equity, and in the context of sustainable development and efforts to
eradicate poverty.
2. Each Party shall prepare, communicate and
maintain successive nationally determined
contributions that it intends to achieve. Parties
shall pursue domestic mitigation measures,
with the aim of achieving the objectives of
such contributions.
3. Each Party¶s successive nationally determined
contribution will represent a progression
beyond the Party¶s then current nationally
determined contribution and reflect its highest

1. For å nå det langsiktige temperaturmålet som
angitt i artikkel 2, tar partene sikte på at de globale klimagassutslippene skal nå toppunktet
snarest mulig, idet det erkjennes at utviklingslandene vil bruke lengre tid på å nå dette toppunktet, og påta seg raske reduksjoner i
samsvar med beste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap deretter, for å oppnå en balanse
mellom menneskeskapte utslipp fra kilder og
opptak av klimagasser i andre halvpart av vårt
århundre, basert på rettferdighet og innenfor
rammen av bærekraftig utvikling og innsats
for å utrydde fattigdom.
2. Hver part skal utarbeide, melde inn og opprettholde suksessive, nasjonalt fastsatte bidrag
som den akter å realisere. Partene skal gjennomføre nasjonale reduksjonstiltak med sikte
på å nå målene med slike bidrag.
3. Hver parts suksessive, nasjonalt fastsatte
bidrag vil utgjøre en progresjon utover dens til
enhver tid gjeldende nasjonalt fastsatte bidrag
og være uttrykk for dens høyest mulige ambi-
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possible ambition, reflecting its common but
differentiated responsibilities and respective
capabilities, in the light of different national
circumstances.
4. Developed country Parties should continue
taking the lead by undertaking economy-wide
absolute emission reduction targets. Developing country Parties should continue enhancing
their mitigation efforts, and are encouraged to
move over time towards economy-wide emission reduction or limitation targets in the light
of different national circumstances.
5. Support shall be provided to developing country Parties for the implementation of this Article, in accordance with Articles 9, 10 and 11,
recognizing that enhanced support for developing country Parties will allow for higher
ambition in their actions.
6. The least developed countries and small island
developing States may prepare and communicate strategies, plans and actions for low
greenhouse gas emissions development
reflecting their special circumstances.
7. Mitigation co-benefits resulting from Parties¶
adaptation actions and/or economic diversification plans can contribute to mitigation outcomes under this Article.
8. In communicating their nationally determined
contributions, all Parties shall provide the
information necessary for clarity, transparency
and understanding in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
9. Each Party shall communicate a nationally
determined contribution every five years in
accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
this Agreement and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in
Article 14.
10. The Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Agreement shall
consider common time frames for nationally
determined contributions at its first session.
11. A Party may at any time adjust its existing
nationally determined contribution with a view
to enhancing its level of ambition, in accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Agreement.

25

sjon, og skal gjenspeile partens felles, men differensierte ansvar og respektive muligheter
sett i lys av ulike nasjonale omstendigheter.
4. Parter som er industriland, bør fortsatt gå
foran ved å påta seg absolutte mål for utslippsreduksjoner som dekker hele økonomien. Parter som er utviklingsland, bør fortsette å øke
sin innsats for reduserte klimagassutslipp, og
de oppmuntres til over tid å gå i retning av
utslippsreduksjons- eller begrensningsmål
som dekker hele økonomien sett i lys av ulike
nasjonale omstendigheter.
5. Det skal gis støtte til gjennomføring av denne
artikkelen til parter som er utviklingsland, i
samsvar med artikkel 9, 10 og 11, idet det
erkjennes at økt støtte til parter som er utviklingsland, vil gi dem mulighet til å høyne
ambisjonsnivået i sine tiltak.
6. De minst utviklede landene og utviklingsland
som er små øystater, kan utarbeide og melde
inn strategier, planer og tiltak for å oppnå en
lavutslippsutvikling som gjenspeiler deres spesielle omstendigheter.
7. Der partenes tilpasningstiltak og/eller planer
om næringsdiversifisering bidrar til reduserte
klimagassutslipp, kan disse resultatene fra
reduserte utslipp anerkjennes etter denne
artikkelen.
8. Når de melder inn sine nasjonalt fastsatte
bidrag, skal alle parter gi de opplysninger som
er nødvendige av hensyn til klarhet, transparens og forståelse i samsvar med beslutning 1/
CP.21 og eventuelle relevante beslutninger fra
partskonferansen når den fungerer som partsmøte for denne avtalen.
9. Hver part skal melde inn et nasjonalt fastsatt
bidrag hvert femte år i samsvar med beslutning 1/CP.21 og enhver relevant beslutning i
partskonferansen når den fungerer som partsmøte for denne avtalen, og skal se hen til resultatene av den globale gjennomgangen som er
nevnt i artikkel 14.
10. I sin første sesjon skal partskonferansen når
den fungerer som partsmøte for denne avtalen
vurdere felles tidsrammer for nasjonalt fastsatte bidrag.
11. En part kan når som helst justere sitt eksisterende, nasjonalt fastsatte bidrag med sikte
på å øke sitt ambisjonsnivå, i samsvar med veiledning vedtatt av partskonferansen når den
fungerer som partsmøte for denne avtalen.
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12. Nationally determined contributions communicated by Parties shall be recorded in a public
registry maintained by the secretariat.
13. Parties shall account for their nationally determined contributions. In accounting for anthropogenic
emissions
and
removals
corresponding to their nationally determined
contributions, Parties shall promote environmental integrity, transparency, accuracy, completeness, comparability and consistency, and
ensure the avoidance of double counting, in
accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Agreement.
14. In the context of their nationally determined
contributions, when recognizing and implementing mitigation actions with respect to
anthropogenic emissions and removals, Parties should take into account, as appropriate,
existing methods and guidance under the Convention, in the light of the provisions of paragraph 13 of this Article.
15. Parties shall take into consideration in the
implementation of this Agreement the concerns of Parties with economies most affected
by the impacts of response measures, particularly developing country Parties.
16. Parties, including regional economic integration organizations and their member States,
that have reached an agreement to act jointly
under paragraph 2 of this Article shall notify
the secretariat of the terms of that agreement,
including the emission level allocated to each
Party within the relevant time period, when
they communicate their nationally determined
contributions. The secretariat shall in turn
inform the Parties and signatories to the Convention of the terms of that agreement.
17. Each party to such an agreement shall be
responsible for its emission level as set out in
the agreement referred to in paragraph 16 of
this Article in accordance with paragraphs 13
and 14 of this Article and Articles 13 and 15.
18. If Parties acting jointly do so in the framework
of, and together with, a regional economic
integration organization which is itself a Party
to this Agreement, each member State of that
regional economic integration organization
individually, and together with the regional
economic integration organization, shall be
responsible for its emission level as set out in
the agreement communicated under paragraph 16 of this Article in accordance with
paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.

12. Nasjonalt fastsatte bidrag innmeldt av partene
skal tas inn i et offentlig register som sekretariatet skal føre.
13. Partene skal redegjøre for sine nasjonalt fastsatte bidrag. Når de redegjør for menneskeskapte utslipp og opptak som svarer til deres
nasjonalt fastsatte bidrag, skal partene fremme
miljømessig integritet, transparens, nøyaktighet, fullstendighet, sammenlignbarhet og konsistens og sørge for å unngå dobbelttelling, i
samsvar med veiledning vedtatt av partskonferansen når den fungerer som partsmøte for
denne avtalen.
14. I sammenheng med sine nasjonalt fastsatte
bidrag bør partene, når de anerkjenner og
iverksetter tiltak for å redusere menneskeskapte utslipp og øke opptak, ta rimelig hensyn til eksisterende metoder og veiledning i
henhold til konvensjonen, i lys av bestemmelsene i 13. ledd av denne artikkelen.
15. I gjennomføringen av denne avtalen skal partene ta hensyn til interessene til de partene
hvis økonomi blir mest berørt av virkningene
av mottiltak, særlig de partene som er utviklingsland.
16. Parter, herunder regionale organisasjoner for
økonomisk integrasjon og deres medlemsstater, som har inngått avtale om å opptre samlet i
forbindelse med 2. ledd av denne artikkelen,
skal underrette sekretariatet om vilkårene for
nevnte avtale, herunder utslippsnivået som er
tildelt hver part innenfor det aktuelle tidsrommet, når de melder inn sine nasjonalt fastsatte
bidrag. Sekretariatet skal i sin tur informere
partene og konvensjonens signatarstater om
vilkårene i avtalen.
17. Hver part i en slik avtale skal være ansvarlig
for sitt utslippsnivå som fastsatt i avtalen som
det henvises til i 16. ledd ovenfor, i samsvar
med 13. og 14. ledd av denne artikkelen og
artikkel 13 og 15.
18. Dersom parter som opptrer samlet, gjør dette
innenfor rammen av og sammen med en regional organisasjon for økonomisk integrasjon
som selv er part i denne avtalen, skal hver
medlemsstat i den regionale organisasjonen
for økonomisk integrasjon individuelt og
sammen med den regionale organisasjonen
for økonomisk integrasjon være ansvarlig for
sitt utslippsnivå som fastsatt i avtalen som er
innsendt i henhold til 16. ledd av denne artikkelen, i samsvar med 13. og 14. ledd av denne
artikkelen og artikkel 13 og 15.
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19. All Parties should strive to formulate and communicate long-term low greenhouse gas emission development strategies, mindful of Article
2 taking into account their common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national
circumstances.

19. Alle parter bør søke å formulere og melde inn
langsiktige strategier for lavutslipp av klimagasser idet de tar hensyn til artikkel 2, og sett
på bakgrunn av deres felles, men differensierte ansvar og respektive muligheter, sett i lys
av ulike nasjonale omstendigheter.

Article 5

Artikkel 5

1. Parties should take action to conserve and
enhance, as appropriate, sinks and reservoirs
of greenhouse gases as referred to in Article 4,
paragraph 1(d), of the Convention, including
forests.
2. Parties are encouraged to take action to implement and support, including through resultsbased payments, the existing framework as set
out in related guidance and decisions already
agreed under the Convention for: policy
approaches and positive incentives for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation, and the role of
conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks
in developing countries; and alternative policy
approaches, such as joint mitigation and adaptation approaches for the integral and sustainable management of forests, while reaffirming
the importance of incentivizing, as appropriate,
non-carbon benefits associated with such
approaches.

1. Partene bør iverksette tiltak for å bevare og
der det er hensiktsmessig styrke reservoarer
og opptak av klimagasser som nevnt i artikkel
4, 1. ledd bokstav d) i konvensjonen, herunder
skoger.
2. Partene oppfordres til å iverksette tiltak for å
gjennomføre og støtte, blant annet gjennom
resultatbasert betaling, det eksisterende rammeverket som fastsatt i tilknyttet veiledning og
beslutninger allerede vedtatt under konvensjonen for: politikktilnærminger og positive insitamenter for reduksjon av utslipp fra
avskoging og skogforringelse i utviklingsland,
og herunder rollen til bevaring, bærekraftig
skogforvaltning, og styrking av karbonlagrene
i skog, og andre politikktilnærminger som
enhetlig og bærekraftig skogforvaltning som
integrerer utslippsreduksjoner og klimatilpasning, og samtidig bekreftes betydningen av å
benytte positive insitamenter der det er hensiktsmessig for gevinster utenom karbon knyttet til slike tilnærminger.

Article 6

Artikkel 6

1. Parties recognize that some Parties choose to
pursue voluntary cooperation in the implementation of their nationally determined contributions to allow for higher ambition in their
mitigation and adaptation actions and to promote sustainable development and environmental integrity.
2. Parties shall, where engaging on a voluntary
basis in cooperative approaches that involve
the use of internationally transferred mitigation outcomes towards nationally determined
contributions, promote sustainable development and ensure environmental integrity and
transparency, including in governance, and
shall apply robust accounting to ensure, inter
alia, the avoidance of double counting, consistent with guidance adopted by the Conference
of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Agreement.

1. Partene anerkjenner at noen parter velger å
satse på frivillig samarbeid i gjennomføringen
av sine nasjonalt fastsatte bidrag for å gi rom
for høyere ambisjoner i sine utslippsreduksjons- og tilpasningstiltak, og å fremme bærekraftig utvikling og miljømessig integritet.
2. Partene skal, når de frivillig deltar i samarbeid
som omfatter bruk av internasjonalt overførte
resultater fra utslippsreduksjoner for å oppnå
sine nasjonalt fastsatte bidrag, fremme bærekraftig utvikling og sikre miljømessig integritet og transparens, også i forvaltningen, og
skal anvende robust bokføring for bl.a. å sikre
at dobbelttelling blir unngått, i samsvar med
retningslinjer vedtatt av partskonferansen når
den fungerer som partsmøte for denne avtalen.
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3. The use of internationally transferred mitigation outcomes to achieve nationally determined contributions under this Agreement
shall be voluntary and authorized by participating Parties.
4. A mechanism to contribute to the mitigation of
greenhouse gas emissions and support sustainable development is hereby established
under the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Agreement for use by Parties on a voluntary basis. It shall be supervised
by a body designated by the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to
this Agreement, and shall aim:
(a) To promote the mitigation of greenhouse
gas emissions while fostering sustainable
development;
(b) To incentivize and facilitate participation in
the mitigation of greenhouse gas emissions
by public and private entities authorized by
a Party;
(c) To contribute to the reduction of emission
levels in the host Party, which will benefit
from mitigation activities resulting in emission reductions that can also be used by
another Party to fulfil its nationally determined contribution; and
(d) To deliver an overall mitigation in global
emissions.
5. Emission reductions resulting from the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article
shall not be used to demonstrate achievement
of the host Party¶s nationally determined contribution if used by another Party to demonstrate achievement of its nationally determined
contribution.
6. The Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Agreement shall
ensure that a share of the proceeds from activities under the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article is used to cover
administrative expenses as well as to assist
developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.
7. The Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Agreement shall
adopt rules, modalities and procedures for the
mechanism referred to in paragraph 4 of this
Article at its first session.
8. Parties recognize the importance of integrated, holistic and balanced non-market
approaches being available to Parties to assist
in the implementation of their nationally deter-

3. Bruk av internasjonalt overførte resultater fra
utslippsreduksjoner for å nå nasjonalt fastsatte
bidrag etter denne avtalen skal være frivillig
og godkjent av de deltakende partene.
4. En mekanisme som skal bidra til reduserte
utslipp av klimagasser og støtte bærekraftig
utvikling, og som partene kan benytte på frivillig basis, blir herved etablert og er underlagt
myndigheten til og veiledning av partskonferansen når den fungerer som partsmøte for
denne avtalen. Den skal overvåkes av et organ
utpekt av partskonferansen når den fungerer
som partsmøte for denne avtalen, og skal ta
sikte på å
a) fremme reduserte utslipp av klimagasser
og samtidig legge til rette for bærekraftig
utvikling
b) gi insitament til og legge til rette for at
offentlige og private instanser godkjent av
en part kan delta i utslippsreduksjon av
klimagasser
c) medvirke til reduserte utslippsnivå hos
vertsparten, som vil dra fordel av utslippsreduserende tiltak som også en annen part
kan bruke for å oppfylle sitt nasjonalt fastsatte bidrag
d) resultere i en samlet reduksjon i globale
utslipp
5. Utslippsreduksjoner oppnådd gjennommekanismen som er nevnt i 4. ledd av denne artikkelen, skal ikke brukes til oppnåelse av
vertspartens nasjonalt fastsatte bidrag dersom
en annen part bruker dem til å oppnå sitt nasjonalt fastsatte bidrag.
6. Partskonferansen skal når den fungerer som
partsmøte for denne avtalensikre at en andel
av provenyet fra aktiviteter under mekanismen
som er nevnt i 4. ledd av denne artikkelen, går
til å dekke administrative utgifter og til å
hjelpe parter som er utviklingsland, og som er
særlig sårbare for skadevirkningene av klimaendring, til å håndtere tilpasningskostnadene.
7. Partskonferansen skal når den fungerer som
partsmøte for denne avtalen vedta regler, nærmere modaliteter og prosedyrer for mekanismen som er nevnt i 4. ledd av denne
artikkelen, på sitt første møte.
8. Partene erkjenner viktigheten av at integrerte,
helhetlige og ikke-markedsbaserte tilnærmingsmåter er tilgjengelige for å bistå partene
med å gjennomføre sine nasjonalt fastsatte
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mined contributions, in the context of sustainable development and poverty eradication, in a
coordinated and effective manner, including
through, inter alia, mitigation, adaptation,
finance, technology transfer and capacitybuilding, as appropriate. These approaches
shall aim to:
(a) Promote mitigation and adaptation ambition;
(b) Enhance public and private sector participation in the implementation of nationally
determined contributions; and
(c) Enable opportunities for coordination
across instruments and relevant institutional arrangements.
9. A framework for non-market approaches to
sustainable development is hereby defined to
promote the non-market approaches referred
to in paragraph 8 of this Article.

bidrag innenfor rammen av bærekraftig utvikling og utryddelse av fattigdom, på en samordnet og effektiv måte, gjennom blant annet
utslippsreduksjoner, tilpasning, finansiering,
teknologioverføring og kapasitetsbygging,
dersom hensiktsmessig. Disse tilnærmingsmåtene skal ta sikte på å:
a) fremme utslippsreduksjons- og tilpasningsambisjoner
b) øke offentlig og privat sektors deltakelse i
gjennomføringen av nasjonalt fastsatt
bidrag
c) gi mulighet for samordning på tvers av
instrumenter og relevante institusjonelle
innretninger
9. Et rammeverk for ikke-markedsbaserte tilnærminger til bærekraftig utvikling blir herved
definert for å fremme de ikke-markedsbaserte
tilnærmingsmåtene som er nevnt i 8. ledd av
denne artikkelen.

Article 7

Artikkel 7

1. Parties hereby establish the global goal on
adaptation of enhancing adaptive capacity,
strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change, with a view to contributing to sustainable development and ensuring
an adequate adaptation response in the context of the temperature goal referred to in Article 2.
2. Parties recognize that adaptation is a global
challenge faced by all with local, subnational,
national, regional and international dimensions, and that it is a key component of and
makes a contribution to the long-term global
response to climate change to protect people,
livelihoods and ecosystems, taking into
account the urgent and immediate needs of
those developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of
climate change.
3. The adaptation efforts of developing country
Parties shall be recognized, in accordance with
the modalities to be adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Agreement at its first session.
4. Parties recognize that the current need for
adaptation is significant and that greater levels
of mitigation can reduce the need for additional adaptation efforts, and that greater adaptation needs can involve greater adaptation
costs.

1. Partene etablerer herved som globalt tilpasningsmål å øke tilpasningsevnen, styrke klimarobustheten og redusere sårbarheten overfor
klimaendringer med sikte på å bidra til bærekraftig utvikling og sikre en tilstrekkelige tilpasningsrespons sett i sammenheng med
temperaturmålet som er nevnt i artikkel 2.
2. Partene erkjenner at tilpasning er en global
utfordring med lokale, subnasjonale, nasjonale, regionale og internasjonale dimensjoner
som alle står overfor, og at det er en nøkkelkomponent i og bidrar til den langsiktige globale responsen på klimaendringene for å
beskytte mennesker, leveveier og økosystemer, idet det tas hensyn de presserende
og øyeblikkelige behovene til de partene som
er utviklingsland, og som er spesielt sårbare
for skadevirkningene av klimaendringene.
3. Tilpasningsinnsatsen til parter som er utviklingsland, skal anerkjennes i samsvar med de
nærmere modalitetene som partskonferansen
når den fungerer som partsmøte for denne
avtalen skal vedta på sin første sesjon.
4. Partene erkjenner at dagens behov for tilpasning er betydelig, at økte utslippsreduksjoner
kan redusere behovet for ytterligere tilpasningstiltak og at større tilpasningsbehov kan
medføre økte tilpasningskostnader.
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5. Parties acknowledge that adaptation action
should follow a country-driven, gender-responsive, participatory and fully transparent
approach, taking into consideration vulnerable
groups, communities and ecosystems, and
should be based on and guided by the best
available science and, as appropriate, traditional knowledge, knowledge of indigenous
peoples and local knowledge systems, with a
view to integrating adaptation into relevant
socioeconomic and environmental policies and
actions, where appropriate.
6. Parties recognize the importance of support
for and international cooperation on adaptation
efforts and the importance of taking into
account the needs of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate
change.
7. Parties should strengthen their cooperation on
enhancing action on adaptation, taking into
account the Cancun Adaptation Framework,
including with regard to:
(a) Sharing information, good practices, experiences and lessons learned, including, as
appropriate, as these relate to science, planning, policies and implementation in relation to adaptation actions;
(b) Strengthening institutional arrangements,
including those under the Convention that
serve this Agreement, to support the synthesis of relevant information and knowledge, and the provision of technical support
and guidance to Parties;
(c) Strengthening scientific knowledge on climate, including research, systematic observation of the climate system and early warning systems, in a manner that informs climate services and supports decisionmaking;
(d) Assisting developing country Parties in
identifying effective adaptation practices,
adaptation needs, priorities, support provided and received for adaptation actions
and efforts, and challenges and gaps, in a
manner consistent with encouraging good
practices; and
(e) Improving the effectiveness and durability
of adaptation actions.
8. United Nations specialized organizations and
agencies are encouraged to support the efforts
of Parties to implement the actions referred to
in paragraph 7 of this Article, taking into
account the provisions of paragraph 5 of this
Article.

5. Partene erkjenner at tilpasningstiltakene bør
følge en landdrevet, kjønnssensitiv, deltakelsesbasert og fullstendig transparent tilnærming som tar hensyn til sårbare grupper,
lokalsamfunn og økosystemer, og bør være
basert på og veiledet av den beste tilgjengelige
vitenskapelige kunnskap og eventuelt tradisjonell kunnskap, urfolkskunnskap og lokale
kunnskapssystemer, med sikte på å integrere
tilpasningene i relevante sosioøkonomiske og
miljømessige strategier og tiltak der det er
aktuelt.
6. Partene erkjenner viktigheten av støtte til og
internasjonalt samarbeid om tilpasningsinnsats og viktigheten av å ta hensyn til behovene
hos partene som er utviklingsland, særlig de
landene som er spesielt sårbare for skadevirkningene av klimaendringene.
7. Partene bør styrke samarbeidet om å øke tilpasningsinnsatsen, idet det tas hensyn til Cancun-rammeverket for tilpasning, blant annet
med hensyn til å:
a) dele informasjon, god praksis, erfaringer
og lærdommer, herunder, der det er aktuelt, tilknyttet vitenskapelig kunnskap, planlegging, politikk og gjennomføring av tilpasningstiltak
b) styrke institusjonelle ordninger, også ordningene under konvensjonen som betjener
denne avtalen, for å støtte sammenstilling
av relevant informasjon og kunnskap samt
teknisk støtte og veiledning gitt til partene
c) styrke den vitenskapelige kunnskapen om
klimaet, herunder forskning, systematisk
observasjon av klimasystemet og tidligvarslingssystemer, på en måte som styrker klimatjenestene og støtter beslutningstagning
d) bistå parter som er utviklingsland, med å
identifisere effektiv tilpasningspraksis, tilpasningsbehov, prioriteringer, støtte som
gis og mottas til tilpasningstiltak og -innsats, og utfordringer og mangler, på en
måte som er egnet til å fremme god praksis
e) gjøre tilpasningstiltakene mer effektive og
varige
8. FNs særorganisasjoner og fagorganer oppmuntres til å støtte partenes innsats for å gjennomføre tiltakene som er nevnt i 7. ledd av
denne artikkelen, idet det tas hensyn til
bestemmelsene i 5. ledd av denne artikkelen.
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9. Each Party shall, as appropriate, engage in
adaptation planning processes and the implementation of actions, including the development or enhancement of relevant plans,
policies and/or contributions, which may
include:
(a) The implementation of adaptation actions,
undertakings and/or efforts;
(b) The process to formulate and implement
national adaptation plans;
(c) The assessment of climate change impacts
and vulnerability, with a view to formulating
nationally determined prioritized actions,
taking into account vulnerable people,
places and ecosystems;
(d) Monitoring and evaluating and learning
from adaptation plans, policies, programmes and actions; and
(e) Building the resilience of socioeconomic
and ecological systems, including through
economic diversification and sustainable
management of natural resources.
10. Each Party should, as appropriate, submit and
update periodically an adaptation communication, which may include its priorities, implementation and support needs, plans and
actions, without creating any additional burden for developing country Parties.
11. The adaptation communication referred to in
paragraph 10 of this Article shall be, as appropriate, submitted and updated periodically, as
a component of or in conjunction with other
communications or documents, including a
national adaptation plan, a nationally determined contribution as referred to in Article 4,
paragraph 2, and/or a national communication.
12. The adaptation communications referred to in
paragraph 10 of this Article shall be recorded
in a public registry maintained by the secretariat.
13. Continuous and enhanced international support shall be provided to developing country
Parties for the implementation of paragraphs
7, 9, 10 and 11 of this Article, in accordance
with the provisions of Articles 9, 10 and 11.
14. The global stocktake referred to in Article 14
shall, inter alia:
(a) Recognize adaptation efforts of developing
country Parties;
(b) Enhance the implementation of adaptation
action taking into account the adaptation
communication referred to in paragraph 10
of this Article;
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9. Hver part skal,engasjere seg i hensiktsmessige planleggingsprosesser for tilpasning og
gjennomføring av tiltak, herunder utvikling
eller forbedring av relevante planer, prinsipper
og/eller bidrag, som blant annet kan bestå i å
a) gjennomføre tilpasningstiltak, forpliktelser
og/eller innsats
b) formulere og iverksette nasjonale tilpasningsplaner
c) vurdere virkninger og sårbarheter tilknyttet klimaendringer, med sikte på å formulere nasjonalt fastsatte handlingsprioriteringer, idet det tas hensyn til sårbare mennesker, steder og økosystemer
d) overvåke, evaluere og lære av tilpasningsplaner, strategier, programmer og tiltak
e) bygge klimarobusthet i sosioøkonomiske
og økologiske systemer, blant annet gjennom næringsdiversifisering og bærekraftig
forvaltning av naturressurser
10. Hver part bør legge fram og jevnlig oppdatere
en hensiktsmessig tilpasningskommunikasjon, som kan inneholde dens prioriteringer,
gjennomførings- og støttebehov, planer og tiltak, uten å skape noen tilleggsbyrde for parter
som er utviklingsland.
11. Tilpasningskommunikasjonen som er nevnt i
10.ledd av denne artikkelen, skal, på en hensiktsmessig måte, sendes inn og oppdateres
jevnlig som en del av eller i forbindelse med
andre rapporter og dokumenter, herunder en
nasjonal tilpasningsplan, et nasjonalt fastsatt
bidrag som nevnt i artikkel 4 2. ledd og/eller
en nasjonal rapport.
12. Tilpasningskommunikasjonene som er nevnt i
10. ledd av denne artikkelen, skal tas inn i et
offentlig register som sekretariatet fører.
13. Kontinuerlig og økt internasjonal støtte skal
gis til gjennomføring av 9. 10. og 11. ledd av
denne artikkelen til parter som er utviklingsland, i samsvar med bestemmelsene i artikkel
9, 10 og 11.
14. Den globale gjennomgangen som er nevnt i
artikkel 14, skal blant annet
a) anerkjenne tilpasningsinnsatsen til de partene som er utviklingsland;
b) styrke gjennomføringen av tilpasningstiltak
idet det tas hensyn til tilpasningskommunikasjonen som er nevnt i 10. ledd av denne
artikkelen;
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(c) Review the adequacy and effectiveness of
adaptation and support provided for adaptation; and
(d) Review the overall progress made in achieving the global goal on adaptation referred to
in paragraph 1 of this Article.

c) vurdere hvorvidt tilpasning og tilpasningsstøtte som gis, er tilstrekkelig og effektiv;
d) vurdere samlet framgang i å nå det globale
tilpasningsmålet som er nevnt i 1. ledd av
denne artikkelen.

Article 8

Artikkel 8

1. Parties recognize the importance of averting,
minimizing and addressing loss and damage
associated with the adverse effects of climate
change, including extreme weather events and
slow onset events, and the role of sustainable
development in reducing the risk of loss and
damage.
2. The Warsaw International Mechanism for
Loss and Damage associated with Climate
Change Impacts shall be subject to the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
this Agreement and may be enhanced and
strengthened, as determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Agreement.
3. Parties should enhance understanding, action
and support, including through the Warsaw
International Mechanism, as appropriate, on a
cooperative and facilitative basis with respect
to loss and damage associated with the
adverse effects of climate change.
4. Accordingly, areas of cooperation and facilitation to enhance understanding, action and support may include:
(a) Early warning systems;
(b) Emergency preparedness;
(c) Slow onset events;
(d) Events that may involve irreversible and
permanent loss and damage;
(e) Comprehensive risk assessment and management;
(f) Risk insurance facilities, climate risk pooling and other insurance solutions;
(g) Non-economic losses; and
(h) Resilience of communities, livelihoods and
ecosystems.
5. The Warsaw International Mechanism shall
collaborate with existing bodies and expert
groups under the Agreement, as well as relevant organizations and expert bodies outside
the Agreement.

1. Partene anerkjenner betydningen av å hindre,
minimalisere og bøte på tap og skade knyttet
til skadevirkningene av klimaendringer, herunder ekstremværepisoder og sakteutløste
hendelser, og den rollen bærekraftig utvikling
spiller i å redusere risikoen for skade og tap.
2. Den internasjonale Warszawa-mekanismen for
tap og skade tilknyttet klimaendringseffekter
skal være underlagt myndigheten til og veiledning av partskonferansen når den fungerer
som partsmøte for denne avtalen, og kan forbedres og styrkes slik partskonferansen når
den fungerer som partsmøte for denne avtalen
bestemmer.
3. Partene bør fremme økt forståelse, tiltak og
støtte, eventuelt også gjennom Den internasjonale Warszawa-mekanismen, på grunnlag av
samarbeid og tilretteleggelse med hensyn til
tap og skade knyttet til skadevirkningene av
klimaendringer.
4. Områdene for samarbeid og tilretteleggelse
for økt forståelse, handling og støtte kan således omfatte
a) tidligvarslingssystemer
b) katastrofeberedskap
c) sakteutløste hendelser
d) hendelser som kan omfatte irreversible og
permanente tap og skader
e) fullstendig risikovurdering og ±håndtering
f) risikoforsikringsordninger,
klimarisikopooler og andre forsikringsløsninger
g) ikke-økonomiske tap
h) miljørobusthet i lokalsamfunn, leveveier og
økosystemer
5. Den internasjonale Warszawa-mekanismen
skal samarbeide med eksisterende organer og
ekspertgrupper under avtalen og med relevante organisasjoner og ekspertorganer utenfor avtalen.
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Article 9

Artikkel 9

1. Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing country
Parties with respect to both mitigation and
adaptation in continuation of their existing
obligations under the Convention.
2. Other Parties are encouraged to provide or
continue to provide such support voluntarily.
3. As part of a global effort, developed country
Parties should continue to take the lead in
mobilizing climate finance from a wide variety
of sources, instruments and channels, noting
the significant role of public funds, through a
variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account
the needs and priorities of developing country
Parties. Such mobilization of climate finance
should represent a progression beyond previous efforts.
4. The provision of scaled-up financial resources
should aim to achieve a balance between adaptation and mitigation, taking into account
country-driven strategies, and the priorities
and needs of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to
the adverse effects of climate change and have
significant capacity constraints, such as the
least developed countries and small island
developing States, considering the need for
public and grant-based resources for adaptation.
5. Developed country Parties shall biennially
communicate indicative quantitative and qualitative information related to paragraphs 1 and
3 of this Article, as applicable, including, as
available, projected levels of public financial
resources to be provided to developing country Parties. Other Parties providing resources
are encouraged to communicate biennially
such information on a voluntary basis.
6. The global stocktake referred to in Article 14
shall take into account the relevant information provided by developed country Parties
and/or Agreement bodies on efforts related to
climate finance.
7. Developed country Parties shall provide transparent and consistent information on support
for developing country Parties provided and
mobilized through public interventions biennially in accordance with the modalities, procedures and guidelines to be adopted by the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, at its first

1. Parter som er industriland, skal gi finansielle
ressurser for å bistå parter som er utviklingsland, til både utslippsreduksjon og tilpasning i
forlengelsen av sine eksisterende forpliktelser
etter konvensjonen.
2. Andre parter oppmuntres til å gi eller fortsette
å gi slik støtte frivillig.
3. Som del av en global innsats bør parter som er
industriland, fortsette å gå foran i mobiliseringen av klimafinansiering fra et bredt spekter
av kilder, instrumenter og kanaler, idet man
merker seg den betydelige rollen offentlige
midler spiller, gjennom en rekke tiltak, herunder støtte til landdrevne strategier, og idet
det tas hensyn til behovene og prioriteringene
til parter som er utviklingsland. Slik mobilisering av klimafinansiering bør utgjøre en progresjon utover tidligere innsats.
4. Opptrappingen av de finansielle ressursene
bør sikte mot å oppnå likevekt mellom tilpasning og utslippsreduksjoner idet det tas hensyn til landdrevne strategier og prioriteringene
og behovene til de partene som er utviklingsland, særlig dem som er spesielt sårbare for
skadevirkningene av klimaendringer og har
betydelige
kapasitetsbegrensninger,
for
eksempel de minst utviklede landene og utviklingsland som er små øystater, idet det tas
hensyn til behovet for offentlige og gavebaserte tilpasningsressurser.
5. Parter som er industriland, skal annethvert år
sende inn veiledende kvantitativ og kvalitativ
informasjon knyttet til 1. ledd, eventuelt 3. ledd
av denne artikkelen, om mulig med framskrevne nivåer av offentlige finansieringsressurser som blir gitt til parter som er
utviklingsland. Andre parter som gir ressurser, oppmuntres til å sende inn slike opplysninger frivillig annethvert år.
6. Den globale gjennomgangen som er nevnt
artikkel 14, skal ta hensyn til relevante opplysninger gitt av parter som er industriland, og/
eller avtaleorganer, om innsats knyttet til
klimafinansiering.
7. Parter som er industriland, skal annethvert år
gi transparent og konsistent informasjon om
støtte til parter som er utviklingsland, som er
gitt og mobilisert gjennom offentlig inngripen, i samsvar med de nærmere modaliteter,
prosedyrer og retningslinjer partskonferansen vedtar når den fungerer som partsmøte
for denne avtalen, som fastsatt i artikkel 13
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9. The institutions serving this Agreement,
including the operating entities of the Financial Mechanism of the Convention, shall aim to
ensure efficient access to financial resources
through simplified approval procedures and
enhanced readiness support for developing
country Parties, in particular for the least
developed countries and small island developing States, in the context of their national climate strategies and plans.

13. ledd. Andre parter oppmuntres også til å
gjøre dette.
8. Finansieringsmekanismen for konvensjonen,
herunder dens operative enheter, skal fungere
som finansieringsmekanisme for denne avtalen.
9. Institusjonene som betjener denne avtalen,
herunder de operative enhetene i konvensjonenes finansieringsmekanisme, skal ta sikte
på å sikre effektiv tilgang til finansieringsressurser gjennom forenklede prosedyrer og økt
beredskapsstøtte til parter som er utviklingsland, særlig de minst utviklede landene og
utviklingsland som er små øystater, sett i sammenheng med deres nasjonale klimastrategier
og planer.

Article 10

Artikkel 10

1. Parties share a long-term vision on the importance of fully realizing technology development and transfer in order to improve
resilience to climate change and to reduce
greenhouse gas emissions.
2. Parties, noting the importance of technology
for the implementation of mitigation and adaptation actions under this Agreement and recognizing existing technology deployment and
dissemination efforts, shall strengthen cooperative action on technology development and
transfer.
3. The Technology Mechanism established
under the Convention shall serve this Agreement.
4. A technology framework is hereby established
to provide overarching guidance to the work of
the Technology Mechanism in promoting and
facilitating enhanced action on technology
development and transfer in order to support
the implementation of this Agreement, in pursuit of the long-term vision referred to in paragraph 1 of this Article.
5. Accelerating, encouraging and enabling innovation is critical for an effective, long-term
global response to climate change and promoting economic growth and sustainable development. Such effort shall be, as appropriate,
supported, including by the Technology
Mechanism and, through financial means, by
the Financial Mechanism of the Convention,
for collaborative approaches to research and
development, and facilitating access to technology, in particular for early stages of the
technology cycle, to developing country Parties.

1. Partene deler en langsiktig visjon om viktigheten av å fullt ut å realisere utvikling og overføring av teknologi for å forbedre robustheten
mot klimaendringer og redusere utslippene av
klimagasser.
2. Partene, som merker seg hvor viktig teknologi
er for gjennomføringen av reduksjons- og tilpasningstiltak etter denne avtalen, og som
anerkjenner eksisterende innsats for å ta i
bruk og spre teknologi, skal styrke det praktiske samarbeidet om utvikling og overføring
av teknologi.
3. Teknologimekanismen som er etablert under
konvensjonen, skal betjene denne avtalen.

session, as stipulated in Article 13, paragraph
13. Other Parties are encouraged to do so.
8. The Financial Mechanism of the Convention,
including its operating entities, shall serve as
the financial mechanism of this Agreement.

4. Et teknologirammeverk blir herved etablert og
skal stå for overordnet veiledning av teknologimekanismens arbeid med å fremme og legge
til rette for økt handling innen utvikling og
overføring av teknologi til støtte for gjennomføring av denne avtalen, som oppfølging av den
langsiktige visjonen som er omtalt i 1. ledd av
denne artikkelen.
5. Å fremskynde, oppmuntre og muliggjøre innovasjon er avgjørende for en effektiv, langsiktig
global respons på klimaendringene og for å
fremme økonomisk vekst og bærekraftig
utvikling. Slik innsats skal på en hensiktsmessig måte motta støtte blant annet fra teknologimekanismen og ± i form av finansielle midler ±
konvensjonens finansieringsmekanisme, til
samarbeidsbaserte tilnærminger til forskning
og utvikling og for å legge til rette for tilgang
til teknologi, særlig tidlige stadier i teknologisyklusen, for parter som er utviklingsland.
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6. Support, including financial support, shall be
provided to developing country Parties for the
implementation of this Article, including for
strengthening cooperative action on technology development and transfer at different
stages of the technology cycle, with a view to
achieving a balance between support for mitigation and adaptation. The global stocktake
referred to in Article 14 shall take into account
available information on efforts related to support on technology development and transfer
for developing country Parties.

6. Støtte, herunder finansiell støtte, skal gis til
gjennomføring av denne artikkelen til parter
som er utviklingsland, blant annet støtte til økt
samarbeid om utvikling og overføring av teknologi på forskjellige stadier i teknologisyklusen, med sikte på å oppnå likevekt mellom
støtte til utslippsreduksjon og tilpasning. Den
globale gjennomgangen som er nevnt i artikkel 14, skal ta hensyn til tilgjengelig informasjon om innsats vedrørende støtte til utvikling
og overføring av teknologi til parter som er
utviklingsland.

Article 11

Artikkel 11

1. Capacity-building under this Agreement
should enhance the capacity and ability of
developing country Parties, in particular countries with the least capacity, such as the least
developed countries, and those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, such as small island developing
States, to take effective climate change action,
including, inter alia, to implement adaptation
and mitigation actions, and should facilitate
technology development, dissemination and
deployment, access to climate finance, relevant aspects of education, training and public
awareness, and the transparent, timely and
accurate communication of information.
2. Capacity-building should be country-driven,
based on and responsive to national needs,
and foster country ownership of Parties, in particular, for developing country Parties, including at the national, subnational and local
levels. Capacity-building should be guided by
lessons learned, including those from capacitybuilding activities under the Convention, and
should be an effective, iterative process that is
participatory, cross-cutting and gender-responsive.
3. All Parties should cooperate to enhance the
capacity of developing country Parties to
implement this Agreement. Developed country Parties should enhance support for capacity-building actions in developing country
Parties.
4. All Parties enhancing the capacity of developing country Parties to implement this Agreement, including through regional, bilateral and
multilateral approaches, shall regularly communicate on these actions or measures on
capacity-building. Developing country Parties
should regularly communicate progress made
on implementing capacity-building plans, poli-

1. Kapasitetsbygging etter denne avtalen bør gi
de partene som er utviklingsland, særlig landene som har minst kapasitet, deriblant de
minst utviklede landene og landene som er
særlige sårbare overfor skadevirkningene av
klimaendringene, deriblant småøyer som er
utviklingsland, økt kapasitet og evne til å treffe
effektive tiltak mot klimaendringene, blant
annet for å iverksette tilpasnings- og utslippsreduksjonstiltak, og bør legge til rette for
utvikling, spredning og anvendelse av teknologi, tilgang til klimafinansiering, relevante
aspekter ved utdanning, opplæring og allmenn
bevissthet, og transparent, rettidig og presis
overføring av informasjon.
2. Kapasitetsbyggingen bør være landdrevet,
basert på og lydhør overfor nasjonale behov,
og fremme partenes nasjonale eierskap, særlig
for de partene som er utviklingsland, herunder
på nasjonalt, subnasjonalt og lokalt nivå. Kapasitetsbyggingen bør veiledes av tidligere lærdommer, blant annet fra kapasitetsbyggingsaktiviteter etter konvensjonen, og bør være en
effektiv, gjentakende prosess som er deltakerbasert, tverrfaglig og kjønnssensitiv.
3. Alle parter bør samarbeide om å sette parter
som er utviklingsland, bedre i stand til å gjennomføre denne avtalen. Parter som er industriland, bør øke sin støtte til kapasitetsbygging i parter som er utviklingsland.
4. Alle parter som gir de partene som er utviklingsland, økt evne til å gjennomføre denne
avtalen, blant annet gjennom regionale, bilaterale og multilaterale tilnærmingsmåter, skal
regelmessig rapportere om disse handlingene
eller tiltakene vedrørende kapasitetsbygging.
Partene som er utviklingsland, bør regelmessig melde inn framgang som er gjort i gjen-
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cies, actions or measures to implement this
Agreement.
5. Capacity-building activities shall be enhanced
through appropriate institutional arrangements to support the implementation of this
Agreement, including the appropriate institutional arrangements established under the
Convention that serve this Agreement. The
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall, at its
first session, consider and adopt a decision on
the initial institutional arrangements for capacity-building.

nomføringen av kapasitetsbyggingsplaner,
strategier, handlinger eller tiltak for å gjennomføre denne avtalen.
5. Kapasitetsbyggingsaktivitetene skal styrkes
gjennom passende institusjonelle ordninger til
støtte for gjennomføringen av denne avtalen,
herunder passende institusjonelle ordninger
opprettet under konvensjonen som betjener
denne avtalen. Partskonferansen når den fungerer som partsmøte for denne avtalen skal i
sin første sesjon vurdere og vedta en beslutning om de innledende institusjonelle ordningene for kapasitetsbygging.

Article 12

Artikkel 12

Parties shall cooperate in taking measures, as
appropriate, to enhance climate change education,
training, public awareness, public participation
and public access to information, recognizing the
importance of these steps with respect to enhancing actions under this Agreement.

Partene skal samarbeide om å treffe hensiktsmessige tiltak for å bedre utdannelse, opplæring, allmenn bevissthet, allmenn deltakelse og allmenn
tilgang til informasjon på området klimaendringer,
idet de anerkjenner hvor viktige disse tiltakene er
med hensyn til å styrke tiltaksom iverksettes etter
denne avtalen.

Article 13

Artikkel 13

1. In order to build mutual trust and confidence
and to promote effective implementation, an
enhanced transparency framework for action
and support, with built-in flexibility which
takes into account Parties¶ different capacities
and builds upon collective experience is
hereby established.
2. The transparency framework shall provide
flexibility in the implementation of the provisions of this Article to those developing country Parties that need it in the light of their
capacities. The modalities, procedures and
guidelines referred to in paragraph 13 of this
Article shall reflect such flexibility.

1. For å bygge gjensidig tillit og tiltro og fremme
effektiv gjennomføring opprettes herved et
styrket måle- og rapporteringssystem for tiltak
og støtte med innebygd fleksibilitet som tar
hensyn til partenes forskjellige kapasitet og
bygger på kollektiv erfaring.

3. The transparency framework shall build on
and enhance the transparency arrangements
under the Convention, recognizing the special
circumstances of the least developed countries
and small island developing States, and be
implemented in a facilitative, non-intrusive,
non-punitive manner, respectful of national
sovereignty, and avoid placing undue burden
on Parties.
4. The transparency arrangements under the
Convention, including national communications, biennial reports and biennial update

2. Måle- og rapporteringssystemet skal gi fleksibilitet i gjennomføringen av bestemmelsene i
denne artikkelen til de partene som er utviklingsland, og som trenger det sett i lys av sin
kapasitet. De nærmere modalitetene, prosedyrene og retningslinjene som er nevnt i 13. ledd
av denne artikkelen, skal gjenspeile slik fleksibilitet.
3. Måle- og rapporteringssystemet skal bygge på
og styrke måle- og rapporteringsordningene
under konvensjonen, idet man erkjenner de
spesielle omstendighetene til de minst
utviklede landene og utviklingsland som er
små øystater, og skal gjennomføres på en tilretteleggende, ikke-inntrengende, ikke-straffende måte som respekterer nasjonal
suverenitet, og skal unngå å legge urimelige
byrder på partene.
4. Måle- og rapporteringssystemet under konvensjonen, herunder nasjonale innmeldinger,
toårlige rapporter og toårlige oppdateringsrap-
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reports, international assessment and review
and international consultation and analysis,
shall form part of the experience drawn upon
for the development of the modalities, procedures and guidelines under paragraph 13 of
this Article.
5. The purpose of the framework for transparency of action is to provide a clear understanding of climate change action in the light of the
objective of the Convention as set out in its
Article 2, including clarity and tracking of
progress towards achieving Parties¶ individual
nationally determined contributions under
Article 4, and Parties¶ adaptation actions under
Article 7, including good practices, priorities,
needs and gaps, to inform the global stocktake
under Article 14.
6. The purpose of the framework for transparency of support is to provide clarity on support
provided and received by relevant individual
Parties in the context of climate change
actions under Articles 4, 7, 9, 10 and 11, and, to
the extent possible, to provide a full overview
of aggregate financial support provided, to
inform the global stocktake under Article 14.
7. Each Party shall regularly provide the following information:
(a) A national inventory report of anthropogenic emissions by sources and removals
by sinks of greenhouse gases, prepared
using good practice methodologies
accepted by the Intergovernmental Panel
on Climate Change and agreed upon by the
Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Agreement;
and
(b) Information necessary to track progress
made in implementing and achieving its
nationally determined contribution under
Article 4.
8. Each Party should also provide information
related to climate change impacts and adaptation under Article 7, as appropriate.
9. Developed country Parties shall, and other
Parties that provide support should, provide
information on financial, technology transfer
and capacity-building support provided to
developing country Parties under Articles 9, 10
and 11.
10. Developing country Parties should provide
information on financial, technology transfer
and capacity-building support needed and
received under Articles 9, 10 and 11.
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porter, internasjonal vurdering og revisjon og
internasjonal konsultasjon og analyse, skal
utgjøre en del av erfaringen som det trekkes
veksler på i utarbeidelsen av de nærmere
modalitetene, prosedyrene og retningslinjene i
13. ledd av denne artikkelen.
5. Formålet med måle- og rapporteringssystemet
for tiltak er å skape en klar forståelse av tiltakene på klimaområdet i lys av konvensjonens
formål slik det framgår av dens artikkel 2, herunder klarhet og sporbarhet med hensyn til
framgang i retning av å oppnå partenes individuelle nasjonalt fastsatte bidrag under artikkel
4, og partenes tilpasningstiltak etter artikkel 7,
herunder god praksis, prioriteringer, behov og
mangler, som grunnlagsinformasjon for den
globale gjennomgangen etter artikkel 14.
6. Formålet med måle- og rapporteringssystemet
for støtte er å skape klarhet angående støtte
som gis og mottas av relevante individuelle
parter i sammenheng med klimaendringstiltak
etter artikkel 4, 7, 9, 10 og 11, og i størst mulig
utstrekning å gi et fullt overblikk over samlet
finansiell støtte som er gitt, som grunnlagsinformasjon for den globale gjennomgangen
etter artikkel 14.
7. Hver part skal jevnlig gi følgende informasjon:
a) et nasjonalt regnskap over menneskeskapte utslipp fra kilder og opptak av klimagasser, utarbeidet ved hjelp av metodologier for god praksis som er godtatt av FNs
klimapanel og vedtatt av partskonferansen
når den fungerer som partsmøte for denne
avtalen
b) informasjon som er nødvendig for å spore
framgang i gjennomføring og oppnåelse av
partens nasjonalt fastsatte bidrag etter
artikkel 4
8. Hver part bør også gi hensiktsmessig informasjon knyttet til klimaendringsvirkninger og tilpasning etter artikkel 7.
9. Parter som er industriland, skal, og andre parter som gir støtte, bør gi informasjon om
finans-, teknologioverførings- og kapasitetsbyggingsstøtte som er gitt til parter som er
utviklingsland, i henhold til artikkel 9, 10 og
11.
10. Parter som er utviklingsland, bør gi informasjon om finansstøtte og støtte til teknologioverføring og kapasitetsbygging som de trenger og
mottar etter artikkel 9, 10 and 11.
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11. Information submitted by each Party under
paragraphs 7 and 9 of this Article shall
undergo a technical expert review, in accordance with decision 1/CP.21. For those developing country Parties that need it in the light
of their capacities, the review process shall
include assistance in identifying capacity-building needs. In addition, each Party shall participate in a facilitative, multilateral consideration
of progress with respect to efforts under Article 9, and its respective implementation and
achievement of its nationally determined contribution.
12. The technical expert review under this paragraph shall consist of a consideration of the
Party¶s support provided, as relevant, and its
implementation and achievement of its nationally determined contribution. The review shall
also identify areas of improvement for the
Party, and include a review of the consistency
of the information with the modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph
13 of this Article, taking into account the flexibility accorded to the Party under paragraph 2
of this Article. The review shall pay particular
attention to the respective national capabilities
and circumstances of developing country Parties.
13. The Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Agreement shall,
at its first session, building on experience from
the arrangements related to transparency
under the Convention, and elaborating on the
provisions in this Article, adopt common
modalities, procedures and guidelines, as
appropriate, for the transparency of action and
support.
14. Support shall be provided to developing countries for the implementation of this Article.
15. Support shall also be provided for the building
of transparency-related capacity of developing
country Parties on a continuous basis.

11. Informasjon inngitt av hver part i henhold til 7.
og 9. ledd av denne artikkelen skal underkastes en teknisk ekspertrevisjon i samsvar med
beslutning 1/CP.21. For de partene som er
utviklingsland, og som trenger det sett i lys av
sin kapasitet, skal revisjonsprosessen omfatte
bistand til å identifisere behov for kapasitetsbygging. I tillegg skal hver part delta i tilretteleggende, multilateral vurdering av framdrift
med hensyn til bestrebelser etter artikkel 9 og
sin egen gjennomføring og oppnåelse av nasjonalt fastsatte bidrag.

Article 14

Artikkel 14

1. The Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Agreement shall
periodically take stock of the implementation
of this Agreement to assess the collective
progress towards achieving the purpose of
this Agreement and its long-term goals
(referred to as the µglobal stocktake¶). It shall
do so in a comprehensive and facilitative manner, considering mitigation, adaptation and
the means of implementation and support,

1. Partskonferansen skal når den fungerer som
partsmøte for denne avtalen jevnlig gjøre opp
status i gjennomføringen av denne avtalen for
å evaluere den kollektive framdriften i retning
av å oppnå formålet med denne avtalen og
dens langsiktige målsetninger (kalt «global
gjennomgang»). Den skal gjøre dette på en
helhetlig og tilretteleggende måte idet det tas
hensyn til utslippsreduksjoner, tilpasning og
gjennomførings- og støttemidler, og sett i lys

12. Den tekniske ekspertrevisjonen etter dette
ledd skal bestå av en vurdering av støtten parten har gitt, der det er relevant, og dens gjennomføring og oppnåelse av sitt nasjonalt
fastsatte bidrag. Gjennomgangen skal også
identifisere forbedringsområder for parten og
gi en vurdering av samsvaret mellom informasjonen og de nærmere modalitetene, prosedyrene og retningslinjene som er nevnt i nr. 13 i
denne artikkelen, idet det tas hensyn til fleksibiliteten som parten innrømmes i 2. ledd i
denne artikkelen. Revisjonen skal spesielt
legge vekt på de nasjonale evnene og omstendighetene til den enkelte part som er et utviklingsland.
13. Partskonferansen skal når den fungerer som
partsmøte for denne avtalen skal på sin første
sesjon, på grunnlag av erfaring fra ordningene
tilknyttet måling og rapportering under konvensjonen, og som en videreføring av bestemmelsene
i
denne
artikkelen,
vedta
hensiktsmessige felles, nærmere modaliteter,
prosedyrer og retningslinjer, for måling og
rapportering knyttet til av tiltak og støtte.
14. Det skal gis støtte til utviklingsland til gjennomføring av denne artikkelen.
15. Støtte skal også ytes for å bygge kapasitet
knyttet til måling og rapportering hos parter
som er utviklingsland, på kontinuerlig basis.
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and in the light of equity and the best available science.
2. The Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Agreement shall
undertake its first global stocktake in 2023 and
every five years thereafter unless otherwise
decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
3. The outcome of the global stocktake shall
inform Parties in updating and enhancing, in a
nationally determined manner, their actions
and support in accordance with the relevant
provisions of this Agreement, as well as in
enhancing international cooperation for climate action.

av rettferdighet og beste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap.
2. Partskonferansen skal når den fungerer som
partsmøte for denne avtalen foreta sin første
globale gjennomgang i 2023 og deretter foreta
ny gjennomgang hvert femte år med mindre
partskonferansen når den fungerer som partsmøte for denne avtalen bestemmer noe annet.

Article 15

Artikkel 15

1. A mechanism to facilitate implementation of
and promote compliance with the provisions of
this Agreement is hereby established.
2. The mechanism referred to in paragraph 1 of
this Article shall consist of a committee that
shall be expert-based and facilitative in nature
and function in a manner that is transparent,
non-adversarial and non-punitive. The committee shall pay particular attention to the respective national capabilities and circumstances of
Parties.
3. The committee shall operate under the modalities and procedures adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Agreement at its first session and report annually to the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

1. En mekanisme for å lette iverksettelsen og
fremme etterlevelsen av bestemmelsene i
denne avtalen etableres herved.
2. Mekanismen som er nevnt i 1. ledd i denne
artikkelen, skal bestå av en komité som skal
være ekspertbasert og tilretteleggende av
natur og fungere på en måte som er transparent, ikke-anklagende og ikke-straffende.
Komiteen skal legge spesiell vekt på den
enkelte parts nasjonale evner og omstendigheter.
3. Komiteen skal fungere etter nærmere modaliteter og prosedyrer som partskonferansen når
den fungerer som partsmøte for denne avtalen
vedtar på sin første sesjon, og skal rapportere
årlig til partskonferansen når den fungerer
som partsmøte for denne avtalen.

Article 16

Artikkel 16

1. The Conference of the Parties, the supreme
body of the Convention, shall serve as the
meeting of the Parties to this Agreement.
2. Parties to the Convention that are not Parties
to this Agreement may participate as observers in the proceedings of any session of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement. When the
Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, decisions
under this Agreement shall be taken only by
those that are Parties to this Agreement.
3. When the Conference of the Parties serves as
the meeting of the Parties to this Agreement,
any member of the Bureau of the Conference

1. Partskonferansen, konvensjonens øverste
organ, skal fungere som møte mellom partene
i denne avtalen.
2. Parter i konvensjonen som ikke er parter i
denne avtalen, kan delta som observatører i
arbeidet i enhver sesjon i partskonferansen
når den fungerer som partsmøte for denne
avtalen. Når partskonferansen fungerer som
partsmøte for denne avtalen, skal beslutninger
etter denne avtalen bare fattes av dem som er
parter i denne avtalen.

3. Partene skal se hen til resultatet av den globale gjennomgangen når de på nasjonalt fastsatt vis skal oppdatere og forbedre sine tiltak
og sin støtte i samsvar med de relevante
bestemmelsene i denne avtalen, og når de skal
styrke det internasjonale samarbeidet for
klimatiltak.

3. Når partskonferansen fungerer som partsmøte
for denne avtalen, skal ethvert medlem av
byrået i partskonferansen som representerer
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of the Parties representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this
Agreement, shall be replaced by an additional
member to be elected by and from amongst
the Parties to this Agreement.
The Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Agreement shall
keep under regular review the implementation
of this Agreement and shall make, within its
mandate, the decisions necessary to promote
its effective implementation. It shall perform
the functions assigned to it by this Agreement
and shall:
(a) Establish such subsidiary bodies as
deemed necessary for the implementation
of this Agreement; and
(b) Exercise such other functions as may be
required for the implementation of this
Agreement.
The rules of procedure of the Conference of
the Parties and the financial procedures
applied under the Convention shall be applied
mutatis mutandis under this Agreement,
except as may be otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Agreement.
The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
this Agreement shall be convened by the secretariat in conjunction with the first session of
the Conference of the Parties that is scheduled
after the date of entry into force of this Agreement. Subsequent ordinary sessions of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall be
held in conjunction with ordinary sessions of
the Conference of the Parties, unless otherwise decided by the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to this
Agreement.
Extraordinary sessions of the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall be held at such
other times as may be deemed necessary by
the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Agreement or at
the written request of any Party, provided that,
within six months of the request being communicated to the Parties by the secretariat, it
is supported by at least one third of the Parties.
The United Nations and its specialized agencies and the International Atomic Energy
Agency, as well as any State member thereof

en part i konvensjonen, men på det tidspunktet
ikke en part i denne avtalen, erstattes av et
annet medlem som velges av og blant partene i
denne avtalen.
4. Partskonferansen når den fungerer som partsmøte for denne avtalen skal gjennomgå gjennomføringen av denne avtalen og skal,
innenfor sitt mandat, treffe de nødvendige
beslutninger for å fremme en effektiv gjennomføring av avtalen. Den skal utøve de funksjoner den er tillagt i henhold til denne avtalen,
og skal:
a) etablere de underordnede organer den finner nødvendige for å gjennomføre denne
avtalen, og
b) utføre de øvrige funksjoner som måtte være
nødvendige for at denne avtalen skal bli
gjennomført.
5. Partskonferansens prosedyreregler og finansielle prosedyrene som anvendes i forbindelse
med konvensjonen, skal anvendes mutatis
mutandis under denne avtalen, med mindre
annet blir bestemt ved konsensus av partskonferansen når den fungerer som partsmøte for
denne avtalen.
6. Første sesjon i partskonferansen når den fungerer som partsmøte for denne avtalen skal
innkalles av sekretariatet i forbindelse med
første sesjon i partskonferansen berammet
etter datoen da denne avtalen trer i kraft. De
etterfølgende, ordinære sesjoner i partskonferansen når den fungerer som partsmøte for
denne avtalen skal avholdes i forbindelse med
ordinære sesjoner i partskonferansen, med
mindre annet bestemmes av partskonferansen
når den fungerer som partsmøte for denne
avtalen.
7. Ekstraordinære sesjoner i partskonferansen
når den fungerer som partsmøte for denne
avtalen skal ellers holdes når det anses nødvendig av partskonferansen når den fungerer
som partsmøte for denne avtalen, eller etter
skriftlig anmodning fra en part, forutsatt at
anmodningen støttes av minst en tredel av partene innen seks måneder etter at sekretariatet
har underrettet parter om anmodningen.
8. FN og dets særorganisasjoner og Det internasjonale atomenergibyrå, samt enhver stat som
er medlem i eller observatør til disse organisa-
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or observers thereto not party to the Convention, may be represented at sessions of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement as observers. Any body or agency, whether national or
international, governmental or non-governmental, which is qualified in matters covered
by this Agreement and which has informed
the secretariat of its wish to be represented at
a session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement as an observer, may be so admitted
unless at least one third of the Parties present
object. The admission and participation of
observers shall be subject to the rules of procedure referred to in paragraph 5 of this Article.
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sjonene, men som ikke er part i konvensjonen,
kan være representert som observatør under
sesjoner i partskonferansen når den fungerer
som partsmøte for denne avtalen. Ethvert
organ eller enhver organisasjon, enten den er
nasjonal eller internasjonal, statlig eller ikkestatlig, som er kvalifisert i saker som omfattes
av denne avtalen, og som har informert sekretariatet om sitt ønske om å være representert
som observatør i en sesjon i partskonferansen
når den fungerer som partsmøte for denne
avtalen, kan få adgang til dette, med mindre
minst en tredel av de tilstedeværende partene
går imot. Adgang for observatører og deres
deltakelse skal være underlagt etter prosedyrereglene som er nevnt i 5. ledd i denne
artikkelen.

Article 17

Artikkel 17

1. The secretariat established by Article 8 of the
Convention shall serve as the secretariat of
this Agreement.
2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on
the functions of the secretariat, and Article 8,
paragraph 3, of the Convention, on the
arrangements made for the functioning of the
secretariat, shall apply mutatis mutandis to
this Agreement. The secretariat shall, in addition, exercise the functions assigned to it
under this Agreement and by the Conference
of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Agreement.

1. Sekretariatet opprettet ved artikkel 8 i konvensjonen, skal tjene som sekretariat for denne
avtalen.
2. Artikkel 8 2. ledd i konvensjonen om sekretariatets oppgaver og artikkel 83. ledd i konvensjonen om ordninger for sekretariatets drift, skal
gjelde mutatis mutandis for denne avtalen.
Sekretariatet skal i tillegg utøve de oppgavene
det er tillagt etter denne avtalen og av partskonferansen når den fungerer som partsmøte
for denne avtalen.

Article 18

Artikkel 18

1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for
Implementation established by Articles 9 and
10 of the Convention shall serve, respectively,
as the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for
Implementation of this Agreement. The provisions of the Convention relating to the functioning of these two bodies shall apply mutatis
mutandis to this Agreement. Sessions of the
meetings of the Subsidiary Body for Scientific
and Technological Advice and the Subsidiary
Body for Implementation of this Agreement
shall be held in conjunction with the meetings
of, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the
Convention.

1. Underkomiteen for vitenskapelig og teknologisk rådgivning og Underkomiteen for gjennomføring, opprettet ved artikkel 9 og 10 i
konvensjonen, skal tjene som henholdsvis
Underkomiteen for vitenskapelig og teknologisk rådgivning og Underkomiteen for gjennomføring av denne avtalen. Bestemmelsene i
konvensjonen angående disse to organenes
virkemåte gjelder mutatis mutandis for denne
avtalen. Møtesesjoner i Underkomiteen for
vitenskapelig og teknologisk rådgivning og
Underkomiteen for gjennomføring av denne
avtalen skal holdes i forbindelse med møter i
henholdsvis Underkomiteen for vitenskapelig
og teknologisk rådgivning og Underkomiteen
for gjennomføring av konvensjonen.
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2. Parties to the Convention that are not Parties
to this Agreement may participate as observers in the proceedings of any session of the
subsidiary bodies. When the subsidiary bodies
serve as the subsidiary bodies of this Agreement, decisions under this Agreement shall be
taken only by those that are Parties to this
Agreement.
3. When the subsidiary bodies established by
Articles 9 and 10 of the Convention exercise
their functions with regard to matters concerning this Agreement, any member of the
bureaux of those subsidiary bodies representing a Party to the Convention but, at that time,
not a Party to this Agreement, shall be
replaced by an additional member to be
elected by and from amongst the Parties to
this Agreement.

2. Parter i konvensjonen som ikke er parter i
denne avtalen, kan delta som observatører
under arbeidet i enhver sesjon i de underkomiteene. Når de underordnede organene fungerer som underordnede organer for denne
avtalen, skal beslutninger etter denne avtalen
sluttes kun av dem som er parter i denne avtalen.
3. Når de underordnede organene som er opprettet ved artikkel 9 og 10 i konvensjonen, utøver
sine oppgaver i saker som gjelder denne avtalen, skal ethvert medlem av byråene for disse
underordnede organene som representerer en
part i konvensjonen, men på det tidspunktet
ikke en part i denne avtalen, erstattes av et
annet medlem som velges av og blant partene i
denne avtalen.

Article 19

Artikkel 19

1. Subsidiary bodies or other institutional
arrangements established by or under the
Convention, other than those referred to in
this Agreement, shall serve this Agreement
upon a decision of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
this Agreement. The Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to this
Agreement shall specify the functions to be
exercised by such subsidiary bodies or
arrangements.
2. The Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Agreement may
provide further guidance to such subsidiary
bodies and institutional arrangements.

1. Underordnede organer eller andre institusjonelle ordninger etablert av eller under konvensjonen, unntatt dem som er nevnt i denne
avtalen, skal betjene denne avtalen etter
beslutning i partskonferansen når den fungerer som partsmøte for denne avtalen. Partskonferansen når den fungerer som partsmøte
for denne avtalen skal angi hvilke oppgaver
slike underordnede organer eller ordninger
skal utføre.

Article 20

Artikkel 20

1. This Agreement shall be open for signature
and subject to ratification, acceptance or
approval by States and regional economic integration organizations that are Parties to the
Convention. It shall be open for signature at
the United Nations Headquarters in New York
from 22 April 2016 to 21 April 2017. Thereafter,
this Agreement shall be open for accession
from the day following the date on which it is
closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall
be deposited with the Depositary.
2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Agreement
without any of its member States being a Party
shall be bound by all the obligations under this

1. Denne avtalen skal være åpen for undertegning og skal være gjenstand for ratifikasjon,
godtakelse eller godkjenning av stater og regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon som er parter i konvensjonen. Den skal
være åpen for undertegning ved FNs hovedkvarter i New York fra 22. april 2016 til 21.
april 2017. Deretter skal denne avtalen være
åpen for tiltredelse fra dagen etter dato undertegningen avsluttes. Ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumentene skal deponeres hos depositaren.
2. Enhver regional organisasjon for økonomisk
integrasjon som blir part i denne avtalen, uten
at noen av dens medlemsstater er det, skal
være bundet av alle forpliktelser etter denne

2. Partskonferansen når den fungerer som partsmøte for denne avtalen kan gi ytterligere veiledning til slike underordnede organer og
institusjonelle ordninger.
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avtalen. Med hensyn til regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon med én eller
flere medlemsstater som er part i denne avtalen, skal organisasjonen og dens medlemsstater ta stilling til deres respektive ansvar for
å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen. I slike tilfeller skal organisasjonen og dens
medlemsstater ikke ha rett til samtidig å utøve
rettigheter etter denne avtalen.

Agreement. In the case of regional economic
integration organizations with one or more
member States that are Parties to this Agreement, the organization and its member States
shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations
under this Agreement. In such cases, the organization and the member States shall not be
entitled to exercise rights under this Agreement concurrently.
3. In their instruments of ratification, acceptance,
approval or accession, regional economic integration organizations shall declare the extent
of their competence with respect to the matters governed by this Agreement. These organizations shall also inform the Depositary, who
shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the extent of their competence.

3. I sine ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumenter skal regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon
tilkjennegi rekkevidden av sin kompetanse i
anliggender som styres av denne avtalen.
Disse organisasjonene skal også underrette
depositaren, som i sin tur skal underrette partene, om enhver vesentlig endring i rekkevidden av deres kompetanse.

Article 21

Artikkel 21

1. This Agreement shall enter into force on the
thirtieth day after the date on which at least 55
Parties to the Convention accounting in total
for at least an estimated 55 per cent of the total
global greenhouse gas emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.
2. Solely for the limited purpose of paragraph 1 of
this Article, µtotal global greenhouse gas emissions¶ means the most up-to-date amount communicated on or before the date of adoption of
this Agreement by the Parties to the Convention.
3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or
approves this Agreement or accedes thereto
after the conditions set out in paragraph 1 of
this Article for entry into force have been fulfilled, this Agreement shall enter into force on
the thirtieth day after the date of deposit by
such State or regional economic integration
organization of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.
4. For the purposes of paragraph 1 of this Article,
any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be
counted as additional to those deposited by its
member States.

1. Denne avtalen skal tre i kraft på den trettiende
dagen etter den dato minst 55 konvensjonsparter som til sammen står for minst anslagsvis 55
prosent av de totale globale klimagassutslippene, har deponert sine ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelseserklæringer.
2. Utelukkende for det begrensede formålet i 1.
ledd av denne artikkelen betyr «totale globale
klimagassutslipp» den mest oppdaterte mengden som er meldt inn på eller før datoen da
partene i konvensjonen har vedtatt denne avtalen.
3. For enhver stat eller regional organisasjon for
økonomisk integrasjon som ratifiserer, godtar,
godkjenner eller tiltrer denne avtalen etter at
ikrafttredelsesvilkårene som er nevnt i 1. ledd
av denne artikkelen, er oppfylt, skal denne
avtalen tre i kraft på den trettiende dagen etter
datoen da slik stat eller regional organisasjon
for økonomisk integrasjon har deponert sitt
ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller
tiltredelsesdokument.
4. Med hensyn til 1. ledd av denne artikkelen
skal ethvert dokument som er deponert av en
regional organisasjon for økonomisk integrasjon, ikke regnes i tillegg til dem som er deponert av medlemsstatene i denne organisasjonen.
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Article 22

Artikkel 22

The provisions of Article 15 of the Convention on
the adoption of amendments to the Convention
shall apply mutatis mutandis to this Agreement.

Bestemmelsene i artikkel 15 i konvensjonen om
vedtakelse av endringer i konvensjonen skal
gjelde mutatis mutandis for denne avtalen.

Article 23

Artikkel 23

1. The provisions of Article 16 of the Convention
on the adoption and amendment of annexes to
the Convention shall apply mutatis mutandis to
this Agreement.
2. Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof and, unless otherwise
expressly provided for, a reference to this
Agreement constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such annexes
shall be restricted to lists, forms and any other
material of a descriptive nature that is of a scientific, technical, procedural or administrative
character.

1. Bestemmelsene i artikkel 16 i konvensjonen
om vedtakelse og endring av vedlegg til konvensjonen skal gjelde mutatis mutandis for
denne avtalen.
2. Vedlegg til denne avtalen skal utgjøre en integrert del av avtalen, og dersom ikke annet er
uttrykkelig foreskrevet, utgjør en henvisning
til denne avtalen også en henvisning til tilhørende vedlegg. Slike vedlegg skal være
begrenset til lister, skjemaer og annet materiale av beskrivende art som er av vitenskapelig,
teknisk, prosessuell eller administrativ karakter.

Article 24

Artikkel 24

The provisions of Article 14 of the Convention on
settlement of disputes shall apply mutatis mutandis to this Agreement.

Bestemmelsene i artikkel 14 i konvensjonen om
bileggelse av tvister skal gjelde mutatis mutandis
for denne avtalen.

Article 25

Artikkel 25

1. Each Party shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 of this Article.
2. Regional economic integration organizations,
in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes
equal to the number of their member States
that are Parties to this Agreement. Such an
organization shall not exercise its right to vote
if any of its member States exercises its right,
and vice versa.

1. Enhver part skal ha én stemme, med unntak
av det som er fastsatt i 2. ledd av denne artikkelen.
2. Regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon skal i saker innenfor deres kompetanseområde, utøve sin rett til å stemme med et
antall stemmer som tilsvarer antallet deres
medlemsstater som er parter i denne avtalen.
En slik organisasjon skal ikke utøve sin stemmerett dersom noen av dens medlemsstater
utøver sin stemmerett, og omvendt.

Article 26

Artikkel 26

The Secretary-General of the United Nations shall
be the Depositary of this Agreement.

FNs generalsekretær skal være depositar for
denne avtalen.

Article 27

Artikkel 27

No reservations may be made to this Agreement.

Ingen forbehold kan fremsettes til denne avtalen.

Article 28

Artikkel 28

1. At any time after three years from the date on
which this Agreement has entered into force

1. Enhver part kan etter tre år fra den dato da
denne avtalen trådte i kraft for vedkommende
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for a Party that Party may withdraw from this
Agreement by giving written notification to the
Depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon
expiry of one year from the date of receipt by
the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.
3. Any Party that withdraws from the Convention
shall be considered as also having withdrawn
from this Agreement.
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part, når som helst tre ut av avtalen ved å gi
depositaren skriftlig meddelelse om dette.
2. Enhver slik uttreden skal tre i kraft ett år etter
den dato meddelelsen om uttreden ble mottatt
av depositaren, eller på den etterfølgende dato
som er fastsatt i meddelelsen om uttreden.
3. Enhver part som trer ut av konvensjonen, skal
også anses for å ha trådt ut av denne avtalen.

Article 29

Artikkel 29

The original of this Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited
with the Secretary-General of the United Nations.

Originalen av denne avtalen, der den arabiske,
engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske
tekstene har samme gyldighet, skal deponeres
hos FNs generalsekretær.

DONE at Paris this twelfth day of December two
thousand and fifteen.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned,
being duly authorized to that effect, have signed
this Agreement.

UTFERDIGET i Paris, den tolvte desember totusenogfemten.
TIL VITNE OM DETTE har de undertegnede
som har fått behørig fullmakt til det, undertegnet
denne avtalen.
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Innst. 233 S
(2015-2016)
Innstilling til Stortinget
fra finanskomiteen

Dokument 8:21 S (2015-2016)

Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om utfasing av petroleumssubsidier

Til Stortinget

Sammendrag
Bakgrunn
I dokumentet fremmes følgende forslag:
«l. Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for
utfasing av skattefordeler til petroleumsnæringen
med virkning fra statsbudsjettet for 2017.
2. Stortinget ber regjeringen forsterke og videreutvikle støtteregimer for fornybar energi og teknologi utvikling.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.

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

Vedum, fra Venstre, Terje Breivik, og
fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre
S er i g stad Va 1en, viser til at finansministeren har
avgitt uttalelse om forslaget i brev av 25. januar 2016
til finanskomiteen. Brevet følger som vedlegg til
denne innstillingen.
Kom it een peker på at petroleumsvirksomheten er Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi. Petroleumsindustrien
bidro i 2015 med 219 mrd. kroner i inntekter til staten, hvorav 103, 7 mrd. kroner i skatt. Hovedmålet for
norsk petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje- og gassressursene i et langsiktig perspektiv. Samtidig som ressursene utvinnes
effektivt, skal hensynet til helse, miljø og sikkerhet
samt andre næringer ivaretas. Petroleumsskattesystemet og SDØE sikrer at en høy andel av overskuddet
tilfaller fellesskapet.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet , Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkepart i , viser videre til at petroleumsskattesystemet
og SDØE gir selskapene insentiver til effektiv drift
og gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer. Denned kan oljeselskapene benytte
sin kompetanse til å påvise, planlegge og gjennomføre ressursutvinningen på en måte som også gir høy
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Samspillet mellom stat, oljeselskaper, leverandørindustri og forskningssektoren er en viktig del av
den norske petroleumsforvaltning.
En viktig del av dette samspillet er skattesystemet som er etablert for norsk petroleumsnæring.
Dette skatteregimet er det bred enighet om. F 1erta 11 et mener det er viktig å holde fast på dette, for å
stimulere til investeringer i petroleumssektoren og
økt utvinning og utbygging av funn. Dette er ikke
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minst viktig nå, med den stigende arbeidsledigheten
spesielt innenfor petroleumsnæringen og tilknyttet
industri, og lavere investeringer i sektoren.
F I erta 11 et viser til at representantforslaget fra
Une Aina Bastholm stiller spørsmål om subsidier til
fossil energi, men påpeker at det må skilles mellom
fossile subsidier og de skatteutgifter som oppgis i
nasjonalbudsjettet. Petroleumsvirksomheten i Norge
er ilagt en samlet skattesats på 78 pst., og fl erta 11 et
mener det neppe er grunnlag for å si at skattevilkår
for norsk petroleumsvirksomhet er mer gunstig enn i
andre petroleumsregioner. Videre reduserer ikke
petroleumsskatten prisene for norske forbrukere.
Sluttbrukerprisene for norske energiforbrukere
bestemmes av internasjonale produktpriser, høye
norske særavgifter og konkurransen i de lokale sluttbrukermarkedene.
Flertallet viser også til at det i representantforslagets begrunnelse pekes på leterefusjonsordningen. Denne ordningen ble innført i 2005 for å redusere eventuelle inngangsbarrierer for nye aktører og
legge til rette for lønnsom leting. Ordningen innebærer at selskap som ikke er i skatteposisjon, kan velge
mellom å få utbetalt skatteverdien av letekostnadene
umiddelbart eller fremføre med rente og få refundert
skatteverdien av eventuelt underskudd når de er i
skatteposisjon. Selskapene har dermed sikkerhet for
at de vil få utnyttet alle skattefradrag, og fremføringsrenten kompenserer selskaper som må vente på skattefradrag til senere år. Refusjonsordningen gir dermed lik økonomisk verdi av skattefradraget for letekostnader for selskaper i og utenfor skatteposisjon.
Nåverdien av statens framtidige skatteinntekter er
uavhengig av om fradrag for letekostnader skjer
løpende det enkelte år, eller med et større fradrag når
selskapet kommer i skatteposisjon. F 1erta 11 et
peker på at leterefusjon derfor ikke innebærer subsidiering av letevirksomhet, men innebærer en likebehandling av selskaper som ikke er i skatteposisjon
med selskaper som er i skatteposisjon.
F I erta 11 et er uenige i premisset om at dette er
en næring med «fossile subsidier» og viser videre til
svarbrevet fra finansministeren der det framgår at:
«En subsidie av energi defineres av IEA som tiltak som rettes mot å redusere kostnaden for energiprodusenter eller senker prisen for forbrukere. Basert
på de,me definisjonen lister IEA opp 40 land som i
2013 subsidierte fossil energi Norge inngår ikke i
denne listen. Oversikten fra IEA viser at det er drivstoff som mottar størstedelen av subsidiene.
Ifølge lEA er subsidiene gjennomgående størst i
utviklingsland og fremvoksende økonomier som også produserer olje. I Europa og i Norge er situasjonen
en belt annen enn i erden for øvrig. Over 80 pst. av
klimagassutslippene i Norge er dei<ket av kvoteplikt
og/eller CO 2-avgift. Ifølge OECD har Norge noen av
de høyeste avgi.Ilene i verden på fossil energi. På okkelen er det både kvoteplikt og særlig høy CO2-avgift
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slik at den samlede CO,-prisen for utvinningsvirksomheten er over 500 kroner per tonn CO2 .»
Det foreslås også i representantforslaget å forsterke og videreutvikle støtteregimer for fornybar
energi og teknologiutvikling. F 1erta 11 et vil peke
på at det allerede er etablert omfattende støtteordninger gjennom Enova, Innovasjon Norge og gjennom
Forskningsrådet.
Flertallet viser til at Norge lenge har ført en
aktiv klimapolitikk. I tillegg til at om lag 80 pst. av
norske utslipp har en pris fordi de er underlagt kvoteplikt eller CO 2-avgift, bruker Norge aktivt reguleringer og yter økonomisk støtte til fornybar energi og
klimavennlig teknologiutvikling. Denne politikken
har gitt gode resultater. Dette kommer til uttrykk
blant annet ved at utslipp per produsert enhet (karbonintensitet) i norsk økonomi har falt med om lag
36 prosent de siste 20 årene når oljesektoren er inkludert. I fastlandsøkonomien er utslippsintensiteten
nesten halvert i samme tidsrom.
Komiteens medlemmer fra Venstre
og Sosialistisk Venstreparti leggertilgrunn
at skattefordeler og subsidiering innen petroleumsskattesystemet kan forstås på flere måter. En tilnærming er om særskatteregimet for petroleumssektoren
er nøytralt i sin helhet. En annen tilnærming er om de
isolerte skatteutgifter i særskatteregimet er forenelige
med Norges forpliktelser etter klimaavtalen i Paris.
Dis se med I em m er viser til finansministerens svar datert 25.januar 2016. For at særskatten
inkludert nonnal selskapsskatt på 78 pst. ikke skal
gjøre samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer
før skatt ulønnsomme etter skatt, finnes det flere
investeringsfradrag. Disse er egne avskrivningsregler, friinntekten som skal skjerme normalavkastningen og renicfiu<lrag som også dekker særskatten.
Di s se m ed 1em mer merker seg at finansministeren skriver at den samlede fradragsverdien i dagens
skattesystem er høyere enn den ville ha vært i et
nøytralt skattesystem. Siden 1992 har det vært bred
enighet om at det norske skattesystemet skal være
nøytralt utformet i den grad det lar seg gjøre. Derfor
bør investeringsfradragene for petroleumssektoren
dempes slik at systemet oppnår de gunstige nøytralitetsegenskapene di s se med 1em mer etterstreber i
utformingen av annen skattepolitikk.
Di s se med 1em m er viser til Petroleumsskatteutvalget NOU 2000:18. Disse medlemmer
viser til at friinntektens hensikt har vært å skjerme
normalavkastningen på kapital, slik at den skattes likt
som Norge beskatter fastlandsnæringer. Friinntekten
er uavhengig av finansieringsform, og skjermer
avkastningen både når den er finansiert med egenkapital og med gjeld. Rentefradraget i ordinær sel-
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skapsskatt er også til for å skjerme normalavkastningen, men treffer da bare for gjeldsfinansiering. Siden
friinntekten allerede skjermer normalavkastningen
på gjeldsfinansiering, gir rentefradraget på 78 pst. et
dobbelt fradrag fra særskatten, som vrir insentivene
mot gjeldsfinansiering i betydelig større grad enn selskapsskattesystemet for fastlandsnæringer. Di s se
medlemmer viser til regjeringens senkning av selskapsskatten, som også innebærer en reduksjon av
rentefradraget, for å hindre overskuddsflytting.
Komiteen mener at det fra et overskuddsflyttingsperspektiv er naturlig at rentefradraget også reduseres for petroleumsnæringen. Disse med 1em mer
mener derfor rentefradraget bør fjernes fra særskattegrunnlaget.
Di s se med 1em mer viser til Scheel-utvalget
og arbeidet med stortingsmeldingen «Bedre skatt».
Her legges det opp til at den normale selskapsskattesatsen reduseres, samtidig som særskatten settes opp
for å holde den samlede beskatningen av petroleumssektoren uendret. D i s s e m ed 1e mm e r viser til at
skattesatsen for 2016 er på 25 pst., og at særskatten
utgjør 53 pst., slik at den samlede satsen fortsatt er 78
pst. Disse medlemmer påpeker at verdien av friinntekten øker med en slik omlegging, da særskatten
som friinntekten gir fritak fra, er en relativt større del
av skattebyrden. I 2016 gir mangelen på nedjustering
av friinntekten et kutt i beskatningen av petroleumssektoren på 630 mill. kroner påløpt. Disse medl em mer har vanskelig for å se en god grunn til å gi
petroleumssektoren en lavere total skatt på denne
måten.
Di s se med 1em mer mener derfor, gitt endringen i selskapsskattesats i statsbudsjettet for 2016, at
verdien av friinntekten innenfor dagens system bør
justeres slik at samlet beskatning av petroleumssektoren forblir uendret.
Disse medlemmer vil peke på at det fra et
skatteøkonomisk perspektiv ville vært riktig å fjerne
rentefradraget fra særskattegrunnlaget i petroleumsskattesystemet i statsbudsjettet for 201 7, og justere
friinntekten slik at den samlede fradragsverdien blir
lik det den ville vært i et nøytralt skattesystem.
Disse medlemmer viser videre til Petroleumsskatteutvalget, som foreslo å utrede å endre friinntekten til et kapitalavkastningsfradrag (ACC). Disse
med 1em mer mener imidlertid at klimapolitiske
hensyn tilsier at det er et behov for endringer ut over
dette.
Disse med 1em mer viser til den internasjonale klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i desember
2015. Disse medlemmer viser til tall fra FNs
klimapanel som viser at verden har minst fem ganger
så mye fossile ressurser som verdens befolkning har
anledning til å bruke om verden skal ha en realistisk
mulighet for å unngå en global oppvarming på mer
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enn 2 °C sammenliknet med førindustriell tid.
Disse medlemmer viser til at det under klimatoppmøtet i Paris i november 2015 ble vedtatt en klimaavtale som skjerpet det globale temperaturmålet,
ved at man skal strekke seg for å hindre at den globale middeltemperaturen øker med mer enn 1,5 °C
sammenlignet med førindustriell tid.
Disse medlemmer viser til at prognoser for
hvilket rom det er for fossile utslipp innenfor et
regime som skal begrense den globale oppvarmingen
til 1,5 °C, ikke er publisert fra klimapanelet ennå,
men at klimatoppmøtet i Paris etterspurte en rapport
med et faglig grunnlag for hva som skal til for å nå
1,5-gradersmålet.
Disse medlemmer antar at siden verdens
middeltemperatur allerede ligger om lag 1 °C over
førindustriell tid, vil det å øke ambisjonene til å
begrense oppvarmingen til en og en halv grad i realiteten innebære at verden om lag halverer rommet for
fossile utslipp i dette århundret. Disse m ed 1em mer viser til at det trolig er svært begrenset rom for
å satse på prosjekter for petroleumsutvinning eller
annen fossil utvinning innenfor et mål om å begrense
global oppvarming til 1,5 °C, og at verdens gjenværende karbonbudsjett er begrenset.
Disse medlemmer mener at rike land har et
særlig ansvar for å begrense sin fossile aktivitet både
fordi de har hatt høye utslipp av klimagasser over
lang tid og fordi de gjennom sin rikdom har større
kapasitet til å endre utslippsmønsteret sitt. Ut fra en
rettferdighetstankegang bør man søke mot en situasjon der gjennomsnittlige utslipp per innbygger fordeles omtrent likt på verdensbasis. Da kan man anta
at Norges rettferdige andel av karbonbudsjettet for
lengst er overskredet.
Disse medlemmer mener det er nødvending
at Norge som part i og sterk pådriver for en global klimaavtale tar konsekvensen av avtalen for alle deler
av landets politikk, også i petroleums- og skattepolitikken.
Disse med 1em mer viser til at konsesjonspolitikken er det sterkeste og mest effektive politiske
virkemiddelet for å bestemme nivået på norsk petroleumspolitikk på sikt, og viser videre til merknadene
fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne i Innst. 206 S (2013-2014).
Disse medlemmer vil peke på at leterefusjonsordningen er ment som et konkurransepolitisk
virkemiddel for å gi like vilkår for selskaper i og ikke
i skatteposisjon, og som en omfordeling av skatteutgifter over tid og hvilke selskaper som leter. Disse
m ed 1em mer mener likevel ordningen må ses i
sammenheng med de klimapolitiske realitetene
Paris-avtalen innebærer, og setter spørsmålstegn ved
hensiktsmessigheten i å holde fast ved en leterefusjonsordning som tilgjengeliggjør større forekomster
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av fossile ressurser enn det ethvert realistisk karbonbudsjett tillater å utvinne. Disse med I em mer
mener derfor at selskaper uavhengig av skatteposisjon ikke bør få fradrag for letekostnader.
Disse medlemmer menerilysavdenye forpliktelsene i Paris-avtalen at det er nødvendig å foreta
en gjennomgang av om norsk oljepolitikk, herunder
petroleumsskattesystemet, er i tråd med målene avtalen fastsetter. Dis se medlemmer mener Norge er
tjent med snarest mulig å tilpasse sitt skatte- og
avgiftssystem, også innen petroleumssektoren, til
målsettingen om å begrense temperaturøkningen til
1,5 °C.
Disse medlemmer fremmer følgende forslag:
«l. Stortinget ber regjeringen sette i gang en norsk
offentlig utredning av petroleumsskattesystemet
og hvilke konsekvenser et nytt globalt klimamål
om å begrense den globale oppvarmingen til
maksimalt 1,5 °C må ha på innretningen av norsk
petroleums- og petroleumsskattepolitikk. Utredningen skal være med sikte på et petroleumsskattesystem som ikke gir gunstigere fradragsbetingelser enn for øvrig næringsliv, og som sikrer at
norsk petroleumspolitikk er i tråd med Parisavtalens forpliktelser, også innen skatte- og
avgiftsområdet.
2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en
omlegging av offentlig støtte til forskning og
utvikling fra petroleumsforskning til fornybar
energi og grønn teknologiutvikling i forbindelse
med statsbudsjettet for 2017.
3. Stortinget ber regjeringen forbedre og videreutvikle støtteregimet for fornybar energi og teknologiutvikling i forbindelse med statsbudsjettet for
2017.
4. Stortinget ber regjeringen påse at C01 -avgiften
på norsk sokkel i forbindelse med statsbudsjettet
for 2017 minst følger C02-avgiften for fastlandet
fratrukket kvotepris.»
Komiteens medlem fra Senterpartiet
vil påpeke viktigheten av at det blir lagt til rette for at
utviklingen mot en grønnere og mer miljøvennlig
olje- og gassnæring fortsetter. Norge bør være et
foregangsland innen miljøvennlig energiproduksjon,
og bransjen bør sammen med myndigheter og miljø-
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organisasjoner arbeide målrettet for at virksomheten
på sokkelen kan foregå på en mest mulig miljøvennlig måte. 1 samband med arbeidet med grønne skatter
mener dette medlem at bransjen og myndighetene i fellesskap bør vurdere muligheten for endringer i petroleumsskattesystemet for å sikre en fortsatt
grønn utvikling i olje- og gassektoren. Det vil være
naturlig at man i forbindelse med dette også ser på tiltak som kan sikre nasjonalt eierskap og at man forsikrer seg om at dagens regelverk i tilstrekkelig grad
tar høyde for muligheter til skatteomgåelse i alle ledd
i verdikjeden.

3.

Forslag fra mindretall

Forslag fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen sette i gang en norsk
offentlig utredning av petroleumsskattesystemet og
hvilke konsekvenser et nytt globalt klimamål om å
begrense den globale oppvarmingen til maksimalt
1,5 °C må ha på innretningen av norsk petroleumsog petroleumsskattepolitikk. Utredningen skal være
med sikte på et petroleumsskattesystem som ikke gir
gunstigere fradragsbetingelser enn for øvrig næringsliv, og som sikrer at norsk petroleumspolitikk er i tråd
rnpf'l
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og avgiftsområdet.
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en
omlegging av offentlig støtte til forskning og utvikling fra petroleumsforskning til fornybar energi og
grønn teknologiutvikling i forbindelse med statsbudsjettet for 201 7.

Stortinget ber regjeringen forbedre og videreutvikle støtteregimet for fornybar energi og teknologiutvikling i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.
Forslag 4

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

Dokument 8:21 S (2015-2016)- representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om utfasing av petroleumssubsidier - vedlegges protokollen.
Oslo, i finanskomiteen, den 12. april 2016
Hans Olav Syversen

Snorre Serigstad Valen

leder

ordfører
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Vedlegg

Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til finanskomiteen,
datert 25. januar 2016
Dokument 8:21 S (2015-2016) Utfasing av petroleum ssu bsidier
Det vises til brev fra Finanskomiteen den 16.
desember 2015 der komiteen oversender representantforslag 8 :21 (2015-2016) til finansministeren for
uttalelse.
I representantforslaget foreslås det:
1. Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for
utfasing av skattefordeler til petroleumsnæringen
med virkning fra statsbudsjettet for 20 I 7.
2. Stortinget ber regjeringen forsterke og videreutvikle støtteregimer for fornybar energi og teknologiutvikling.
Finansministerens svar:
I dokument 8:21 stiller representanten Basthalm
spørsmål om subsidier til fossil energi. Energisubsidier er et viktig tema. Jeg deler representantens
bekymring knyttet til omfanget av slike subsidier

internasjonalt. Det bidrar til ressurssløsing og ti] økte
klimagassutslipp. Videre belaster subsidiene offentlige budsjetter og de har gjeme uheldige fordelingseffekter. Regjeringen har derfor presentert en internasjonal strategi for avvikling av fossile subsidier og
støtter reformarbeidet i en rekke internasjonale organisasjoner.
I det internasjonale arbeidet tar man ofte utgangspunkt i IEAs beregninger av fossile subsidier. En
subsidie av energi defineres av IEA som tiltak som
1~ttcs wvt ti 1cdu5C1'3 kusti1a.d~11 fvr c;r1~1·gip1·0ctusciiter eller senker prisen for forbrukere. Basert på denne
definisjonen lister IEA opp 40 land som i 2013 subsidierte fossil energi. Norge inngår ikke i denne listen. Oversikten fra IEA viser at det er drivstoff som
mottar størstedelen av subsidiene.
Ifølge IEA er subsidiene gjennomgående størst i
utviklingsland og fremvoksende økonomier som
også produserer olje. I Europa og i Norge er situasjonen en helt annen enn i verden for øvrig. Over 80 pst.
av klimagassutslippene i Norge er dekket av kvoteplikt og/eller CO2 -avgift. CO2-avgift ble foreslått av
regjeringen Syse allerede i 1990 og innført året etter.
Ifølge OECD har Norge noen av de høyeste avgiftene
i verden på fossil energi. På sokkelen er det både kvoteplikt og særlig høy CO 2-avgift slik at den samlede
CO 2-prisen for utvinningsvirksomheten er over 500
kroner per tonn CO 2 • Selv om avgiften på klimagasser i Norge varierer, og noen sektorer som for eksem-

pel landbruk er fritatt, er omfang og nivå på avgiftene
gjennomgående høye i Norge. Dette har Norge høstet
internasjonal anerkjennelse for. En evalueringsgruppe under FNs klimapanel skriver i en rapport i
2015 at «... the combination of the comprehensive

coverage of sectors and the considerable leve! of
taxation in Norway is unique in the world.»
Det må skilles mellom fossile subsidier og de
skatteutgifter som oppgis i nasjonalbudsjettet. Petroleumsvirksomheten i Norge er ilagt en samlet skattesats på 78 pst. og det er neppe grunnlag til å si at skattevilkår for norsk petroleumsvirksomhet er gunstigere enn i andre petroleumsregioner. Videre reduserer ikke petroleumsskatten prisene for norske forbrukere. Sluttbrnkerprisene for norske energiforbrukere
bestemmes av internasjonale produktpriser, høye
norske særavgifter og konkurransen i de lokale sluttbrukermarkedene. Hovedmålet for norsk petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av
olje- og gassressursene i et langsiktig perspektiv.
Samtidig som ressursene utvinnes effektivt, skal hensynet til helse, miljø og sikkerhet samt andre næringer ivaretas. Petroleumsskattesystemet og SDØE sikrer at en høy andel av overskuddet tilfaller fellesskapet, og gir selskapene insentiver til effektiv drift og
gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme
investeringer. Dermed kan oljeselskapene benytte sin
kompetanse til å påvise, planlegge og gjennomføre
ressursutvinningen på en måte som også gir høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
I vedlegg I til Prop. 1 LS (2015-2016) oppgis
anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet
til avgifts- og skattereglene. Hensikten her er ikke å
vurdere hvorvidt den enkelte skatteutgift eller skattesanksjon er et hensiktsmessig virkemiddel for å oppfylle et gitt mål, men å synliggjøre budsjettvirkningen av enkelte skatte- og avgiftsregler. Referansen
for beregningen for petroleumsskattesystemet er ikke
det alminnelige skattesystemet. Skattesystemet for
petroleumsvirksomheten avviker på flere punkter fra
det alminnelige skattesystemet, der det viktigste er at
petroleumsvirksomheten er underlagt særskatt
(grunnrenteskatt) i tillegg til ordinær skatt, med en
samlet marginalskatt på 78 pst. For grunnrenteskatter, herunder særskatten i petroleumsvirksomheten,
er referansesystemet en nøytralt utfonnet grunnrenteskatt, i tillegg til ordinær overskuddsbeskatning etter
tilsvarende regler som for landbaserte næringer. I det
norske petroleumsskattesystemet har selskapene sikkerhet for full verdi av investeringsfradragene
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(avskrivninger, friinntekt og rentefradrag). Når det
legges til grunn at investeringsfradragene fram i tid er
sikre for selskapene, er den samlede fradragsverdien
i dagens skattesystem høyere enn den ville ha vært i
et nøytralt skattesystem. Selskapenes andel av investeringene etter skatt, altså investeringsutgiften fratrukket det samlede investeringsfradraget, om lag 12
pst. I en nøytral petroleumsskatt ville selskapene ha
dekket om lag 25 pst. av investeringskostnaden.
Skatteutgiften er beregnet ved å multiplisere den for
høye fradragsverdien med selskapenes aktiverbare
investeringer i det aktuelle året. Skatteutgiften knytter seg delvis til raske avskrivninger i ordinær selskapsskatt, men hovedsakelig til høye investeringsfradrag i særskatten (avskrivninger, :friinntekt og rentefradrag). For 2015 er skatteutgiften ved raske
avskrivninger i ordinær skatt anslått til 2, 1 mrd. kroner, og skatteutgiften ved for høye investeringsfradrag i særskatten er anslått til 15,8 mrd. kroner. Samtidig anslås det en skattesanksjon på 5,2 mrd. kroner
brutto fordi petroleumsvirksomheten er pålagt en høy
C02-avgift i tillegg til kvoteplikt.
I representantforslagets begrunnelse pekes det
også på leterefusjonsordningen. Denne ordningen ble
innført i 2005 for å redusere ev. inngangsbarrierer for
nye aktører og legge til rette for lønnsom leting. Ordningen innebærer at selskap som går med underskudd, kan velge mellom å få utbetalt skatteverdien
av letekostnadene umiddelbart eller fremføre med
rente og få refundert skatteverdien av ev. underskudd
ved opphør av sokkelvirksomhet. Selskapene har
dermed sikkerhet for at de vil få utnyttet alle skatte-
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fradrag, og fremføringsrenten kompenserer selskaper
som må vente på skattefradrag til senere år. Refusjonsordningen gir dermed lik økonomisk verdi av
skattefradraget for letekostnader for selskaper i og
utenfor skatteposisjon. Nåverdien av statens framtidige skatteinntekter er uavhengig av om fradrag for
letekostnader skjer løpende det enkelte år, eller med
et større fradrag når selskapet kommer i skatteposisjon. Leterefusjon innebærer derfor ikke subsidiering
av letevirksomhet, men bedrer bare likviditeten ved
at selskaper som ikke er i skatteposisjon får utnyttet
fradraget på samme tidspunkt som selskaper i skatteposisjon.
Det har vært bred politisk enighet om rammevilkårene for petroleumsvirksomheten som har bidratt
til stabile og forutsigbare rammevilkår for næringen.
Over tid har petroleumsskattereglene blitt justert i
nøytral retning slik at det skal være størst mulig sammenfall mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger. Det vil bidra til utvikling av
også marginale ressurser. I regjeringserklæringen
fremgår det at regjeringen vil sikre næringen forutsigbare og langsiktige skatteregler og at en vil vurdere endringer som kan bedre ressursforvaltningen
og øke utvinningsgraden.
Videre foreslås det i representantforslaget å forsterke og videreutvikle støtteregimer for fornybar
energi og teknologiutvikling. Jeg vil peke på at vi
allerede har etablert omfattende støtteordninger gjennom Enova, Innovasjon Norge og gjennom Forskningsrådet. I 2016 er bevilgningene økt til alle disse
formålene.
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Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina
Bastholm om utfasing av petroleumssubsidier

Talere
Vis alle replikker

[i2 :Si:SO] Hovedinnlegg Snorre Serigstad Valen

(SV)

(A)

[12:57:25] Hovedinnlegg Irene Johansen

(H)

[13:02:03] Hovedinnlegg Sigu rd Hllle

[13:06:39] Hovedinnlegg Roy steffensen

(FrP)

[13:09:49] Hovedinnlegg Terje Breivik

(V)

(MDG)

[13:14:44] Hovedinnlegg Rasmus Hansson

[13:19:58] Hovedinnlegg Statsråd Siv Jensen

(SV)

(MDG)

[i3 :34:0S] Hovedinnlegg Snorre Serigstad Valen

[13:37:17] Hovedinnlegg Rasmus Hansson

Vis alle talere
Votering I sak nr. 5

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5
minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen.
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Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg
fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid, og at de som måtte tegne seg på talerlisten
utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.
- Det anses vedtatt.

Snorre Serigstad Valen (SV)

[12:51:50]: (ordfører for saken): Bakgrunnen for denne

innstillingen er et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønnes representant Une Aina Bastholm
om utfasing av petroleumssubsidier. Det ligger jo i en saksordførers plikter å prøve å samle brede
flertall, og derfor skal jeg starte med å innrømme at jeg kanskje har gjort en dårligjobb som
saksordfører, fordi jeg befinner meg i et mindretall i komiteen. Det synes jeg er synd, men jeg skal
etter beste evne først prøve å gjøre rede for flertallets syn på saken også, for det synes jeg er ryddig.
Det er en løpende uenighet i finanskomiteen og i Stortinget om hvorvidt det norske
petroleumsskattesystemet er heldig utformet i dag ut fra et nøytralitetsperspektiv, altså om
egenskapene i petroleumsskattesystemet er nøytrale på den måten vi etterstreber i utformingen av
øvrige skattepolitikk. Det er det ene. Det andre er om petroleumsskattesystemet tar høyde for de
endringene vi må gjennom som følge av de menneskeskapte klimaendringene og den reduksjonen av
menneskeskapte CO2 -utslipp som Norge også må bidra til.
Her er komiteen skjønt enige om at det norske petroleumsskattesystemet og måten vi har organisert
oljeindustrien på i Norge, er både positiv for landet og ganske unik i internasjonal sammenheng. Jeg
tenker bare å åpne der, siden mange av disse debattene pleier å degenere til konkurranser om hvem
som er mest for eller mest mot olje. Det er jo ikke det det handler om. Det det handler om, er at de
aller fleste land som er så rike på olje og gass per innbygger som det Norge er, er land preget av enten
storstilt korrupsjon, voldsom skjevfordeling eller til og med væpnet konflikt og omfattende bruk av
vold. Det er ikke sånn at det å være svært rik på naturressurser nødvendigvis kommer et lands
befolkning til gode. Men det har det gjort i Norge, fordi vi har gode ordninger, vi har SDØE, vi har sagt
at vi har et felles eierskap til naturressursene, og vi har en god skattlegging av inntektene derfra som
gjør at det er fellesskapet i Norge som har stilt betingelsene for hvordan oljeinntektene til
oljeselskapene skal brukes, og på en måte som også sikrer at teknologi, arbeidsplasser og industri har
kommet til Norge og ikke bare har kommet utlandet til gode. Det skal vi i Norge være stolte av.
Så går vi inn i en tid nå som ikke bare er preget av synkende oljepris, men som også er preget av et
stadig mer prekært behov for å senke de menneskeskapte klimaendringene og CO2 -utslippene. Og her
kommer vi til kjernen av uenigheten i komiteen, for komiteens flertall, bestående av Arbeiderpartiet,
Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, mener at petroleumsskattesystemet
som det er utformet i dag, er balansert, at det fungerer i tråd med gode nøytralitetsprinsipper for
skattesystemet, og at de er klimapolitisk tilstrekkelige.
Et mindretall, bestående av Venstre og SV, mener representantforslaget har mer for seg. Vi merker oss
spesielt at finansministeren selv i sitt brev til komiteen slår fast at den samlede fradragsverdien i
dagens petroleumsskattesystem er høyere enn den ville ha vært i et nøytralt skattesystem. Så vi synes
det er interessant at finansministeren selv slår det fast i brevs form til komiteen, men at
finansministerens partifeller ikke tar konsekvensen av dette i innstillingen.
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Men så er det jo ikke bare et nøytralt skattesystem vi etterstreber her, det er et skattesystem som
reflekterer de klimapolitiske realitetene som Norge er en del av. Og etter Paris-forhandlingene i
desember har de fleste av verdens land sluttet seg til målet om å begrense de menneskeskapte
klimaendringene til maks 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. Og når man tar med i
regningen at verdens middeltemperatur allerede ligger om lag 1 grad over førindustriell tid, så betyr
det at de nye klimaambisjonene som Norge også er en del av, halverer det karbonbudsjettet vi har
igjen på kloden. Det betyr at vi bare kan utvinne og bruke halvparten av de fossile ressursene vi trodde
før klimaforhandlingene i Paris.
Jeg mener det er naivt å tro -'- jeg beklager hvis det er et uparlamentarisk uttrykk - at en slik avtale og
det å begrense klimaendringene til 1,5 grader ikke tår konsekvenser også for hvilke ressurser Norge
kan utvinne. Men det er vanskelig å være bombastisk, og derfor er et av forslagene mindretallet i
komiteen fremmer, et forslag om å utrede hvilke konsekvenser det nye 1,5-gradersmålet kan få for
petroleumsskattesystemet. Jeg synes det er litt rart at ikke flertallet kan slutte seg til en utredning av
dette.
Vi har også tre øvrige forslag. Vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en omlegging av
offentlig støtte knyttet til fornybar energi. Vi ber regjeringen forbedre og videreutvikle støtteregimet
for fornybar energi. Og vi ber ikke minst regjeringen påse at C02 -avgiften på sokkelen reflekterer
CO~-avgiften ellers i Norge fratrukket kvotepris. Det er ingen grunn til at det skal være lavere
CO2 -avgift på sokkelen enn ellers.
Jeg tar opp forslagene.

Presidenten: Representanten Snorre Serigstad Valen har tatt opp de forslagene han refererte til.
Irene Johansen (A)

[12:57:25]: Forslagsstiller viser innledningsvis til FN-rapporten «The

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

«subsidier og skattefordeler tilfossil energi som et av de største hindrene for å nå
togradersmålet. I 2014 ga Norge skattefordeler til sin petroleumsnæring tilsvarende
20,8 mrd. kroner, ifølge tallfra nasjonalbudsjettetfor 2015. Forslagsstilleren
foresUi.r at disse miljøfiendtlige subsidiene utfases».
Arbeiderpartiet er uenig i premisset i forslaget om at petroleumsnæringen er en næring med «fossile
subsidier». IEA definerer en subsidie av energi «som tiltak som rettes mot å redusere kostnaden for
energiprodusenter eller senker prisen for forbrukere» - jf. Finansdepartementets brev. Basert på
denne definisjonen lister IEA opp 40 land som i 2013 subsidierte fossil energi. Norge inngår ikke i
denne listen.
Over 80 pst. av klimagassutslippene i Norge er dekket av kvoteplikt og/eller C02 -avgift. Ifølge OECD
har Norge noen av de høyeste avgiftene i verden på fossil energi. På sokkelen er det både kvoteplikt og
særlig høy CO 2 -avgift, slik at den samlede CO2 -prisen for utvinningsvirksomheten er over 500 kr per
tonn C02,
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Hovedmålet for norsk petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje- og
gassressursene i et langsiktig perspektiv. Petroleumsvirksomheten er Norges største næring målt i
verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi og bidro i 2015 med 219 mrd. kr i inntekter til staten,
hvorav 103,7 mrd. kr i skatt. Petroleumsskattesystemet og SDØE sikrer at en høy andel av overskuddet
tilfaller fellesskapet, og gir selskapene incentiver til effektiv drift og gjennomføring av
samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer. Dermed kan oljeselskapene benytte sin kompetanse
til å påvise, planlegge og gjennomføre ressursutvinningen på en måte som også gir høy
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Samspillet mellom stat, oljeselskaper, leverandørindustri og forskningssektoren er en viktig del av den
norske petroleumsforvaltningen. Skattesystemet og leterefusjonsordningen er en del av dette
samspillet.
Petroleumsvirksomheten i Norge er ilagt en samlet skattesats på 78 pst. Det er neppe grunnlag for å si
at skattevilkårene for norsk petroleumsvirksomhet er mer gunstig enn i andre petroleumsregioner.
Petroleumsskatten reduserer heller ikke prisene for norske forbrukere.
I representantforslagets begrunnelse pekes det også på leterefusjonsordningen. Denne ordningen ble
innført i 2005 for å redusere eventuelle inngangsbarrierer for nye aktører og legge til rette for
lønnsom leting. Leterefusjon innebærer ikke subsidiering av letevirksomhet, men innebærer en
likebehandling av selskaper som ikke er i skatteposisjon, med selskaper som er i skatteposisjon.
Arbeiderpartiet mener det er viktig å hoide fast på både skattesystem og leterefusjonsordning for å
stimulere til investeringer i petroleumssektoren og økt utvinning og utbygging av funn. Dette er ikke
minst viktig nå med den stigende arbeidsledigheten spesielt innenfor petroleumsnæringen og
tilknyttet industri og med lavere investeringer i sektoren.
Det foreslås i representantforslaget å forsterke og videreutvikle støtteregimer for fornybar energi og
teknologiutvikling. Jeg vil peke på at det allerede er etablert omfattende støtteordninger gjennom

Omstillingen til et bærekraftig velferdssamfunn har startet for lengst. I tillegg til at om lag 80 pst. av
norske utslipp er underlagt kvoteplikt eller CO2 -avgift, bruker Norge aktivt reguleringer og yter
økonomisk støtte til fornybar energi og klimavennlig teknologiutvikling. Denne politikken har gitt
gode resultater, utslippene per produsert enhet i norsk økonomi har falt med om lag 36 pst. de siste
20 årene når oljesektoren er inkludert. I fastlandsøkonomien er utslippsintensiteten nesten halvert i
samme tidsrom.
Arbeiderpartiet støtter flertallets forslag om å vedlegge forslaget protokollen.
Sigurd Rille (H)

[13:02:03]:

Innledningsvis er det på sin plass å fastslå at det har vært bred

politisk enighet om målet og rammevilkårene for norsk petroleumsvirksomhet.
Oljevirksomheten har, som alle vet, bidratt til mange arbeidsplasser, både direkte og indirekte.
Inntektene til staten har bidratt til den enorme velstandsutviklingen som vi har sett de siste tiårene.
Antakelig vil dette kunne fortsette i lang tid fremover, selv om avkastning og utvinning vil bli redusert
gradvis.
httm:·//www

~tortino-et_no/no/Saker-m!-oublikasioner/Publikasioner/Referater/Stortinget/20... 23.10.2017

Sak nr. 5 - stortinget.no

4688

Page 5 of 16

Petroleumsskatteloven inneholder regler for hvorledes denne sektor skal beskattes. Dette
skattesystemet avviker på flere punkter fra det alminnelige skattesystemet. Den viktigste forskjellen
her er at det i tillegg til den ordinære selskapsskatten også må erlegges en særskatt, slik at samlet
marginalskatt som kjent blir 78 pst. Det må vel kunne konkluderes med at dette neppe er en spesielt
lav skattesats, men også om dette har det vært bred politisk enighet.
Det er et viktig mål at det legges til rette for lønnsom produksjon av olje- og gassressursene i et
langsiktig perspektiv, og at dette skjer mest mulig effektivt. Viktig her er det at det blir tatt hensyn til
helse, miljø og sikkerhet og til andre næringer. Det skattesystemet som er utviklet, sikrer fellesskapets
inntekter, samtidig som det gir selskapet incentiver til effektiv drift, og at investeringene blir mest
mulig samfunnsmessig lønnsomme.
Norske forbrukere av energi subsidieres ikke som følge av petroleumsskatten. Sluttbrukerprisen
bestemmes som kjent av internasjonale produktpriser, høye særavgifter og den konkurransen som er i
de lokale markedene.
Representantforslaget stiller spørsmål om hensikten ved å holde fast ved leterefusjonsordningen.
Denne ordningen innebærer at selskaper som ikke er i skatteposisjon, kan velge mellom å få utbetalt
skatteverdien av letekostnadene umiddelbart og å fremføre med rente og fa refundert skatteverdien av
eventuelt underskudd når de er i skatteposisjon. Selskapene har dermed sikkerhet for at de vil fa
utnyttet alle skattefradrag, og fremføringsrenten kompenserer selskaper som må vente på
skattefradrag til senere år. Refusjonsordningen gir dermed lik økonomisk verdi av skattefradraget for
letekostnader for selskaper i og utenfor skatteposisjon. N!verdien av statens fremtidige
skatteinntekter er uavhengig av om fradrag for letekostnader skjer løpende det enkelte år, eller med et
større fradrag når selskapet kommer i skatteposisjon. Leterefusjon innebærer ikke subsidiering av
letevirksomhet, men likebehandling av selskaper som ikke er i skatteposisjon, med selskaper som er i
skatteposisjon.
Når det gjelder punktet om å forbedre og videreutvikle støtteregimet for fornybar energi og
teknologiutvikling, er det å vise til de allerede etablerte og omfattende støtteordninger som er, bl.a.
gjennom Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Bevilgningene til disse formålene er dessuten
økt i statsbudsjettet for 2016.
Slik representantforslaget er utformet, ser det ut til at hensikten er at investeringene og aktiviteten på
norsk sokkel skal reduseres. Redusert tilbud av olje og gass på markedet skal føre til redusert utslipp.
Det er som kjent ikke mangel på olje og gass på verdensbasis, så redusert produksjon i Norge vil ikke
ha noen påviselig effekt på globale utslipp. Imidlertid vil en slik produksjonsreduksjon ha en negativ
effekt på den norske økonomien.
Det er også grunn til å minne om viktigheten av å ha forutsigbare rammevilkår for norsk oljenæring,
særlig i den krevende situasjonen som næringen nå er i. Det å igangsette offentlig utredning på dette
tidspunkt vil kunne skape usikkerhet i næringen og forsterke de utfordringer som allerede er der. Det
er derfor viktig og bra at det i denne sak er bred tverrpolitisk enighet om de rammevilkårene de har.
Olemic Thommessen hadde her gjeninntatt presidentplassen.
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[13:06:39]: Jeg må innrømme at jeg synes det er rart å snakke om

skattefordeler til en næring som har en skattesats på 78 pst., og som har vært årsaken til at vi som
nasjon har bygd opp det velferdssamfunnet vi har med et oljefond på over 7 ooo mrd. kr.
Representanten Serigstad Valen håpet at dette ikke ble en debatt om hvem som er mest for eller mot
olje, men det er det denne debatten egentlig handler om, for Miljøpartiet De Grønne skriver i sitt
forslag ikke bare at de vil ha en utfasing av subsidier til petroleumsnæringen, men at dette skal brukes
som et virkemiddel for å oppnå det endelige målet, som er å avvikle hele næringen. Det står helt på
slutten av forslaget.
I 2014 var 240 ooo direkte og indirekte sysselsatt i denne sektoren, og halveringen av oljeprisen har
med all tydelighet vist hvor viktig denne sektoren har vært og er for Norge, ikke minst langs kysten fra
Kristiansand til Kristiansund. Vi må slutte å snakke denne næringen ned og heller forsøke å skape
optimisme. Antallet innbyggere i verden skal vokse til 9 milliarder mennesker, energietterspørselen vil
sannsynligvis øke med en tredjedel fra det den var i 2013, til 2040. Produksjonen av olje og gass på
norsk sokkel er blant den mest miljøvennlige i verden, norsk oljeproduksjon utgjorde i 2014 2 pst. av
den globale produksjonen, og våre oljereserver utgjør 0,4 pst.
Oljenæringen er Norges største næring målt i verdiskaping, og verdiskapingen per ansatt i næringen
er på mellom 7 mill. kr og 10 mill. kr. Produksjon av olje kommer til å være av stor betydning i Norge
også i framtiden, og jeg blir oppgitt når jeg hører om politikere som tar til orde for å avvikle hele
forutse framtidige suksessnæringer, men det viktigste er at premisset blir feil, for vi skal leve av oljen.
Oljen skal vi leve av i 100 år til. Næringen kommer til å være en enorm bidragsyter når det gjelder
arbeidsplasser og inntekter, og spørsmålet burde ikke være hva vi kommer til å leve av etter oljen, men
hvilke næringer som skal utvikles til å bli store i tillegg til oljenæringen.
Hensikten med representantforslaget er å redusere investeringene, men også aktiviteten på norsk
sokkel. Tenkningen synes fl være at redusert tilhud av olje og gass på markedet vil føre til reduserte
utslipp. Men det finnes ikke mangel på olje- og gassressurser i verden, og etterspørselen er rekordhøy
og voksende. Redusert produksjon i Norge vil ha stor negativ effekt på den norske økonomien og vårt
velferdssamfunn, men vil ikke ha noen påviselig effekt på globale utslipp. Ved å gå i den retningen
som representantforslaget legger opp til, vil vi ende opp med at vi sitter igjen med kun en fryktelig
kostbar symbolpolitikk.

Terje Breivik (V)

[13:09:49]: Global oppvarming er ein stadig meir alvorleg realitet. Februar

var den varmaste månaden som nokon gong er registrert internasjonalt. Det understrekar kor viktig
Paris-avtalen er - at me når måla som Noreg har stadfesta at me skal vera med på å nå. Det vil
sjølvsagt ha konsekvensar. Måla er ambisiøse og krevjande, men er heilt nødvendige for at komande
generasjonar skal ha same fridomen til å nyta og nytta naturen slik me har gleda av.
Petroleumssektoren står for nesten ein tredjedel av norske C0 2 -utslepp. Skal me avgrensa den globale
temperaturauken til nærmare 1,5 grader slik me har forplikta oss til, føreset det at utvinning og
forbrenning av fossile ressursar flatar ut og søkk monaleg på sikt. Petroleumspolitikken må difor
innrettast slik at han kan foreinast med ein vellukka klimapolitikk. Klimapolitiske omsyn må inngå
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som ein del av avgjerdsgrunnlaget når ein planlegg nye petroleumsprosjekt. Ein viktig føresetnad for
det er nødvendigvis å gjennomgå petroleumsskattelegginga med sikte på å gjera skatteregimet meir
miljøriktig og redusera risikoeksponeringa staten, fellesskapet, tek mot endringar i framtidige olje- og
gassprisar - og for å skapa marknadsvilkår på norsk sektor som styrkjer konkurransekrafta til norsk
petroleumsindustri i lågutsleppstidsalderen, der nettopp å få så klimavennleg produksjon og produkt
som mogleg vert den viktigaste konkurransefortrinnet for industrien. I staden for å gå inn på
realitetane om korleis ein skal inkludera petroleumssektoren i dugnaden som skal gjerast for å få ned
klimautsleppa, let diverre eit stort fleirtal i salen att augo og går inn ein polemisk diskusjon der dei
hevdar:

«Flertallet er uenige i premisset om at dette er en næring med «fossile subsidier»».
Ein kunne brukt mykje taletid på å underbyggje premissen. Hovudproblemet er i og for seg ikkje om
det er subsidiar eller ikkje, men om skattesystemet for petroleumsnæringa bidreg til meir eller mindre
fossile utslepp, og om det er eit verktøy for å få ned utsleppa og gjera næringa meir klimavennleg.
Fleirtalet skriv vidare i innstillinga:

«Flertallet mener det er viktig å holde fast på dette,.for ei stimulere til investeringer i
petroleumssektoren og økt utvinning og utbygging av funn.»
Det vitnar om at det er mykje viktigare med meir utvinning av olja enn reduserte klimautslepp. Det er
ingen farbar veg.
Siste veka før sommarferien skal Stortinget etter planen behandla eit representantforslag frå
Arbeidarpartiet om reduserte klimautslepp. Heile 45 forslag er fremja - eit prisverdig initiativ, men
igjen: Ingen forslag er knytte til utsleppsreduksjon i den sektoren som står for ein tredjedel av
utsleppa, anna enn eit slags ynske om at installasjonar som skal vera aktive etter 2050, skal inngå i ein
lågutsleppsstrategi.
Skattar og avgifter er eit av dei tyngste og beste verktøya me har for å stimulera åtferd, og å bruka
marknadskreftene aktivt skaper grøne marknader. Me veit at rette endringar gjev ynskte resultat.
Petroleumsskatteregimet vart sist gjennomgått i ein NOU som kom i år 2000, for meir enn 15 år
sidan. På dei åra har det skjedd store endringar når det gjeld struktur, oljepris, kostnader og ikkje
minst i dei ytre rammevilkåra som m.a. gjeld klima. Dessutan står me midt opp i eit energimessig
paradigmeskifte som nødvendigvis vil auka i styrke framover. Skal me sikra eit grønt skifte også i
petroleumssektoren, er det vanskeleg å koma utanom skatte- og avgiftspolitikken. I lys av dei nye
forpliktingane i Paris-avtalen er det heilt nødvendig å føreta ein gjennomgang av om norsk oljepolitikk
og petroleumsskattesystemet er i tråd med måla avtalen fastset, og dei marknadstilhøva næringa vil
møta eit par generasjonar fram i tid. At fleirtalet i salen ikkje ynskjer det, er trist, men diverre ikkje
overraskande. Fine ord vert heller ikkje denne gongen fylt opp med nødvendig politikk og tiltak.

Rasmus Hansson (MDG)

[13:14:44]: Takk til komiteen og til saksordføreren for en grundig

behandling av vårt forslag om avvikling av norske oljesubsidier.
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Regjeringen insisterer på at vi ikke subsidierer oljevirksomheten vår i Norge, mens mindretallet i
komiteen foreslår at vi får en ytterligere utredning av hvordan vi kan legge om skattesystemet vårt,
som bl.a. Terje Breivik fra Venstre gjorde rede for nå.
Etter Miljøpartiet De Grønnes mening er det ikke behov for noen utredning om å vedta kutt i det som
regjeringen ikke ønsker å kalle subsidier, men heller velger å kalle «næringsstøtte». Jeg greier ikke
helt å se forskjell på «næringsstøtte» og «subsidie», men det kan vi kanskje komme tilbake til en
semantisk diskusjon om.
Støtten vi gir petroleumsnæringen i dag, er ikke en direkte subsidie for å redusere prisen til
forbrukeren, det har mange talere rett i, og det er derfor IEA ikke har oss på listen over land som
subsidierer fossil energi. Men andre, minst like velrennomerte organisasjoner, som Det internasjonale
pengefondet, IMF, har oss på den listen. IMF legger til grunn at skattlegging som ikke er innført for å
dekke kostnadene knyttet til fossil energibruk, er å betrakte som en subsidie. De legger til grunn at
dersom en nasjon ikke har innført en avgift som internaliserer kostnaden knyttet til klimagassutgift
eller kostnader knyttet til denne tapte skatteinngangen, er det å regne som en subsidie.
Dette er en politikk Miljøpartiet De Grønne gjerne vil implementere i Norge, og forslaget vi fremmer,
er derfor særdeles moderat. Her snakker vi kun om å fjerne en subsidie som selv Finansdepartementet
definerer som næringsstøtte, eller altså etter vår mening en subsidie.
Skal Norge kunne leve opp til Paris-avtalen, som vi nettopp har underskrevet, er det første steget å
avvikle de direkte subsidiene til oljeindustrien. Vi vet at tre fjerdedeler av våre fossile reserver må bli
liggende igjen hvis vi skal klare klimamålene. Alle er enige om at energisubsidier er et hovedproblem.
Derfor har vi ikke bruk for en semantisk prosess om «næringsstøtte» versus «subsidie» - vi har bruk
for å gå til kjernen av problemet.
Man kan ha gode argumenter for å subsidiere noe, og kanskje regjeringens ønske om mer mangfold
blant petroleumsleterne oppfattes som rimelig av mange. Men sannheten er altså at konsekvensen av
avvikles, og vi må begynne å tenke den tanken. Og det er jo interessant at hovedmarkedet vårt for olje
og gass fra Norge er EU, som har en eksplisitt målsetting om rask avkarbonisering av hele økonomien
og hele energisystemet sitt. Det burde være lettere for statsminister Solberg å fjerne subsidiene til
internasjonale selskaper som leter etter olje på norsk sokkel, enn det er for et utviklingsland å fjerne
subsidier på drivstoff, som kan føre til at fattige innbyggere ikke får råd til å ta bussen. Men det er de
sistnevnte subsidiene regjeringen vår vil til livs i sin offensive holdning mot internasjonale
oljesubsidier.
En hensikt som ble vektlagt da ordningen ble etablert, var å skape mer leting på sokkelen i en tid hvor
produksjonen falt, og det lyktes man med. Norsk Klimastiftelse har laget en rapport som viser at minst
22 1 8 mrd. kr har blitt utbetalt i leterefusjon til utenlandske selskaper som ikke har betalt skatt i Norge.
Tilsvarende tall for norske selskaper er over 5 mrd. kr. En annen effekt av dagens leterefusjonsordning
har vært å bidra til å skru opp kostnadene på sokkelen, fordi leteaktiviteten som kjent ble så høy at
den la press på begrensede ressurser.
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Det er med andre ord mange - og flere enn dem jeg har nevnt - grunner til å starte avviklingen av
subsidiene til den norske oljeindustrien. Man kan velge hva man ønsker å legge til grunn for
beslutningen - kostnadsøkning på sokkelen, subsidier av utenlandske oljeselskaper ved leting på
norsk sokkel eller ønsket om åta klimaproblemet på alvor. Men valget bør bli det samme: Fjern
dagens næringsstøtte til petroleumsindustrien!
Jeg vil avslutte med å fremme et løst forslag som tilsvarer det opprinnelige forslaget som Miljøpartiet
De Grønne har fremmet, hvor vi ber regjeringen om å utarbeide en plan for utfasing av skattefordeler
til petroleumsnæringen, med virkning fra statsbudsjettet 2017. Jeg tar med dette opp forslaget fra
Miljøpartiet De Grønne.

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

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

vært Norges desidert viktigste næring og bidratt til arbeidsplasser og enorme inntekter til fellesskapet.
I sum har næringen bidratt med ufattelige 11 ooo mrd. kr til norsk økonomi.
Olje- og gassutvinningen, som annen næringsvirksomhet, skal skje på en effektiv og klimavennlig
måte. Her ligger Norge i tet internasjonalt, og det skal vi fortsette med.
Det har vært mange påstander om fossile subsidier og petroleumsskatt. Disse tar oppmerksomheten
bort fra følgende helt sentrale kjennetegn ved norsk politikk:
• Norge er en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet.
• Vi subsidierer ikke drivstoffprisene.
• Vi har høye priser på utslipp av klimagasser.
• Vi har høy skatt på utvinning av olje og gass.
Paris-avtalen er et gjennombrudd for globalt klimasamarbeid. Avtalen er den første klimaavtalen med
juridisk bindende forpliktelser for alle parter. Det er en ambisiøs avtale, men målene kan bare oppnås
dersom alle store utslippsland følger den opp. Norge har allerede meldt inn et ambisiøst bidrag, og vi
forhandler med EU om felles oppfylling.
For å redusere utslipp av klimagasser billigst mulig bør det settes en pris på utslipp. Dersom utslipp i
alle land og alle virksomheter står overfor den samme prisen, får vi størst mulig reduksjoner i utslipp
for en gitt innsats, og da unngår vi sløsing.
Fossile subsidier trekker i motsatt retning. De virker som en negativ pris på utslipp og øker dermed
utslippene av klimagasser. I tillegg svekker de incentivene til energieffektivisering og
teknologiutvikling. IEA har anslått at det i 2014 på verdensbasis ble brukt hele 493 mrd. dollar for å
redusere innenlandske energipriser. Disse fossile subsidiene er fire ganger høyere enn den samlede
støtten til fornybar energi. Det er derfor positivt at flere land nå reduserer og faser ut slike subsidier.
I

Reduksjonen av fossile subsidier er et naturlig tidlig steg i klimainnsatsen. Multinasjonale
organisasjoner som IEA, OECD, IMF og G20 jobber for at verden skal gå i denne retningen, og Norge
er en aktiv støttespiller i arbeidet.
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Som de fleste vet, er ikke prisene på bensin og diesel spesielt lave i Norge. Vi subsidierer ikke
pumpeprisene. Derimot legger vi avgift på bruken av fossil energi. Vi inngår dermed ikke i IEAs liste
over land som subsidierer fossil energibruk. Blant de 40 landene som står på denne listen, er
subsidiene størst i oljeproduserende land og i enkelte utviklingsland og fremvoksende økonomier.
Allerede i 1990 foreslo Syse-regjeringen en C02 -avgift, og denne ble innført året etter. I dag er over 80
pst. av norske klimagassutslipp dekket av kvoteplikt og C02 -avgift. Utslipp får da en kostnad som gjør
det lønnsomt å redusere utslippene og utvikle teknologi. Selv om prisen på utslipp i Norge varierer, og
noen sektorer som f.eks. landbruket er fritatt, favner prisen bredt. Samtidig er prisen på
klimagassutslipp gjennomgående høy. Dette har Norge høstet internasjonal anerkjennelse for, og en
evalueringsgruppe under FNs klimapanel har i en rapport påpekt at kombinasjonen av omfattende og
høye utslippspriser i Norge er unik i verdenssammenheng.
Et av grunnprinsippene i norsk petroleumspolitikk har vært å sikre fellesskapet en høy andel av de
ekstraordinære inntektene. I tillegg til ordinær selskapsskatt har vi derfor en særskatt på 53 pst. for
petroleum. Samlet skattesats blir dermed hele 78 pst. Dette betyr at fellesskapet får en høy andel av
overskuddet på sokkelen. Norsk petroleumsskatt er heller ikke lav sammenlignet med andre
oljeprovinser. At en høy andel av den ekstraordinære avkastningen på sokkelen skal tilfalle
fellesskapet, har vært et grunnpremiss i norsk oljepolitikk. Samtidig er det de kommersielle
selskapene som skal påvise funn og bygge ut felt. Derfor må man også være lønnsom for selskapene
etter skatt og utvikle lønnsomme ressurser.
Representanten påpeker at det skal være problemer med leterefusjonsordningen. Det må bygge på en
misforståelse. Leterefusjon gir selskaper uten skattbar nettoinntekt rett til årlig tilbakebetaling av
skatteverdien og letekostnader. Ordningen ble innført i 2005 for å få flere aktører på norsk sokkel og
dermed styrke leteaktiviteten. Leterefusjon er imidlertid utformet i tråd med nøytral grunnrenteskatt
og medfører ingen subsidie- eller skatteutgift. Leterefusjon gir nye aktører mulighet til å utnytte
fradrag på samme tidlige tidspunkt som etablerte selskaper.
Heit oppsummen vii jeg vektlegge følgende:
• Norge er en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet.
• Vi subsidierer ikke pris på drivstoff.
• Vi har høye priser på utslipp av klimagasser.
• Vi har høy skatt på utvinning av olje og gass.
Og: Oljevirksomheten skal også i årene fremover være en viktig næring i Norge.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Snorre Serigstad Valen (SV)

[13:25:10]: Vil finansministeren avvise muligheten for at

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

som Norge tidlig har meldt inn sine bidrag til. Det vil selvsagt være med på å sette oss i førersetet for å
være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet.
Samtidig er det sånn at det som produseres av olje og gass på norsk sokkel, har hatt store forbedringer
gjennom alle tiår hvor den produksjonen har funnet sted. Det har vært teknologiutvikling som også
har bidratt til at utslippene fra sokkelen har gått ned, i motsetning til hva de kunne vært hvis man ikke
hadde gjennomført teknologi- og miljøforbedringer. Jeg mener det er forhold vi skal være stolt av.
Dette er en næring som sysselsetter ufattelig mange mennesker, og som har bidratt med store verdier
til det norske samfunnet. Så respekterer jeg at det er partier på Stortinget som ønsker å avvikle denne
næringen. Jeg er uenig i det.

Snorre Serigstad Valen (SV)

[13:26:41]: Jeg er enig i nesten alt finansministeren sa, men det

var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om finansministeren vil avvise enhver mulighet for at
1,5-gradersmålet kan påvirke utformingen av norsk petroleumspolitikk. Grunnen til at jeg spør om
det, er at 1,5-gradersmålet i praksis halverer verdens karbonbudsjett, og da er det både riktig og bra at
utslippene fra norsk sokkel har vært lavere enn fra mange andre oljeproduserende land, men det aller
meste av utslipp av petroleum er jo ikke fra produksjonen, men fra forbruket. Man må i sin helhet
vekk fra fossile energibærere innen en gitt tidsperiode for A. kunne nft 1,5-gradersmålet.
Så da spør jeg igjen: Er det utenkelig for finansministeren at 1,5-gradersmålet kan få betydning for
utformingen av norsk petroleumspolitikk?

Statsråd Siv Jensen

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

klimaforlik, som denne regjeringen legger til grunn for klimapolitikken, er nettopp å ta i bruk et bredt
sett av virkemidler for å bidra til at utslippene går ned. Det tror jeg ikke det er stor uenighet om, og jeg
må si at denne regjeringen har sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti bidratt til mange gode
vedtak som får utslippene ned, ikke minst gjennom at man tar i bruk et bredt sett av virkemidler for å
få det til. Det er jeg fornøyd med, fordi det trekker politikken i riktig retning, og dermed også
resultatene i riktig retning.

Snorre Serigstad Valen (SV)

[13_:28:1_2]: Jeg er også veldig for klimaforlik. Jeg synes det er

bra, og jeg gir ros ofte til Venstre og Kristelig Folkepartis innsats for å gjøre regjeringens klimapolitikk
bedre. Men det er fortsatt ikke det jeg spurte om, og det må det ærlig talt være mulig å svare på.
«Third time's the charm», som det sies på engelsk, så jeg spør for tredje gang: Er det utenkelig for
finansministeren at 1,5-gradersmålet kan få betydning for utformingen av norsk petroleumspolitikk?

Statsråd Siv Jensen

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

fordi jeg mener at det er veldig mange faktorer som påvirker de valg vi tar i klima- og miljøpolitikken,
samtidig som vi skal ta fornuftige og balanserte hensyn til at vi også skal ha næringsutvikling,
arbeidsplasser og inntekter til samfunnet, som kan bidra til å opprettholde de velferdsordningene som
jeg tror det er bred enighet om at vi skal ha.
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Det er viktig for meg, og derfor jobber vi med et langt sett av virkemidler for åta i bruk positive stimuli
for å bidra til at utslippene går ned, men vi må erkjenne at dette må skje over tid. Vi ser av den
utviklingen som skjer, ikke minst rundt fornybar energiproduksjon, at det skjer utrolig mye
spennende, men veien bort fra fossil produksjon er foreløpig ganske lang, og da er fordelen at vi klarer
å ta i bruk gode teknologiske løsninger som bidrar til å redusere utslippene fra sokkelen.

Terje Breivik (V)

[13:29:54]: Det var nesten litt synd åta ein replikk frå representanten

Serigstad Valen, men litt i same gate: Gjeve at verda vil lukkast med å nå 1,5-gradersmålet, vil dagens
energiforbruk truleg måtte snuast tilnærmingsvis på hovudet samanlikna med i dag, altså 80 pst.
fornybar energi i 2050, 2060 og 20 pst. fossil. Sjølv i eit slikt scenario vil verda ha etterspurt 20-25
gonger meir fossil energi enn det Noreg produserer i dag.
Eg oppfattar at finansministeren bekymrar seg for norsk petroleumsindustri. Korleis vil
finansministeren sikra at norsk petroleumsindustri skal kunna konkurrera i ein situasjon der verda
eigentleg flaw.11ar over av fossil energi, med mindre ho er med på å leggja til rette for at me kan
konkurrera på det mest mogleg klimavenlege?

Statsråd Siv Jensen

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

næringsliv nå blir stilt overfor, skyldes mange sammensatte faktorer. Ikke minst ser vi en
internasjonal tendens til at prisen på mange råvarer faller. Det representerer selvsagt også en
utfordring for Norge, som er råvareprodusent.
Når en så stor andel av våre sysselsatte er bundet opp i og rundt olje- og gassrelatert næringsliv, gjør
det oss sårbare. Vi må erkjenne at vi kommer til å ha en betydelig olje- og gassnæring i Norge i mange
tiår fremover samtidig som vi nå aktivt omstiller norsk økonomi for å rette investeringer i større grad
mot andre deler av norsk næringsliv, slik at vi over tid får flere ben å stå på. Det mener jeg er fornuftig
og helt nødvendig å gjøre, særlig i en situasjon hvor det i hvert fall er lite som tyder på at oljeprisen vil
ta seg opp til gamle høyder.

Rasmus Hansson (MDG)

[13:32:05]: Leterefusjonsordningen ble opprettet som et

virkemiddel for å stimulere til økt leteaktivitet fordi produksjonen var nedadgående. Ifølge Norsk
Klimastiftelse er over 22 mrd. kr allerede blitt utbetalt til utenlandske selskaper som aldri har kommet
i skatteposisjon. Dette er altså en ordning som har et formål og en kostnad, og statsråden insisterer på
å kalle det næringsstøtte, og så kaller Det internasjonale pengefondet det - uten dikkedarer - for en
subsidie, med samme formål.
Spørsmålet er: Kan statsråden forklare hva som er forskjellen på næringsstøtte og subsidie?

Statsråd Siv Jensen

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

Det er for det første ikke en subsidie. Det er ikke norsk energipolitikk å subsidiere fossil energi. All
bedriftsbeskatning i Norge, både på land og på sokkelen, er basert på at det er netto overskudd som
skattlegges. Relaterte kostnader kan derfor trekkes fra før skatten beregnes. Det å nekte fradrag for
leteutgifter ville være som å nekte en kjøpmann fradrag for kostnadene ved varekjøp. Hele hensikten
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med leterefusjonsordningen er ikke at den skal være en subsidie, men et tiltak for å likestille aktører
og øke mangfoldet og konkurransen på sokkelen. Ordningen har også bidratt til at vi har fått flere
selskaper på sokkelen, og sånn sett også mer konkurranse og en mer mangfoldig leteaktivitet.

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

Snorre Serigstad Valen (SV)

[13:34:Cl5]: Finansministerens analogi helt til slutt medfører

ikke helt riktighet, for en vanlig kjøpmann får jo ikke flere fradrag for samme utgift. Det er noe av
sakens kjerne her, at både rentefradragsordningen Qg særskatteregimet for petroleum fører til større
fradrag enn det som ville vært tilfellet ellers i skattesystemet, og det har finansministeren selv oppgitt i
sitt brev til :finanskomiteen.
Jeg har lyst til å komme tilbake til det spørsmålet jeg stilte :finansministeren, og det er fordi jeg synes
det er en eim av fornektelse her i stortingssalen. Min påstand er at hvis Norge ikke hadde vært et av
verdens ledende petroleumsproduserende land, hadde innleggene fra de ulike partiene i salen vært
ganske så annerledes. Da hadde man vært mer opptatt av for det første å internalisere kostnadene ved
bruk av petroleum i avgiftsregimet for petroleum, men man hadde også erkjent at når verden har blitt
enig om en juridisk bindende avtale med det mål for øye å redusere de menneskeskapte
temperaturøkningene til 1,5 grader, vil det så klart ha betydning for produksjonen av fossile
energibærere i verden. Det sier seg egentlig selv. Mellom to tredjedeler og tre fjerdedeler av alle kjente
fossile reserver i verden må ligge urørt for at vi skal ha en teoretisk mulighet til å nå 2-gradersmålet.
Når man da strammer inn målsettingen ytterligere til 1,5 grader, synes jeg flere av partiene her i salen
skyver foran seg erkjennelsen av hva det egentlig innebærer. Det innebærer ikke bare at vi må kutte
enda mer i vårt planlagte forbruk av fossile energibærere, det innebærer også at man i enden av
kuttperioden er nødt til åta i bruk løsninger som ennå ikke eksisterer, som skal trekke
oppakkumulerte klimagasser ut av atmosfæren. Det krever med andre ord et ganske mye større
ambisjonsnivå enn ikke engang å være i stand til å svare på om det finnes en mulighet for at
1,5-gradersmålet kan komme til å påvirke utformingen av norsk petroleumspolitikk. Det er det
:finansministeren sier - på tre forsøk - at hun ikke kan svare på. Og så oppgir hun at fordi det er så
mange ulike faktorer som påvirker både arbeidet med å redusere klimagassutslippene og som påvirker
norsk petroleumspolitikk, blir det vanskelig å svare på. Vel, hvis det er mange ultjente og ulike faktorer
som påvirker norsk petroleumspolitikk, burde det enkleste svaret i verden være: Ja, det kan faktisk
hende at verdens mål om å redusere de menneskeskapte klimaendringene til 1,5 grader kan komme til
å påvirke utformingen av norsk petroleumspolitikk.
I ettertid vil nok denne debatten bli sett på med stor interesse, for jeg tipper at de aller fleste
representantene som er til stede, fra Høyre, fra Senterpartiet, fra Kristelig Folkeparti, fra
Arbeiderpartiet og til og med fra Fremskrittspartiet, egentlig innerst inne er enig. De vet det er sånn,
det er bare vanskelig å si det.

Rasmus Hansson (MDG)

[13:37:17]: Det er en helt grei sak at en :finansminister fra

Fremskrittspartiet ikke vil ta en debatt om virkemidler for å redusere oljevirksomheten i Norge. Det
rimer selvfølgelig fullstendig med veldig klare uttalelser fra Fremskrittspartiets landsmøte, hvor
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målsettingen var entydig: Hver eneste dråpe med olje skal opp! Finansministerens måte å uttrykke det
på her i dag har vært at det kommer til åta veldig lang tid før oljealderen har gått over. Men for de
andre partiene, som ikke har som eksplisitt mål å utvinne hver eneste dråpe med olje, etter at man har
underskrevet en internasjonal avtale som har som eneste formål å fjerne fossil energivirksomhet fra
verden, må det jo være viktig åta debatten om det aller viktigste virkemiddelet i en næring, nemlig
skattevirkemiddelet, på alvor. Jeg synes Terje Breivik fra Venstre uttrykte dette godt, og jeg
oppfordrer til at den debatten som vi har hatt her, og forslaget som i dag blir nedstemt, ikke blir
avsluttet, for hvis vi i det hele tatt skal ta klimautviklingen alvorlig i Norge, er det nødvendig å ha en
realistisk debatt om sammenhengen mellom skatteregimet og avgiftsregimet og utviklingen av
oljenæringen. Det vi har fått i dag, er en gjentagelse av det som har vært en situasjon i norsk
klimadebatt veldig lenge, at den handler om alt annet enn det aller viktigste, nemlig oljevirksomheten.
At dette behandles av et flertall i salen som to helt forskjellige ting, kan ikke fortsette. Jeg konstaterer
at flertallet fortsatt ikke vil ta denne debatten på alvor, men jeg ser fram til at en debatt om
skatteregimet og sammenhengen mellom det, olje og den avtalen vi har undertegnet i Paris, faktisk
blir tatt på alvor i denne salen snart.

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

Votering i sak nr. 5
Presidenten: Under debatten er det satt frem fem forslag. Det er
• forslagene nr. 1-4, fra Snorre Serigstad Valen på vegne av Venstre og Sosialistisk Venstreparti
• forslag nr. 5, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne
Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti.
Forslag nr. 1 lyder:

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

2

lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en omlegging av offentlig støtte til
forskning og utvikling fra petroleumsforskning tilfornybar energi og grønn
teknologiutvikling iforbindelse med statsbudsjettetfor 2017.»
Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.
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Votering: Forslagene fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble med 95 mot 9 stemmer ikke
bifalt. (Voteringsutskrift kl. 16.40.09)

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

«Stortinget ber regjeringenforbedre og videreutvikle støtteregimetfor fornybar
energi og teknologiutvikling i forbindelse med statsbudsjettetfor 2017.»
Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen peise at CO2 -avgiften på norsk sokkel i forbindelse med
statsbudsjettet/or 2017 minst følger CO:ravgiftenfor fastlandet fratrukket
kvotepris.»
Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.
Votering: Forslagene fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble med 88 mot 16 stemmer ikke
bifalt. (Voteringsutskrift kl. 16.40.34)

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

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en planfor utfasing av skattefordeler til
petroleumsnæringen med virkning fra statsbudsjettetfor 2017.»
Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte til forslaget.
Votering: Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 100 mot 4 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.40.55) Komiteen hadde innstilt:
Dokument 8:21 S (2015-2016) - representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om
utfasing av petroleumssubsidier - vedlegges protokollen.
Votering: Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Tilhører sak
Representantforslag om utfasing av petroleumssubsidier
Gå tll saker
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Altom
Forurensning

Olje og gass
Skatter
Gå tll alle temaer
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Innst. 407 S
(2015–2016)
Innstilling til Stortinget
fra energi- og miljøkomiteen
Prop. 115 S (2015–2016)

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til ratifikasjon av Paris-avtalen av
12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon
om klimaendring av 9. mai 1992
Til Stortinget

Sammendrag
Hovedinnholdet i proposisjonen
Partskonferansen under FNs klimakonvensjon
vedtok i desember 2015 Paris-avtalen med tilhørende
beslutninger. Paris-avtalen og dens beslutninger markerer et vendepunkt for internasjonalt samarbeid på
klimaområdet. Avtalen bygger på og videreutvikler
det eksisterende internasjonale rammeverket på
klimaområdet, og styrker gjennomføringen av FNs
rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992
(FNs klimakonvensjon). Både folkerettslig og politisk representerer avtalen, sammen med klimakonvensjonen, et rammeverk for fremtidig global
klimainnsats. Som i FNs klimakonvensjon vil partene i Paris-avtalen være stater og regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon.
For å bedre gjennomføringen av klimakonvensjonen og dens målsetting tar avtalen sikte på å styrke
den globale responsen på trusselen som klimaendringene utgjør. Formålet inkluderer å
1. holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 °C sammenlignet med
førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C
2. øke evnen til å tilpasse seg klimaendringene og
fremme klimarobusthet og en lavutslippsutvik-

ling, på en måte som ikke setter matproduksjonen
i fare
3. gjøre finansieringsstrømmer forenlige med en
klimarobust lavutslippsutvikling
Formålet skal nås på en måte som tar hensyn til
bærekraftig utvikling og innsats for å utrydde fattigdom. Gjennomføringen skal også reflektere prinsippet om rettferdighet og prinsippet om felles, men differensiert ansvar og respektive muligheter, sett i lys
av ulike nasjonale omstendigheter.
For å oppnå målet om begrenset temperaturøkning setter avtalen opp et kollektivt utslippsmål.
Det går ut på at partene tar sikte på at de globale
klimagassutslippene når toppunktet så hurtig som
mulig og deretter at utslippene reduseres raskt, slik at
det blir balanse mellom menneskeskapte utslipp og
opptak av klimagasser i løpet av andre halvdel av
dette århundret. Dette balansepunktet kan beskrives
som klimanøytralitet.
Paris-avtalen er ikke tidsbegrenset, og den er den
første klimaavtalen som etablerer juridisk bindende
forpliktelser for alle parter om at de skal ha nasjonalt
fastsatte bidrag som skal meldes inn hvert femte år.
De nasjonalt fastsatte bidragene skal inkludere utslippsreduksjoner, og partene kan også inkludere tiltak for klimatilpasning, klimafinansiering, kapasitetsbygging og teknologiutvikling og -overføring.
Avtalen etablerer også en juridisk bindende forpliktelse om at alle parter skal gjennomføre nasjonale tiltak for å følge opp disse nasjonalt fastsatte bidragene.
Nasjonale bidrag kan gjennomføres både med innenlandske tiltak og ved frivillig samarbeid med andre
parter, for eksempel i form av overføring av utslippsreduksjoner. Avtalen oppretter et styrket måle- og
rapporteringssystem for tiltak og støtte der hver part
skal gi informasjon om utslipp og opptak av klimagasser (nasjonalt regnskap) og informasjon om gjen-
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nomføring og oppnåelse av sine nasjonalt fastsatte
bidrag til utslippsreduksjoner.
Avtalen inneholder også bestemmelser om at innsatsen til alle parter vil utgjøre en progresjon over tid.
Den sier også at utviklingsland skal motta støtte til
gjennomføringen av de nasjonalt fastsatte bidragene,
og erkjenner at økt støtte vil muliggjøre økte ambisjoner.
Når Paris-avtalen trer i kraft, vil den bli en juridisk bindende avtale under FNs klimakonvensjon.
Klimakonvensjonen er det sentrale rammeverket for
globalt samarbeid for å begrense klimaendringer og
styrke tilpasning til et klima i endring. Det endelige
målet med klimakonvensjonen er å oppnå stabilisering i konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren
på et nivå som vil forhindre farlig, menneskeskapt
påvirkning av klimasystemet.
Klimakonvensjonen inneholder ikke tallfestede,
tidsbestemte utslippsforpliktelser for de enkelte partene, men forplikter partene til å sende inn informasjon om sine utslipp av klimagasser, og oppfordrer
partene til å ta hensyn til klimaet i sine nasjonale prosesser. Konvensjonen etablerer et skille mellom
industriland og utviklingsland gjennom et eget vedlegg I. Den inneholder i tillegg ytterligere og mer
spesifikke forpliktelser for industrilandene, blant annet for rapportering, utslippsbegrensninger og utvikling av nasjonale virkemidler og tiltak.
Partskonferansen er øverst besluttende organ
under klimakonvensjonen, og har til nå hatt årlige
møter. På den første partskonferansen i 1995 ble det
erkjent at forpliktelsene under konvensjonen ikke var
tilstrekkelige til å nå konvensjonens endelige mål.
Det ble derfor vedtatt å igangsette forhandlinger om
en ny avtale under forutsetning av at dette ikke skulle
føre til nye forpliktelser for utviklingslandene.
Som et resultat av denne prosessen ble Kyotoprotokollen vedtatt 11. desember 1997. Kyotoprotokollen er en juridisk bindende avtale under klimakonvensjonen. Den har et omfattende system for fleksibel gjennomføring og overholdelse av utslippsforpliktelsene. Kyotoprotokollen trådte i kraft i 2005, og
etablerte tallfestede utslippsforpliktelser for perioden
2008–2012 for rundt førti parter som den gang ble
klassifisert som industriland. Disse er listet opp i
vedlegg B til protokollen, etter de samme hovedlinjer
som konvensjonens vedlegg I. Fremvoksende økonomier som Kina, India og Brasil har ikke utslippsforpliktelser under Kyotoprotokollen.
Veksten i de globale klimagassutslippene har de
siste årene hovedsakelig funnet sted i utviklingsland.
Utviklingslandenes klimagassutslipp utgjør nå om
lag to tredeler av de globale utslippene. Dersom
klimakonvensjonens langsiktige mål skal nås, vil det
være nødvendig å myke opp den rigide todelingen
som følger av konvensjonen og Kyotoprotokollen,
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slik at alle land stiller opp med sine bidrag i en mer
global avtale.
På partskonferansen for klimakonvensjonen i
Durban i 2011 ble det enighet om et mandat for å forhandle en protokoll, et annet juridisk instrument eller
et omforent juridisk bindende resultat som skulle
omfatte alle land (Durban-mandatet). Det var også
enighet om at den nye avtalen skulle være ferdig forhandlet i 2015 og tre i kraft fra 2020. Kyotoprotokollen er ikke tidsbegrenset, men dens andre forpliktelsesperiode utgår i 2020. Det er derfor uvisst hvilken
rolle Kyotoprotokollen vil ha etter 2020.
Forhandlingene under Durban-mandatet startet i
2012 og ble avsluttet 12. desember 2015 med vedtaket av Paris-avtalen. Den vil tre i kraft når minst 55
parter som til sammen står for minst 55 pst. av de
totale globale klimagassutslippene har ratifisert eller
på annen måte tiltrådt avtalen.
Ett av de mest grunnleggende elementene i Parisavtalen er at den gir hver part ansvaret for å fastsette
sine nasjonale bidrag. Den legger også opp til et
system hvor partene må vurdere sine nasjonale bidrag
og oppdatere eller fornye disse regelmessig i tråd
med avtalens krav og prinsippene om at nye bidrag
vil utgjøre progresjon og høyest mulige ambisjon.
Der Kyotoprotokollen fastslår prosentvise mål om
utslippsreduksjoner for industriland, pålegger Parisavtalen alle parter å utarbeide, melde inn og oppdatere nasjonalt fastsatte bidrag som kan inkludere ulike
former for mål eller tiltak for utslippsreduksjoner.
Partene er ikke juridisk bundet til å gjennomføre
bidragene, men partene skal gjennomføre nasjonale
tiltak for å redusere klimagassutslippene med sikte
på å nå målene i sine bidrag. Avtalen legger til rette
for samarbeid mellom land om gjennomføring av de
nasjonalt nasjonal fastsatte bidrag, inkludert utslippsreduksjoner.
Paris-avtalen pålegger industriland en plikt til å
bistå utviklingsland med finansiering av utslippsreduserende tiltak og tilpasning, i tråd med industrilandenes eksisterende forpliktelser vedtatt under
konvensjonen. Samtidig blir andre land oppfordret til
å bidra med slik støtte på frivillig basis.
Videre heter det i avtalen at industrilandene bør
fortsette å lede an i å mobilisere klimafinansiering fra
flere kilder, instrumenter og kanaler som en del av en
felles global innsats. Avtalen etablerer ikke en forpliktelse for hvert enkelt industriland til å styrke mobiliseringen over tid, men oppfordrer til at dette gjøres.
Paris-beslutningen sier at industrilandene tar sikte på at det kollektive målet om mobilisering av 100
mrd. USD årlig skal fortsette til 2025, og at partsmøtet for Paris-avtalen før den tid skal vedta et nytt
tallfestet mål med 100 mrd. USD årlig som gulv.
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Klimafinansiering er også en integrert del av avtalens rapporteringssystem og den globale gjennomgangen.
Paris-avtalen ble åpnet for undertegning i New
York den 22. april 2016, og den ble undertegnet av
Norge samme dag. Paris-avtalen antas å være av særlig stor viktighet, slik at Stortingets samtykke til ratifikasjon er nødvendig i medhold av Grunnloven § 26
annet ledd.
Avtalen nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendring for å kunne ratifiseres, men vil legge juridiske og politiske føringer på Norges nasjonale og
internasjonale klimaarbeid.
Avtalen i engelsk originaltekst, med oversettelse
til norsk, følger som trykt vedlegg til proposisjonen.
Norges nasjonalt fastsatte bidrag
Norge har meldt inn som et nasjonalt fastsatt
bidrag et betinget mål om å redusere utslippene av
klimagasser med minst 40 pst. i 2030 sammenlignet
med nivået i 1990, jf. Meld. St. 13 (2014–2015) Ny
utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med
EU. Norge er i dialog med EU om felles oppfyllelse
av klimaforpliktelsen, og intensjonen om felles oppfyllelse ble formelt bekreftet på EUs miljørådsmøte i
september 2015.
Norge deltar i EUs kvotesystem gjennom EØSavtalen. Kvotesystemet setter et tak for de samlede
klimagassutslippene som er omfattet av systemet.
Dette taket vil bli gradvis redusert, og i 2030 vil utslippene være 43 pst. lavere enn nivået i 2005.
Felles oppfyllelse med EU betyr at også ikkekvotepliktige utslipp vil bli inkludert i samarbeidet
med EU. Regjeringen arbeider for at Norges mål for
utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor fastsettes på samme grunnlag som for EU-landene, og i
størst mulig grad parallelt med EU-landene. Det forutsettes at Norge får samme tilgang til fleksibilitet i
gjennomføringen som EUs medlemsland.
EU-kommisjonen forventes å legge frem et forslag til EU-landenes nasjonale mål for ikke-kvotepliktig sektor til sommeren 2016. Endelig avtale mellom Norge og EU forventes først i 2017/2018, etter at
EU har fastsatt relevant regelverk. Norge følger
regelverksutviklingen nøye og gir innspill i relevante
prosesser.
Dersom en felles løsning ikke fører frem, vil
målet om minst 40 pst. utslippsreduksjon i 2030 sammenliknet med 1990 være Norges nasjonalt fastsatte
bidrag til Paris-avtalen. Dette målet er betinget av tilgang på fleksible mekanismer i avtalen og en godskriving av Norges deltakelse i EUs kvotesystem
som bidrag til å oppfylle vårt bidrag.
Paris-avtalen åpner eksplisitt for at land og regionale organisasjoner, som EU, kan samarbeide om
nasjonalt fastsatte bidrag. Norges intensjon om å
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gjennomføre bidraget sammen med EU legger ingen
føringer på hvor raskt Norge kan ratifisere Parisavtalen.
Vurdering av avtalen for Norge
Departementet viser til at avtalen er i tråd med
norsk politikk og med forhandlingsmandatet som ble
fastsatt i forkant av partskonferansen.
Den nye klimaavtalen innebærer økte krav over
tid også for Norge. Forutsatt Stortingets samtykke til
ratifikasjon vil Norge, sammen med andre parter til
avtalen, måtte bidra til å begrense den globale oppvarmingen i tråd med avtalens formål. Det kollektive
overordnede temperaturmålet er skjerpet sammenlignet med beslutningen fra partskonferansen for klimakonvensjonen i Cancún i 2010, der det ble vedtatt et
mål om å holde temperaturøkningen under 2 °C.
Paris-avtalen fremmer en prosess hvor partene
vil føre en gradvis mer ambisiøs klimapolitikk.
Norge vil være forpliktet til å melde inn nasjonalt
fastsatte bidrag, som inkluderer utslippsmål, innen
2020, og deretter hvert femte år. Hvert suksessive
bidrag vil utgjøre en progresjon i forhold til gjeldende bidrag og høyest mulig ambisjon. Det spesifiseres
ikke hva som menes med mer ambisiøst, men av dette følger at det er nødvendig at innsatsen øker over tid
ut over det som gjøres i dag.
Alle parter oppfordres til å formulere og melde
inn langsiktige lavutslippsstrategier. I beslutningene
fra partskonferansen inviteres parter til å melde inn
slike strategier innen 2020.
Norge skal også rapportere til klimakonvensjonen hvordan de nasjonalt fastsatte bidragene følges
opp. På dette, og mange andre punkter, står Norge
godt rustet til å oppfylle forpliktelser gjennom
eksisterende forpliktelser under klimakonvensjonen
og Kyotoprotokollen.
Norge sendte inn informasjon om vårt indikative
nasjonalt fastsatte utslippsbidrag for perioden frem
til 2030 i mars 2015, der målet oppgis å være å redusere utslippene med minst 40 pst. i 2030 sammenlignet med 1990, og at dette skal gjennomføres sammen
med EU.
Paris-beslutningen slår fast at industrilandene
samlet tar sikte på at mobilisering av 100 mrd. USD
årlig fra 2020 skal fortsette til 2025, og at partsmøtet
for avtalen før den tid skal vedta et nytt tallfestet mål.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det må påregnes at avtalen over tid vil medføre
samfunnsøkonomiske og administrative konsekvenser. Kostnadene for Norge vil, som i dag, mest sannsynlig bestå dels av kostnader knyttet til å redusere
klimagassutslipp gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert samarbeid, og dels av kost-
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nader knyttet til finansiell og annen støtte til utviklingsland for at disse skal klare å gjennomføre sine
nasjonalt fastsatte bidrag og strekke seg utover dette.
Norge er i dialog med EU om felles oppfyllelse
av utslippsmålet for 2030, i tråd med avtalens artikkel 4 nr.16, som gir rom for slikt samarbeid. I Meld.
St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030
– en felles løsning med EU, er det gjort rede for
mulige økonomiske og administrative konsekvenser
av en forpliktelse frem mot 2030.
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med
en sak, etter at innsatsfordelingen i EU er klar, som
beskriver hvordan regjeringen vil arbeide for å nå
utslippsmålene.
Vurdering av hvorfor Norge anbefales å bli part
til avtalen
Klimaendringene er en global utfordring som
krever internasjonalt samarbeid. Regjeringen mener
Norge bør bidra i den globale innsatsen ved å bli part
til avtalen. Avtalen er den første juridisk bindende
klimaavtalen hvor alle parter skal ha nasjonalt fastsatte bidrag. Avtalens formål er ambisiøst, og kan
bare oppnås dersom alle store utslippsland blir part til
avtalen og leverer og følger opp sine bidrag. Oppslutningen under vedtaket av avtalen under FNs klimakonferanse i Paris gir grunn til å tro at mange land vil
signere og ratifisere avtalen. Selv om avtalen er en
folkerettslig avtale og således juridisk bindende for
landene, er de individuelle forpliktelsene begrenset.
Det enkelte lands bidrag skal fastsettes nasjonalt, og
partene skal gjennomføre nasjonale tiltak for å redusere klimagassutslipp med sikte på å nå målene i sine
bidrag. Avtalen legger til rette for samarbeid mellom
land om gjennomføring av de nasjonalt fastsatte
bidrag, herunder utslippsreduksjoner.

Komiteens merknader
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Per Rune
Henriksen, Anna Ljunggren, Audun
Otterstad og Terje Aasland, fra Høyre,
Tina Bru, Odd Henriksen, Eirik Milde
og Torhild Aarbergsbotten, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen
og Øyvind Korsberg, fra Kristelig
Folke parti, Rigmor Andersen Eide, fra
Senterpartiet,
Marit
Arnstad,
fra
Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra
Sosialistisk Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås, og fra Miljøpartiet De
G r ø n n e , R a s m u s H a n s s o n , understreker
betydningen av Paris-avtalen som en ny plattform for
verdenssamfunnets felles innsats mot global oppvarming. Målet om å holde temperaturstigningen godt
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under 2 °C sammenliknet med førindustrielt nivå, og
tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C,
innebærer en betydelig økning i ambisjonsnivået for
det internasjonale klimaarbeidet, og vil måtte legge
grunnlaget for framtidig norsk klimapolitikk.
K o m i t e e n viser spesielt til målet om å oppnå
en balanse mellom menneskeskapte utslipp fra kilder
og opptak av klimagasser i naturen andre halvpart av
århundret.
K o m i t e e n mener dette vil tilsi vesentlige og
økende utslippsreduksjoner av klimagassutslipp fra
fossile kilder så raskt som mulig.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti,
Venstre,
Sosialistisk
Venstre parti og Miljøpartiet De Grønn e viser til at dette i praksis vil innebære at man må
ha en ambisjon om full utfasing av klimagassutslipp
fra fossile kilder i alle land så raskt som mulig, for å
ha god sikkerhet for å oppnå klimamålene.
K o m i t e e n støtter regjeringens ønske om en
rask ratifikasjon og ikrafttredelse av Paris-avtalen,
og oppfordrer regjeringen til å arbeide for at andre
land ratifiserer avtalen så raskt som mulig.
K o m i t e e n viser til at Paris-avtalen etablerer
felles forpliktelser for alle land, men at avtalen samtidig bygger på klimakonvensjonens prinsipper om
rettferdighet, felles, men differensiert ansvar og
respektive muligheter, sett i lys av ulike nasjonale
omstendigheter.
K o m i t e e n understreker at rike land fortsatt har
et spesielt ansvar i klimaarbeidet, både når det gjelder å gå foran med egne utslippsreduksjoner, og for å
bidra til å finansiere nødvendige klimatiltak i utviklingsland. K o m i t e e n viser spesielt til at Parisavtalen i artikkel 4, § 4 ber alle land sette mål som utgjør deres høyest mulige ambisjonsnivå.
K o m i t e e n merker seg samtidig at sekretariatet
for FNs klimakonvensjon har fastslått at utslippsmålene som er innlevert i forbindelse med Paristoppmøtet, ikke er tilstrekkelig ambisiøse til å oppnå
avtalens formål. I Paris-beslutningen uttrykker partene sterk bekymring for at det estimerte samlede utslippsnivået i 2025 og 2030 som følger av de planlagte nasjonalt bestemte bidragene, ikke er forenlige
med nødvendige utslippsreduksjoner for en kostnadseffektiv overholdelse av togradersmålet.
K o m i t e e n viser til at sekretariatet for FNs klimakonvensjon har estimert at samlede globale utslipp i
2030 vil være om lag 55 gigatonn CO2-ekvivalenter
dersom planlagte nasjonalt bestemte bidrag gjennomføres, mens utslippene bør holdes under 40 gigatonn CO2-ekvivalenter for å være i tråd med togradersmålet, og betydelig lavere for å tilstrebe å
begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.
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K o m i t e e n viser til FNs klimapanels femte
hovedrapport som slår fast at dersom det skal være
sannsynlig å overholde togradersmålet, må verdens
samlede utslipp av CO2 fra 2011 og framover holdes
under om lag 1 000 gigatonn. Det tilsvarende «karbonbudsjettet» for å tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C er på om lag 400 gigatonn
CO2. Estimatene fra sekretariatet for FNs klimakonvensjon viser at dersom utslippsmålene som ble
meldt inn til Paris-toppmøtet ikke skjerpes, vil karbonbudsjettet for 1,5 °C overskrides allerede før
2030, og karbonbudsjettet for to grader vil være oppbrukt få år senere. På hvilket tidspunkt det skjer, avhenger av hvilken risiko for å mislykkes man er villig
til å ta.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,
viser til at Paris-avtalen etablerer et system for jevnlig gjennomgang og oppjustering av landenes klimaforpliktelser.
F l e r t a l l e t viser til at en første dialog om de
kollektive utslippsmålene skal finne sted i 2018,
mens en full gjennomgang av både utslippsmål, finansiering og andre bidrag skal skje i 2023 og deretter hvert femte år.
Komiteens medlemmer fra Høyre og
F r e m s k r i t t s p a r t i e t viser til at felles innsats for
det kollektive utslippsmålet skal finne sted i 2018,
som grunnlag for å vurdere endrede nasjonale klimamål.
D i s s e m e d l e m m e r viser til klima- og miljøministerens redegjørelse om Paris-avtalen i Stortinget den 12. april 2016. I redegjørelsen ble det bemerket følgende:
«Regjeringen vil (…) komme tilbake til Stortinget med en vurdering av dette spørsmålet [framskyndig av målet om karbonnøytralitet fra 2050 til 2030]
i forbindelse med at partene melder inn sine endelige
utslippsforpliktelser til FN etter at klimapanelets
ekstrarapport foreligger.»
Denne konklusjonen ble begrunnet som følger:
«Gjennom Paris-avtalen har vi fått en avtale med
høyt ambisjonsnivå. Den er et vendepunkt i det internasjonale klimaarbeidet. Alle land skal nå være med
å bidra, svært forskjellig fra den todeling som har
preget klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen, der
kun industriland har hatt kvantitative forpliktelser.
De femårige innmeldingene og globale gjennomgangene vil gi progresjon i landenes bidrag over tid og
dermed bidra til å oppnå avtalens ambisiøse utslippsmål.
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Regjeringen mener likevel at premissene for å
fremskynde Norges mål om karbonnøytralitet ikke er
oppfylt nå. Avtalen overlater til den enkelte stat å
bestemme sin utslippsforpliktelse. Foreløpig har statene kun meldt inn sine indikative bidrag. Analyser
presentert i Paris-beslutningen viser at de indikative
bidragene langt fra er tilstrekkelige til å være på en
bane i tråd med 2-gradersmålet. Hvilke forpliktelser
landene endelig og faktisk vil påta seg, vil vi først få
klarhet i når statene melder inn sine forpliktende utslippsbidrag til avtalen innen 2020. Det er derfor i
dag for tidlig å fastslå hvorvidt andre industriland
også vil påta seg store forpliktelser i den nye avtalen.
Det betyr at det er naturlig å vurdere en fremskynding av Norges klimanøytralitetsmål i sammenheng med den endelige bekreftelsen av det norske
2030-målet under Paris-avtalen, som skal skje senest
i 2020. Dette har flere fordeler: For det første vil vi
på den måten ta i bruk Paris-avtalens eget system for
økning av ambisjoner, der første gjennomgang av
fremgang mot de kollektive utslippsmålene skal skje
i 2018. For det andre vil vi ved å gjøre vurderingen
på et slikt tidspunkt ha langt større mulighet til å oppnå hensikten om å bidra til at andre land også påtar
seg store forpliktelser, enn i dag når både EU og
andre har slått fast at det ikke er aktuelt å øke sine
ambisjoner før gjennomgangen i 2018. For det tredje
vil det også gjøre det mulig å se en eventuell fremskynding i lys av prosessen med EU om felles oppfyllelse og den spesialrapporten som FNs klimapanel
skal legge frem i 2018 om hva 1,5-gradersambisjonen vil kreve.»
D i s s e m e d l e m m e r er av den formening at
argumentene gitt i statsrådens redegjørelse om å
vente til etter gjennomgangen av framgangen mot det
kollektive utslippsmålet med å vurdere spørsmålet
om å fremskynde norsk klimanøytralitet fra 2050 til
2030, også bør gjelde i forbindelse med diskusjonen
om generell innstramming i 2030-målet.
Oppfølging av Paris-avtalens utslippsmål
K o m i t e e n viser til Innst. 211 S (2014–2015),
der Stortinget ga sin tilslutning til det nasjonalt bestemte bidraget Norge leverte inn i forkant av Paristoppmøtet, som ble forutsatt å være i tråd med det
daværende målet om å holde temperaturstigningen
under to grader. K o m i t e e n merker seg at Parisavtalen nå har skjerpet temperaturmålet til «godt under to grader», og til å tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. K o m i t e e n mener derfor
Paris-avtalen må få konsekvenser for de norske
klimamålene.
K o m i t e e n mener at Norge, på linje med andre
rike land – og i tråd med avtalen – har et spesielt
ansvar for å bidra til et økt ambisjonsnivå i tråd med
de nye og mer ambisiøse temperaturmålene som
Paris-avtalen fastsetter. K o m i t e e n peker særlig på
at målene vi rapporterer inn til FN skal være uttrykk
for Norges høyest mulige ambisjonsnivå.
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K o m i t e e n viser til at dialogen som skal gjennomføres i 2018, blir avgjørende for å bidra til økte
ambisjoner og for å oppnå Paris-avtalens formål.
K o m i t e e n foreslår:
«Stortinget ber regjeringen, før dialogen om økte
ambisjoner i 2018, komme til Stortinget med en sak
om Norges forslag til forsterkede mål – som utgangspunkt for prosessen for å oppnå Paris-avtalens formål.»
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,
mener Norge bør arbeide for å gjøre dialogen i 2018
til et viktig skritt framover i klimaarbeidet, og ser det
derfor som naturlig å bruke denne anledningen til å
skjerpe Norges målsettinger i tråd med Parisavtalens skjerpede temperaturmål.
K o m i t e e n viser til at dialogen under partskonferansen mot slutten av 2018 skal være en vurdering
av partenes samlede (kollektive) innsats mot Parisavtalens langsiktige utslippsmål om karbonnøytralitet i andre halvdel av dette århundre. Denne gjennomgangen skal partene se hen til når de innen 2020
melder inn eller oppdaterer sine nasjonalt bestemte
bidrag. Rapporten fra IPCC som skal vurdere
utslippsbaner i tråd med å tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 graders oppvarming, er berammet å foreligge høsten 2018.
K o m i t e e n foreslår:
«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak til
Stortinget om Norges endelige nasjonalt fastsatte
bidrag for perioden 2021–2030 så raskt som mulig
etter at forhandlingene med EU om felles oppfyllelse
er avsluttet, og i god tid før fristen for innmelding av
slike bidrag i 2020.»
K o m i t e e n viser til Innst. 211 S (2014–2015)
om ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU. K o m i t e e n har merket seg at klimaog miljøministeren anslår at en mulig avtale med EU
neppe er på plass før mot slutten av 2017.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønn e , mener det er en risiko for at prosessen kan ytterligere forsinkes. F l e r t a l l e t understreker at Norge
står fritt til å følge opp Paris-avtalen gjennom å øke
sitt ambisjonsnivå i klimapolitikken uavhengig av
EU. En slik økning i ambisjonsnivå vil kreve tiltak og

Innst. 407 S – 2015–2016
virkemidler som går ut over de som følger av en
eventuell tilknytning til EUs beslutning om innsatsfordeling.
F l e r t a l l e t peker videre på at landenes nasjonalt bestemte bidrag under Paris-avtalen ikke er
begrenset til et mål om utslippsreduksjoner, men
også bør inneholde blant annet mål for bidrag til
klimafinansiering og tiltak for klimatilpasning. Som
del av en vurdering av økt ambisjonsnivå i klimapolitikken vil det også være aktuelt å øke innsatsen
på disse områdene.
Oppfølging av andre aspekter
K o m i t e e n merker seg at Paris-avtalen og den
tilhørende Paris-beslutningen inneholder en rekke
oppfordringer til avtalens medlemsland generelt, og
til de rikere landene spesielt.
K o m i t e e n vil be regjeringen på egnet måte
legge frem for Stortinget en oppsummering av de
oppfordringene Paris-avtalen og Paris-beslutningen
inneholder, med en oversikt for hvordan hver enkelt
oppfordring skal følges opp.
K o m i t e e n foreslår:
«Stortinget ber regjeringen – på egnet måte innen
våren 2017 – legge frem for Stortinget en oppsummering av de oppfordringene Paris-avtalen og Parisbeslutningen inneholder, og en oversikt over hvordan
oppfordringene skal følges opp videre.»
K o m i t e e n har særlig merket seg at Parisavtalen ber om at alle land innen 2020 leverer en strategi for omstillingen til et lavutslippssamfunn.
K o m i t e e n mener utarbeidelsen av en slik strategi
er en god anledning til å fastsette langsiktige mål for
omstilling og utslippsreduksjoner i alle samfunnssektorer, og at dette bør gjøres gjennom en bred prosess som legger til rette for offentlig debatt om veien
til et norsk lavutslippssamfunn.
K o m i t e e n ber regjeringen om å gjennomføre
en slik prosess med sikte på å legge fram en sak for
Stortinget, og ber om at regjeringen kommer nærmere tilbake til gjennomføringen av denne prosessen i
forbindelse med statsbudsjettet for 2017.
K o m i t e e n merker seg Norsk Industris «Veikart for prosessindustrien – Økt verdiskapning med
nullutslipp i 2050», og mener veikartet må være et
viktig bidrag for regjeringen i utarbeidelsen av lavutslippsstrategier.
Klimanøytralitet
K o m i t e e n viser til klimaforliket i Innst. 390 S
(2011–2012), der flertallet i komiteen skriver:
«Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store for-
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pliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge
skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske
utslipp i 2030.»
K o m i t e e n viser til Prop. 115 S (2014–2015),
der det slås fast:
«Parisavtalen er ikke tidsbegrenset og er den første
klimaavtalen som etablerer juridisk bindende forpliktelser for alle parter om at de skal ha nasjonalt
fastsatte bidrag som skal meldes inn hvert femte år.
De nasjonalt fastsatte bidragene skal inkludere
utslippsreduksjoner, og partene kan også inkludere
tiltak for klimatilpasning, klimafinansiering, kapasitetsbygging og teknologiutvikling og -overføring.
Avtalen etablerer også en juridisk bindende forpliktelse om at alle parter skal gjennomføre nasjonale tiltak for å følge opp disse nasjonalt fastsatte bidragene.
Nasjonale bidrag kan gjennomføres både med innenlandske tiltak og ved frivillig samarbeid med andre
parter, for eksempel i form av overføring av utslippsreduksjoner. Avtalen oppretter et styrket måle- og
rapporteringssystem for tiltak og støtte der hver part
skal gi informasjon om utslipp og opptak av klimagasser (nasjonalt regnskap) og informasjon om gjennomføring og oppnåelse av sine nasjonalt fastsatte
bidrag til utslippsreduksjoner.
Avtalen inneholder også bestemmelser om at
innsatsen til alle parter vil utgjøre en progresjon over
tid. Den sier også at utviklingsland skal motta støtte
til gjennomføringen av de nasjonalt fastsatte bidragene og erkjenner at økt støtte vil muliggjøre økte
ambisjoner.
Når Parisavtalen trer i kraft, vil den bli en juridisk
bindende avtale under FNs klimakonvensjon.»
I Prop. 115 S (2014–2015) står det videre:
«Parisavtalen er et gjennombrudd for globalt
klimasamarbeid. Avtalen er global og peker ut en
ambisiøs og langsiktig retning for det globale klimasamarbeidet.»
K o m i t e e n mener at regjeringen godt dokumenterer at Stortingets forutsetning om «en global og
ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar
på seg store forpliktelser», er innfridd gjennom
Paris-avtalen.
K o m i t e e n mener derfor at Norge må legge til
grunn et mål om klimanøytralitet for 2030, forstått
slik det er formulert i klimaforliket i Innst. 390 S
(2011–2012), om at Norge sørger for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.
K o m i t e e n vil peke på at Paris-avtalen åpner
for bruk av frivillig samarbeid i gjennomføringen av
nasjonalt fastsatte bidrag, internasjonalt samarbeid
om utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert samarbeid.
K o m i t e e n fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:
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«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at
Norge skal sørge for klimareduksjoner tilsvarende
norske utslipp fra og med 1. januar 2030, og at klimanøytralitet kan oppnås gjennom EUs kvotemarked,
internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner,
kvotehandel og prosjektbasert samarbeid.»
K o m i t e e n ber regjeringen legge frem forslag
til retningslinjer for hvilke mekanismer som kan
brukes i forbindelse med fastsettelsen av de endelig
nasjonalt fastsatte bidragene for perioden 2021–
2023. K o m i t e e n mener det er viktig at innfrielsen
av målet om klimanøytralitet følger standarder som
garanterer reelle og permanente utslippsreduksjoner
og miljømessig integritet.
Skog og arealbruk
K o m i t e e n viser til at Paris-avtalen ber partene
bevare reservoarer og opptak av klimagasser, herunder skog, og framhever det som særlig positivt at
tiltak for å redusere avskoging i utviklingsland
(REDD+) er gitt en framtredende plass i avtalen.
Dette understreker betydningen av at Norge viderefører sin satsing på slike tiltak, som et tillegg til innsatsen for å redusere egne klimagassutslipp.
K o m i t e e n merker seg samtidig at et nærmere
regelverk for skogens rolle i nasjonalt fastsatte
bidrag foreløpig ikke er utarbeidet under Parisavtalen, og at EU heller ikke har avklart hvordan
utslipp og opptak av klimagasser fra skog og arealbruk skal håndteres fram mot 2030. K o m i t e e n
viser i denne sammenheng til Innst. 211 S (2014–
2015), der en samlet komité understreket at «inkludering av skog ikke må skje på en måte som senker
ambisjonsnivået for utslippsreduksjoner».
K o m i t e e n mener gapet mellom eksisterende
utslippsmål og nødvendige utslippsreduksjoner for å
overholde Paris-avtalens overordnede målsettinger
taler for at skog og arealbruk heller bør bidra til å øke
ambisjonene ut over dagens nivå.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,
mener dette best kan håndteres ved å etablere egne
mål for klimainnsatsen i skog- og arealbrukssektoren, som et tillegg til målene som er etablert for øvrige klimagassutslipp. F l e r t a l l e t ber regjeringen
legge dette til grunn i dialogen med EU om utforming av regelverk.
Komiteens medlemmer fra Høyre og
F r e m s k r i t t s p a r t i e t er av den formening at tiltak for reduserte utslipp og bevaring av karbon i skog
og landarealer er helt nødvendige tillegg til, og ikke
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til erstatning for reduksjoner i fossile klimagassutslipp.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at dette innebærer at utslippsreduksjoner bør måles, rapporteres
og verifiseres på sektor- og landnivå. Dette gjelder
også for utslippsreduksjoner fra skog- og landarealer,
der klimakonvensjonens REDD+-rammeverk må
legges til grunn.
Internasjonal luftfart og sjøfart
K o m i t e e n viser til Prop. 115 S (2015–2016),
der det heter:
«Klimagassutslippene fra internasjonal luftfart
og sjøfart er ikke eksplisitt nevnt i Parisavtalen, men
er omfattet av avtalens formål og kollektive utslippsmål.»
K o m i t e e n understreker betydningen av at
Paris-avtalens formål, kollektive utslippsmål og øvrige regelverk må legge rammene for at de internasjonale luftfarts- og sjøfartsorganisasjonene ICAO
og IMO utarbeider et regelverk for reelle reduksjoner
av disse sektorenes utslipp. K o m i t e e n ber regjeringen orientere Stortinget om framdriften i dette
arbeidet.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,
viser til at dersom ICAO og IMO ikke treffer tiltak
som sikrer at internasjonal luftfart og sjøfart bidrar i
tråd med Paris-avtalens overordnede mål, bør Norge
arbeide for at det etableres ytterligere regulering av
disse sektorene. Dette kan for eksempel gjøres ved å
etablere en avgift på internasjonal luftfart, som både
kan fungere utslippsreduserende og bidra til å finansiere nødvendige klimatiltak i utviklingsland, slik det
er beskrevet av FNs generalsekretærs høynivågruppe
for klimafinansiering (Stoltenberg/Meles-rapporten).
Markedsmekanismer
K o m i t e e n merker seg at Paris-avtalens artikkel 6 åpner for utvikling av nye markedsmekanismer,
og at regelverket for disse mekanismene gjenstår å
utarbeide. Dersom forhandlingene med EU om felles
gjennomføring ikke fører fram, er Norges utslippsmål for 2030 betinget av tilgangen på markedsmekanismer for handel med klimakvoter.
K o m i t e e n mener det er avgjørende at en eventuell bruk av klimakvoter for å oppfylle Norges utslippsmål følger standarder som garanterer reelle og
permanente utslippsreduksjoner og miljømessig
integritet.

Innst. 407 S – 2015–2016
Internasjonal klimafinansiering
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , vil peke på at regjeringen i proposisjonen peker på målet om å «gjøre
finansieringsstrømmer forenlige med en klimarobust
lavutslippsutvikling», som ett av tre hovedformål
med avtalen. F l e r t a l l e t vil også peke på at klimafinansiering er omtalt i proposisjonen som ett av flere
mulige nasjonalt fastsatte bidrag.
F l e r t a l l e t viser til at Paris-beslutningen sier at
industrilandene tar sikte på at det kollektive målet om
mobilisering av 100 mrd. USD årlig fra 2020 skal
fortsette til 2025, og at det skal vedtas et nytt mål for
de påfølgende årene.
Komiteens medlem fra Miljøpartiet
D e G r ø n n e mener Norge bør melde inn et ambisiøst bidrag for klimafinansiering. D e t t e m e d l e m
mener derfor at Norge bør innføre en klimaprosent,
noe som vil innebære at Norge skal bruke tilsvarende
1 pst. av Norges samlede nasjonalinntekt (BNI) per
år til klimatiltak i utlandet. En slik forpliktelse tilsvarer i overkant av 30 mrd. kroner. D e t t e m e d l e m
mener klimaprosenten bør foreslås finansiert hovedsakelig gjennom å hente penger fra Statens pensjonsfond utland (SPU), og betale disse inn til FNs grønne
klimafond. D e t t e m e d l e m mener at en klimaprosent er et rimelig norsk bidrag til den globale
klimadugnaden.
D e t t e m e d l e m vil peke på at SPU er et resultat av at Norge har bidratt med en, relativt sett, svært
stor andel av verdens klimagassutslipp gjennom vår
petroleumsproduksjon. D e t t e m e d l e m vil også
peke på at råderetten over SPU gir Norge et unikt politisk og økonomisk handlingsrom i en tid der en
svært omfattende global omstilling må skje svært
raskt. D e t t e m e d l e m understreker også at forslaget innebærer årlige utgifter på rundt 0,5 pst. av den
samlede kapitalen i SPU. D e t t e m e d l e m viser
videre til Dokument 8:64 S (2013–2014) om en
klimaprosent.
D e t t e m e d l e m fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen raskest mulig melde
inn innføring av en årlig norsk klimaprosent til
klimatiltak i utlandet som bidrag til Paris-avtalen.»
D e t t e m e d l e m viser til at verden har funnet
mellom 5 og 10 ganger mer fossile ressurser enn vi
kan brenne innenfor rammen av togradersmålet.
D e t t e m e d l e m mener derfor at det ikke bør åpnes
for ny oljeleting på norsk sokkel, og at regjeringen
bør iverksette en gradvis og kontrollert utfasing av
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norsk petroleumsproduksjon over en tjueårsperiode.
D e t t e m e d l e m mener derfor at Norge bør melde
inn en tilleggsforpliktelse om utfasing av norsk
petroleumsvirksomhet til FNs klimakonvensjon.
D e t t e m e d l e m fremmer derfor følgende forslag;
«Stortinget ber regjeringen melde som tilleggsforpliktelse til Paris-avtalen at norsk olje- og gassvirksomhet skal fases ut over en 20-årsperiode.»
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e vil peke på at det
er flere sider ved konsekvensene av regjeringens
oppfølging av en ratifikasjon av Paris-avtalen som
står ubesvart, og som d i s s e m e d l e m m e r vil
mene det hadde vært fordelaktig å få avklart før avgivelse av saken etter planen.
Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen
Utenriks- og forsvarskomiteen viser til energi- og
miljøkomiteens utkast til innstilling datert 2. juni
vedrørende Prop. 115 S (2015–2016) Samtykke til
ratifikasjon av Paris-avtalen av 12. desember 2015
under FNs rammekonvensjon om klimaendring av
9. mai 1992.
Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til energi- og miljøkomiteens utkast til innstilling til Prop. 115 S (2015–2016) og har ingen ytterligere merknader.

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
vedtak:
I
Stortinget ber regjeringen, før dialogen om økte
ambisjoner i 2018, komme til Stortinget med en sak
om Norges forslag til forsterkede mål – som utgangspunkt for prosessen for å oppnå Paris-avtalens formål.
II
Stortinget ber regjeringen legge frem en sak til
Stortinget om Norges endelige nasjonalt fastsatte
bidrag for perioden 2021–2030 så raskt som mulig
etter at forhandlingene med EU om felles oppfyllelse
er avsluttet, og i god tid før fristen for innmelding av
slike bidrag i 2020.
III
Stortinget ber regjeringen – på egnet måte innen
våren 2017 – legge frem for Stortinget en oppsummering av de oppfordringene Paris-avtalen og Parisbeslutningen inneholder, og en oversikt over hvordan
oppfordringene skal følges opp videre.
IV

Forslag fra mindretall
Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 1
Stortinget ber regjeringen raskest mulig melde
inn innføring av en årlig norsk klimaprosent til
klimatiltak i utlandet som bidrag til Paris-avtalen.

Stortinget ber regjeringen legge til grunn at
Norge skal sørge for klimareduksjoner tilsvarende
norske utslipp fra og med 1. januar 2030, og at klimanøytralitet kan oppnås gjennom EUs kvotemarked,
internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner,
kvotehandel og prosjektbasert samarbeid.
V

Forslag 2
Stortinget ber regjeringen melde som tilleggsforpliktelse til Paris-avtalen at norsk olje- og gassvirksomhet skal fases ut over en 20-årsperiode.

Stortinget samtykker i ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 til FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 7. juni 2016
Ola Elvestuen

Heikki Eidsvoll Holmås

leder

ordfører

4709

4710

www.stortinget.no

07 Media – 07.no

4711

4712

#JMBH

Innst. 294 S
(2015–2016)
Innstilling til Stortinget
fra energi- og miljøkomiteen
Meld. St. 14 (2015–2016)

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Natur
for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold
Til Stortinget

Sammendrag
Bakgrunn
Naturmangfoldet gir grunnlaget for menneskenes
liv på jorda. Å bevare og sikre bærekraftig bruk av
naturlige økosystemer slik at de framstår som velfungerende, er nødvendig for menneskets framtid. Det er
videre viktig for å forebygge fattigdom og alvorlige
effekter av klimaendringer, både på kort og lang sikt.
Denne stortingsmeldingen omhandler i første rekke
utfordringer knyttet til norsk natur, og meldingen følger opp både nasjonale og internasjonale mål for
naturmangfold.
Velfungerende økosystemer er en forutsetning
for vekst og velferd i alle samfunn. Økosystemene på
land og i havet har en naturlig produksjon som det
kan høstes mat fra, og naturen gir grunnlag for menneskenes egen produksjon av mat. Naturen renser
vannet og lufta, produserer oksygen, sikrer pollinering av planter, resirkulerer næringsstoffer, binder
jordsmonnet, lagrer karbon, beskytter mot erosjon og
er viktig for overvannshåndtering og flomdemping.
Norge har en kombinasjon av særtrekk som gjør
naturen vår unik. Blant disse er nordlig beliggenhet,
variasjon i daglengde, en langstrakt kyst, påvirkning
fra varme havområder og en vekslende topografi.
Spennet i naturgitte forutsetninger fra sør til nord og
fra lavland til høyfjell er stort, og samlet sett har
norsk natur en betydelig variasjon i geologi, landskap, naturtyper og plante- og dyreliv. En rekke arter

er i Norge ved yttergrensen av sitt utbredelsesområde
mot nord.
Klimaendringene rammer naturen ulikt, avhengig av hvor robust den er i utgangspunktet. For en
rekke arter øker behovet for å kunne spre seg til nye
habitater i takt med klimaendringene. Samtidig
bidrar forstyrrelser og inngrep, både globalt og nasjonalt, til en oppstykking av naturen som vanskeliggjør
slik spredning. Det økte karbondioksidnivået i atmosfæren fører også til havforsuring.
Det vises i meldingen til at EU-kommisjonen i
2011 vedtok en ny strategi for å stoppe tapet av biologisk mangfold og forbedre tilstanden til Europas
arter, leveområder, økosystemer og deres tjenester.
Strategien er samtidig EUs bidrag til å avverge globalt tap av biologisk mangfold. Den er senere innlemmet i EUs miljøhandlingsprogram mot 2020, som
ble vedtatt i 2014.
Internasjonale mål og forpliktelser gjenspeiles i
regjeringens nasjonale mål for naturmangfold. Målene er blant annet basert på Aichi-målene. De nasjonale målene er:
–
–
–

Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.
Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen for truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.
Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.

For polarområdene gjelder egne mål, som til dels
er strengere enn de nasjonale målene for naturmangfold.
Det vises i meldingen til at naturmangfoldloven
og underliggende regelverk er et sentralt virkemiddel
for å oppnå regjeringens målsettinger på området. I
tillegg har man i flere sektorer egne lover med under-
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liggende regelverk, som også har hjemler som bidrar
til å ivareta hensynet til naturens mangfold.
Naturmangfoldloven skal ligge fast, men erfaringene med praktiseringen er gjennomgått. Erfaringsinnhentingen viser blant annet at det fortsatt er behov
for å forbedre kunnskapsgrunnlaget og tilgjengeliggjøringen av dette, og for å klargjøre prinsipper for
virkemiddelbruken, særlig av prioriterte arter og
utvalgte naturtyper, og som er nærmere omtalt i meldingen.
Regjeringen understreker at en kunnskapsbasert
forvaltning er en av grunnsteinene i naturmangfoldloven. God kunnskap er nødvendig som grunnlag for
god forvaltning og valg av tiltak for å nå nasjonale og
internasjonale mål for naturmangfold. Kunnskapsbehovet og forslag for videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget er drøftet i meldingen.
Det vises i meldingen til at kommunene er helt
sentrale aktører og samarbeidspartnere i arbeidet
med å ta vare på norsk natur, både gjennom sin rolle
som arealforvalter etter plan- og bygningsloven og
som interessehaver når det gjelder verdiskaping
basert på naturverdier.
Hovedinnhold
Det overordnede målet med meldingen er å sikre
vern og bærekraftig bruk på en slik måte at naturmangfoldet bevares og økosystemtjenestene holdes
ved like – også i et langsiktig perspektiv. En slik forvaltning av naturen vil komme også samisk bruk av
natur til gode.
Regjeringen vil med sin naturmangfoldpolitikk
sørge for at den samlede forvaltningen av naturmangfoldet er bærekraftig på lang sikt. Meldingen er også
Norges oppfølging av det internasjonale målet under
FN-konvensjonen om biologisk mangfold (biomangfoldkonvensjonen) om at alle land skal oppdatere sin
nasjonale strategi og handlingsplan for bærekraftig
bruk og vern av mangfoldet innen utgangen av 2015.
Det er i meldingen gjort rede for regjeringens forslag til virkemiddelbruk for bærekraftig bruk og vern
generelt, bærekraftig bruk og politikk for god tilstand
i økosystemene, særskilte tiltak for truet natur, og om
bevaring av et representativt utvalg av norsk natur.
I meldingen redegjøres det for:
–
–
–
–

generelt om tilstand og påvirkninger i norsk
natur;
hvordan det står til i de norske økosystemene og
hvilke verdier økosystemene representerer gjennom de goder og tjenester de gir oss;
den globale og nasjonale utviklingen for naturmangfold, internasjonale og nasjonale mål, og
begrunnelsen for å ta vare på naturmangfold;
beskrivelse av de 20 internasjonale målene under
biomangfoldkonvensjonen som ble vedtatt av

–

–

partslandene i 2010, og av hva Norge så langt har
gjort for å nå målene, samt status for måloppnåelsen;
globale drivkrefter som påvirker naturmangfoldet i verden, og hvilken betydning Norges politikk og norsk aktivitet har i denne sammenhengen;
EØS-avtalen og bredere samarbeid med EU om
naturmangfold.

Meldingen skal være en norsk handlingsplan for
naturmangfold, slik dette begrepet er definert i naturmangfoldloven. I meldingen brukes derfor begrepet
naturmangfold når det vises til alle delene av dette
begrepet. Begrepet biologisk mangfold brukes når
det spesifikt er dette som er omtalt, og når det er gjort
vurderinger av norsk oppnåelse av Aichi-målene
under biomangfoldkonvensjonen.
Bærekraftig bruk og god tilstand i økosystemene
Regjeringens hovedstrategi for naturmangfold er
en bærekraftig naturforvaltning som sikrer at summen av all aktivitet eller bruk skjer på en måte som
medfører at norske økosystemer i størst mulig grad
holder en god tilstand over tid. Regjeringens hovedgrep for å ta vare på naturmangfold i Norge er knyttet
til tiltak for truet natur og bevaring av et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner.
Det vises til at kjernen i mange av Aichi-målene
er å beholde eller oppnå velfungerende økosystemer.
Det er blant annet en målsetting at økosystemene skal
være «robuste og levere livsviktige økosystemtjenester», at mangfoldet skal brukes på en «bærekraftig
måte», at vi skal restaurere «forringede økosystemer» og at «økosystemene skal ha «opprettholdt integritet og funksjon».
Særlig om naturmangfoldloven
Departementet viser til at naturmangfoldloven er
et av de viktigste nye virkemidlene som ble vedtatt
som følge av Norges første nasjonale strategi for
gjennomføring av biomangfoldkonvensjonen, jf.
St.meld. nr. 42 (2001–2002). Loven gjelder på norsk
landterritorium, herunder innsjøer og vassdrag, og i
Norges territorialfarvann. På Svalbard og Jan Mayen
gjelder lovens bestemmelser om tilgang til genetisk
materiale. På kontinentalsokkelen og i jurisdiksjonsområder opprettet i medhold av den økonomiske
soneloven gjelder visse av lovens bestemmelser så
langt de passer. Lovens formål er at:
«Naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser
tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at
den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kul-
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tur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur.»

–

Erfaringer fra bruken av loven så langt har bidratt
til utformingen av regjeringens politikk for å ta vare
på norsk naturmangfold. Naturmangfoldloven er ett
av flere virkemidler, og det er den samlede virkemiddelbruken sett i lys av det totale påvirkningsbildet,
som vil ha betydning for tilstanden i naturen på sikt.

–

Å utvikle mål for god tilstand
Det vises i meldingen til at det er en utfordring
for norsk naturforvaltning at det – med unntak for
økosystemene i kyst og ferskvann og delvis havområdene – ikke foreligger konkrete og omforente mål
for hvilken tilstand som skal nås i økosystemene.
Naturmangfoldloven er et viktig verktøy for en tverrsektoriell tilnærming til bærekraftig bruk av naturen.
Dette gjelder særlig gjennom felles forvaltningsmål
for arter og naturtyper, miljørettslige prinsipper og
verktøy som utvalgte naturtyper. Naturmangfoldloven gir imidlertid ikke svar på hva som er det konkrete økologiske tilstandsmålet for den samlede forvaltningen av hvert økosystem.
Klima- og miljødepartementet vil starte et arbeid
med å beskrive hva som anses som «god økologisk
tilstand», basert på vitenskapelige og etterprøvbare
kriterier. Regjeringen vil utvikle mål for tilstand i de
ulike økosystemene, og fastsette hvilke typer arealer
eller forekomster innen hvert økosystem som bør ha
«god tilstand», alle nødvendige hensyn tatt i betraktning. Arbeidet vil omfatte alle hovedøkosystemene,
med unntak av de områdene som faller inn under
arbeidet med oppfølging av vannforskriften.
Når mål for tilstand er fastsatt, vil regjeringen
innrette den samlede virkemiddelbruken med sikte
på å opprettholde ønsket tilstand i områder og økosystemer der tilstanden er god nok, og å forbedre tilstanden i områder der tilstanden ikke er god nok i forhold til fastsatte mål. Regjeringen vil bruke dette som
et verktøy for å effektivisere naturforvaltningen, og
for å prioritere aktuelle restaureringstiltak i samsvar
med Aichi-mål 15.
Parallelt med at det utvikles en forvaltning basert
på slike konkrete mål vil regjeringen fortsatt bruke
sektorregelverket, plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven for å redusere
negative påvirkninger på naturmangfold og ivareta
viktige områder for naturmangfold.
Regjeringen vil:
–

Sette i gang et arbeid med å klargjøre hva som
menes med «god økologisk tilstand», basert på
vitenskapelige og etterprøvbare kriterier.

Innen utgangen av 2017 fastsette mål for hvilken
tilstand som skal opprettholdes eller oppnås i
norske økosystemer.
Ta sikte på at en forvaltning basert på definerte
mål for økologisk tilstand er på plass innen 2020.

Overordnet politikk for arealforvaltning
Regjeringen vil arbeide for at naturhensyn fortsatt blir innarbeidet og vektlagt i relevante arealbeslutninger. Dette gjelder der avgjørelser tas av statlige myndigheter, men ikke minst der kommunen
utøver sitt arealforvalteransvar etter plan- og bygningsloven.
Regjeringen legger til grunn for arealbeslutninger som berører naturmangfold at ved arealinngrep
og arealbruk skal det så langt mulig – sett i lys av
andre samfunnsformål – tas vare på den mest verdifulle naturen. Dette krever god planlegging basert på
et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Dersom
viktige naturverdier står i fare for å bli forringet eller
ødelagt, er den foretrukne løsning i utgangspunktet å
velge en annen lokalisering for tiltaket. Vektlegging
av andre viktige samfunnshensyn kan imidlertid føre
til et annet resultat. Disse prinsippene følger av naturmangfoldloven sammen med sektorlovverket.
Et av regjeringens hovedgrep for å sikre en arealforvaltning som tar tilstrekkelig hensyn til naturmangfold, er forbedring av den arealbaserte kunnskapen. Et annet hovedgrep er en styrking av kommunenes arbeid og kompetanse knyttet til naturmangfold.
Styrking av kunnskapen om verdien av naturen og de
økosystemtjenester den gir, vil bidra til bedre opplyste interesseavveininger.
Regjeringen vil:
–

–

Fortsatt arbeide for en arealforvaltning som tar
hensyn til naturmangfold gjennom et godt kunnskapsgrunnlag og styrking av kompetansen i
kommunene og fylkeskommunene om både
naturmangfold og dets verdier.
Utrede nærmere hvilke behov det er for en bedre
ivaretakelse av økologiske sammenhenger, og
hvordan slik ivaretakelse kan gjøres.

Det er i meldingen gitt en oversikt med konkretisering for de forskjellige økosystemene.
Det er i meldingen også gitt en omtale av videre
arbeid med forvaltningsplanen for Norskehavet.
Regjeringen mener det ikke er behov for oppdatering
av forvaltningsplanen nå, det tas sikte på å revidere
hele forvaltningsplanen for Norskehavet i 2025 for
perioden frem mot 2040.
Å ta vare på truet natur
Regjeringens tar sikte på generelt å sikre bærekraftig bruk og oppnå eller opprettholde god tilstand
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i norsk natur, som vil være et viktig bidrag også for
den naturen som er truet. For arter eller naturtyper
som er i fare for å forsvinne fra norsk natur, vil det
imidlertid ofte være behov for å bruke mer spesifikke
og målrettede virkemidler i tillegg. Internasjonale
forpliktelser knyttet til konkrete arter eller naturtyper
kan videre medføre at hensiktsmessige tiltak må
gjennomføres. Om en truet art eller naturtype har en
vesentlig andel av sin utbredelse i Norge, og tiltak i
Norge kan bidra til at arten eller naturtypen bevares
globalt eller i et europeisk perspektiv, kan dette også
være en viktig begrunnelse for å styrke ivaretakelsen
av denne naturen.
Regjeringen foreslår tiltak for å ivareta truet
natur som gir truet natur en positiv beskyttelse, og tiltak som reduserer negative påvirkninger gjennom
enkeltinngrep. Før det vedtas å bruke virkemidler for
en konkret truet art eller naturtype, vil det gjennomføres utredning av vesentlige samfunnsøkonomiske
og andre konsekvenser, og offentlig høring. Det vil til
slutt være en konkret avveining av hensynet til den
truede naturen, verdier knyttet til økosystemtjenester
og konsekvenser for andre samfunnshensyn (jf. også
naturmangfoldloven § 14), som vil avgjøre om virkemidlet faktisk tas i bruk.
Å ta vare på truede arter
For å hindre tap av arter vil regjeringen videreføre bruk av virkemidler direkte rettet mot individer av
arter, som regulering av høsting, artsfredning, prioritering, kvalitetsnorm, og arealbaserte virkemidler
som har til formål å ta vare på artens økologiske
funksjonsområder (herunder leveområdet). Til sistnevnte kategori hører områdevern, fastsettelse av
økologisk funksjonsområde for prioriterte arter,
utvalgte naturtyper og sektorvirkemidler. Regjeringen vil også hindre tap av arter ved reetablering og
gjennom genbank eller avl.
Regjeringen vil arbeide for å forbedre tilstanden
for truede arter. Regjeringens første prioritet vil være
å forbedre tilstanden til de sterkt eller kritisk truede
artene i Norge som har en vesentlig del av sin europeiske utbredelse i Norge eller på Svalbard, eller som
i tillegg til å være sterkt eller kritisk truet i Norge
også er truet globalt eller i Europa. For rovvilt gjelder
egne nasjonale bestandsmål som legges til grunn i
forvaltningen av disse artene.
Regjeringen mener at for den største andelen av
de sterkt eller kritisk truede artene vil arealbaserte
virkemidler knyttet til leveområder for flere av artene
samtidig, slik som vern og utvalgt naturtype, være
mest egnet. Arealbaserte virkemidler vil også være
hovedvirkemidlet for de fleste andre truede arter.
Artsbaserte virkemidler vil brukes der det er behov
for beskyttelse mot direkte inngrep eller beskyttelsen
må være streng. Ved valg av virkemiddel skal det all-
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tid gjøres en vurdering av hva som er det mest effektive og hensiktsmessige tiltaket.
Regjeringen vil vurdere å verne etter naturmangfoldloven arealer med naturtyper der det er mange
truede arter, i den grad disse ikke er fanget opp av
eksisterende vern. En nærmere omtale av hvilke
naturtyper det dreier seg om er i meldingen gitt under
det enkelte økosystem.
Naturtyper som er viktige for truede arter kan
også gis status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Regjeringen vil bruke dette virkemidlet der hvor det fortsatt er så mange forekomster
igjen av naturtypen at det ikke vil ha vesentlig betydning for de truede artene om noen forekomster oppgis
til fordel for andre samfunnshensyn. Områdevern av
noen lokaliteter kombinert med utvalgte naturtyper
for de øvrige lokaliteter er i så fall en løsning som vil
bli vurdert. Sektorvirkemidler og plan- og bygningsloven, eventuelt kombinert med utvalgte naturtyper,
kan være aktuelle om disse gir tilstrekkelig beskyttelse.
I tilfeller der arealbaserte virkemidler ikke er nok
til å sikre overlevelsen til en art eller ikke er det mest
hensiktsmessige eller effektive virkemidlet, vil regjeringen vurdere prioritering av arten, som innebærer å
fastsette forbud mot enhver form for uttak, skade
eller ødeleggelse. Regjeringen vil først gjøre denne
vurderingen for sterkt eller kritisk truede arter, som i
tillegg har en vesentlig del av sin utbredelse i Norge,
eller som er truet globalt eller i Europa. Regjeringen
vil gjennom dette også følge opp plikten etter naturmangfoldloven til å vurdere prioritering av en art
som virkemiddel når «en art antas å ha en tilstand
eller utvikling som vesentlig strider mot forvaltningsmålet for arter».
For å ta vare på truede arter vil regjeringen:
–

–

–

–
–

Bruke virkemidlene vern, utvalgte naturtyper og
prioriterte arter for langsiktig ivaretakelse av
truede arter og deres økologiske funksjonsområder.
Ta hensyn til truede arter ved statlig myndighetsutøvelse, herunder vedtak etter sektorregelverk,
fastsettelse av statlige planer etter plan- og bygningsloven og tildeling av tilskudd.
Gjennom blant annet veiledning legge til rette for
at det tas hensyn til truede arter ved kommunal og
fylkeskommunal myndighetsutøvelse som fastsettelse av planer etter plan- og bygningsloven,
vedtak etter sektorregelverk og tildeling av tilskudd.
Vurdere hvilken betydning klimaendringene og
havforsuring har for forvaltningen av truede
arter, og tilpasse forvaltningen til dette.
Legge til rette for gode samarbeidsrutiner og
samhandling mellom kontroll-, tilsyns- og opp-

4716
Innst. 294 S – 2015–2016
synsetater opp mot politiet for å supplere virkemiddelbruken med adekvate reaksjoner.
Å ta vare på truede naturtyper
Regjeringen vil bruke en kombinasjon av områdevern, utvalgte naturtyper og sektorregelverk, herunder ulike tilskuddsordninger, for å ivareta de
truede naturtypene. Regjeringen vil vurdere områdevern der det er svært få forekomster igjen av naturtypen, og for forekomster av en truet naturtype som er
av særlig god kvalitet.
Naturmangfoldloven hjemler vedtak om utvalgte
naturtyper. Et av hensynene som skal vektlegges ved
avgjørelsen om å treffe et slikt vedtak, er om naturtypen har en utvikling eller tilstand som strider mot
lovens mål for naturtyper. Regjeringen vil vurdere
utvalgte naturtyper som virkemiddel for alle truede
naturtyper, og regjeringen ser det som positivt at
dette virkemidlet legger vekt på det lokale selvstyret
og kommunens muligheter til å ivareta naturtypene
gjennom sin arealplanlegging. Regjeringen legger
også vekt på at det skal gjøres en vurdering av virkemidlets egnethet for den aktuelle naturtypen.
For å ivareta truede naturtyper vil regjeringen:
–
–
–

–

–

–

Vurdere å gi status som utvalgt til naturtypene
som er truet, der dette virkemidlet er egnet.
Bruke områdevern etter naturmangfoldloven for
forekomster av truede naturtyper som er svært
fåtallige eller som er av særlig god kvalitet.
Bruke sektorregelverk i den grad dette er egnet
for å iverksette tiltak, både av langsiktig karakter
og som rask respons der nødvendig, for beskyttelse der hvor naturtypen i all hovedsak er truet
av én påvirkning.
Ta hensyn til truede naturtyper ved statlig myndighetsutøvelse, herunder vedtak etter sektorregelverk, fastsettelse av statlige planer etter planog bygningsloven og tildeling av tilskudd.
Gjennom blant annet veiledning legge til rette for
at det tas hensyn til truede naturtyper ved kommunal og fylkeskommunal myndighetsutøvelse,
som fastsettelse av planer etter plan- og bygningsloven, vedtak etter sektorregelverk og tildeling av tilskudd.
Vurdere hvilken betydning klimaendringene og
havforsuring har for forvaltningen av truede
naturtyper, og tilpasse forvaltningen til dette.

Representativ bevaring av norsk natur
Regjeringen vil følge opp det nasjonale og internasjonale målet om langsiktig bevaring gjennom en
virkemiddelbruk satt sammen av områdevern etter
naturmangfoldloven og relevante sektorvirkemidler,
det vil si virkemidler som er langsiktige og gir en
effektiv beskyttelse mot relevante påvirkninger av et
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geografisk avgrenset område med viktig naturmangfold. For at tiltakene skal oppfylle formålet skal de
aktuelle arealene forvaltes på en slik måte at naturverdiene faktisk ivaretas.
Om valg av virkemiddelbruk for langsiktig bevaring
Det er allerede vernet betydelige arealer i Norge.
Regjeringen mener derfor det ikke er nødvendig med
omfattende nytt vern, men det frivillige skogvernet
skal økes og arbeidet med marint vern videreføres. I
de øvrige økosystemene er det behov for en begrenset
supplering med naturtyper som i dag er mangelfullt
dekket. Regjeringen vil vurdere om verneområdene
framstår som robuste med tanke på framtidige klimaendringer. Regjeringen vil også vurdere om tilnærmingen med økologiske nettverk, slik det følger av
arbeidet under blant annet Bernkonvensjonen og
Ramsarkonvensjonen, kommer tilstrekkelig til
uttrykk i norske bevaringsområder og sammenhengene mellom disse. Regjeringen mener det vil være
ressurs- og kostnadseffektivt at et begrenset suppleringsvern for å dekke opp manglene i dagens verneområder, gjennomføres i fylkesvise prosesser.
Regjeringen vil i hovedsak gjennomføre vern på
privateid grunn gjennom prosesser for frivillig vern.
Frivillig vern er så langt bare brukt i skog. Frivillig
vern bør imidlertid der det er aktuelt, prøves ut i noen
flere typer natur enn skog. Det vil også legges vekt på
lokalpolitisk enighet som grunnlag for gjennomføring av verneplanprosesser.
Viktige naturområder på offentlig eid grunn bør
sikres ved vern, og det legges opp til medvirkningsprosesser overfor aktuelle parter.
I noen tilfeller kommer initiativet til vern av
nasjonalparker etter naturmangfoldloven fra private,
organisasjoner eller kommuner, og regjeringen
mener at slike initiativ er svært positive. En forutsetning for at regjeringen eventuelt går videre med
initiativ om opprettelse av nasjonalparker, er at det
foreligger politisk enighet om forslaget i de berørte
kommunene, at forslaget oppfyller de faglige kriteriene for vern, og at et vern av det aktuelle område er
forenlig med de budsjettmessige prioriteringene for
områdevern.
Regjeringen vil prioritere en god forvaltning og
skjøtsel av de eksisterende verneområdene. For
mange av verneområdene skal det utarbeides forvaltnings- og eventuelt skjøtselsplaner som konkretiserer
nødvendige tiltak blant annet for å opprettholde verneverdiene, tilrettelegge for bruk m.m. Forvaltningsog skjøtselsplanene skal ligge innenfor rammen av
verneforskriften og bestemmelsene i naturmangfoldloven.
For å sikre et representativt utvalg av norsk natur
for framtiden vil regjeringen:
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Bedre forvaltningen av de eksisterende verneområdene, herunder ved å effektivisere og målrette
forvaltningen, for å sikre verneverdiene og for at
verneområdene bedre skal tåle klimaendringer og
økt bruk.
Verne, etter naturmangfoldloven, naturtyper og
økosystemer som i dag er mindre godt dekket av
vern.
Vurdere grensejusteringer og eventuelt utvidelser av eksisterende verneområder for å ivareta
økologiske nettverk og øke robusthet mot klimaendringer.
Prøve ut frivillig vern i noen flere typer natur enn
skog.
Bruke og om nødvendig videreutvikle andre
arealbaserte virkemidler slik at de kan gi en
effektiv og langsiktig beskyttelse mot aktuelle
påvirkninger.

Bedre kunnskap om naturmangfold
Regjeringen vil arbeide videre med å etablere et
økologisk grunnkart – kartfestet økologisk miljøinformasjon – for Norge. Naturtypekartlegging i områder som er mangelfullt kartlagt i dag, vil bli prioritert
i regjeringens arbeid med det økologiske grunnkart.
Regjeringen mener at det er et behov for videreføring av kartlegging av arter og deres leveområder,
naturtyper, landskapstyper og økosystemtjenester i
Norge. Regjeringen vil særlig prioritere å styrke kartlegging av naturtyper som enten er truet, viktige for
mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner,
eller er spesielt dårlig kartlagt. Videre vil områder der
kartleggingen gir stor samfunnsnytte, herunder
områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress,
både på land og i sjø, og områder der klimaendringene forventes å føre til raske endringer, bli prioritert.
En større satsing på økologisk grunnkart forutsetter etablering av tilstrekkelig infrastruktur, organisering og koordinering av samarbeid mellom flere viktige aktører som har roller og aktiviteter knyttet til
produksjon av relevante kartlag, og det vises til at
Artsdatabanken har etablert god kompetanse innen
denne type koordinering gjennom arbeidet med rødlister, artsdataflyt og utvikling av Natur i Norge.
Regjeringen vil:
–
–
–
–

Videreføre pågående naturkartlegging av norsk
natur fram mot 2020.
Videreføre kartleggingen av havbunnen gjennom
MAREANO-programmet.
Integrere eksisterende data fra ulike sektorer om
sentrale miljøvariabler i det økologiske grunnkartet.
Videreutvikle og forbedre kartdatabaser med
data om naturmangfold.

–

Videreføre arbeidet med å kartlegge og identifisere særlig verdifulle og sårbare marine områder
og kartlegging av eldre skog der vern er aktuelt.

Overvåking
Regjeringen mener det er behov for å gjennomgå
norsk naturovervåking med sikte på å sikre et godt
kunnskapsgrunnlag med god geografisk dekning.
Det er viktig å ha oversikt over utviklingen av artsgrupper (spesielt nøkkelarter) og naturtyper det i dag
er lite kunnskap om, eller som forventes å bli utsatt
for økende negativ påvirkning, og det er behov for
kunnskap om påvirkningsfaktorene.
Regjeringen mener det også er viktig med overvåking av påvirkningsfaktorer, herunder areal- og
klimaendringer.
Regjeringen vil:
–

–

–

–

–

–
–
–

Sikre en representativ overvåking av økologisk
tilstand i alle hovedøkosystemer, herunder styrke
overvåking av økologisk tilstand i vannforekomster (ferskvann og kyst).
Alle overvåkingsdata som samles inn i alle typer
forskningsinstitutter finansiert av offentlige midler skal, med unntak av sensitive data, gjøres
offentlig tilgjengelig.
Vurdere hvordan satellittdata i større grad enn i
dag kan tas i bruk i planlegging og i overvåking
av endringer i naturmangfold og arealbruk nasjonalt og internasjonalt.
Videreutvikle arealbruksindikatorer og andre
indikatorer for naturpåvirkning, herunder identifisere egnede indikatorarter for havforsuring og
klimaendringer.
Vurdere utvikling av analyseverktøy til bruk i
planlegging, for analyser av status, trender og
årsaker til trender, samt analyser av samlet
belastning på naturen av ulike typer inngrep/
påvirkninger i et område.
Videreføre og videreutvikle kartlegging og overvåking av sjøfugl.
Utvikle metoder og verktøy for å overvåke klimarelaterte endringer i naturmangfold.
Utvikle indikatorer for økosystemtjenester.

Komiteens merknader
A) Merknader til kapittel 1 og 2: Innledning
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Eva Kristin Hansen, Per Rune Henriksen, Anna
Ljunggren og Terje Aasland, fra Høyre,
Tina Bru, Odd Henriksen, Eirik Milde
og Torhild Aarbergsbotten, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og
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Øyvind Korsberg, fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, fra Senterpartiet, Marit Arnstad, fra Venstre,
lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk
Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås,
og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus
H a n s s o n , vil slå fast at det globale naturmangfoldet er vesentlig redusert, og påvirkningen av mange
av jordens økosystemer har ført til at tilstanden for
mange av disse er dårligere enn før. K o m i t e e n vil
understreke at situasjonen for naturmangfoldet i
Norge på mange områder er mer positiv, men at det
også her finnes utfordringer.
K o m i t e e n viser til at FNs generalforsamling
høsten 2015 vedtok at tapet av naturmangfold skal
stanses både på land og i havet. K o m i t e e n viser
videre til at FNs nye bærekraftsmål styrker og understreker naturmangfoldmålene som ble vedtatt under
biomangfoldkonvensjonen, de såkalte Aichi-målene.
K o m i t e e n merker seg at formålet med Meld. St. 14
(2015–2016) Natur for livet (Naturmangfoldmeldingen) er å vise hva Norge må gjøre for å stanse tapet
av naturmangfold og oppfylle målene Norge politisk
har forpliktet seg til i FN.
K o m i t e e n vil slå fast tre hovedgrunner til å
stanse tapet av natur:
1. Naturen har egenverdi, og vi skal arbeide for at
ingen arter og naturtyper skal utryddes.
2. Naturen gir oss økologiske tjenester vi er helt
avhengig av.
3. Naturen gir oss opplevelser, og naturmangfoldet
gjør livene våre rikere.
K o m i t e e n slutter seg til de internasjonale mål
og forpliktelser som gjenspeiler seg i regjeringens
nasjonale mål for naturmangfold:
1. Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.
2. Ingen arter og naturtyper skal utryddes som følge
av menneskelig aktivitet, og utviklingen for truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.
3. Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
K o m i t e e n merker seg at det i stortingsmeldingen Natur for livet fremmes nye tiltak for å stanse
tapet av naturmangfold.
K o m i t e e n mener at naturvernpolitikken må
bygge på tillit til lokalsamfunn og enkeltmennesker.
K o m i t e e n vil understreke at det må føres en politikk som overlater naturen i minst like god stand til
neste generasjon, herunder å sikre leveområdene for
truede arter. K o m i t e e n vil peke på at aktiv bruk av
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naturen gir god kunnskap om økosystemer og skaper
respekt for naturvernet.
K o m i t e e n mener at lokal råderett og et mangfoldig privat eierskap er med på å sikre bærekraftig
forvaltning av naturressursene innenfor et nasjonalt
lov- og regelverk. K o m i t e e n vil understreke at
eiendomsretten er grunnleggende og at grunneiere
yter et betydelig bidrag til å ta vare på og forvalte kulturlandskap, skog og vernet natur.
K o m i t e e n mener at stortingsmeldingen gir en
god oversikt over hvordan Norge oppfyller internasjonale forpliktelser, og at meldingen inneholder
gode tiltak for å bedre naturmangfoldsforvaltningen.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , viser til at hvis
Norge skal svare på utfordringene, er det behov for at
meldingen suppleres med en styrket tiltaksliste for å
nå målene Stortinget har satt om å stoppe utryddelsen
av arter innen 2020. På den måten vil vi sikre at generasjonene som kommer etter oss, skal få oppleve det
samme naturmangfoldet vi har gleden av å oppleve i
dag.
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e vil peke på at viktige mekanismer i vernet av norsk natur har blitt betydelig svekket. Dette skjer blant annet gjennom svekkelser og
forenklinger i regelverk og institusjoner som er etablert for å beskytte natur.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringen
har aktivt svekket Fylkesmannens rolle som sikkerhetsmekanisme for ivaretakelse av nasjonale miljøverdier, ved å be Fylkesmannen være varsom med å
fremme innsigelser (Rundskriv H-2/14, 17. februar
2014). Dette svekker en samlet, kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur. D i s s e m e d l e m m e r viser
til at regjeringen har etablert en forsøksordning, hvor
Fylkesmannen har fått myndighet til å samordne og
avskjære innsigelser fremmet av andre statlige myndigheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilsidesetter helt eller delvis innsigelser fra Fylkesmannen når de blir fremmet, til tross for at det nevnte
rundskrivet har ført til at det fremmes langt færre innsigelser enn tidligere.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e peker på at målet om å stanse tap av arter i
Norge innen 2020 er et riktig og ambisiøst mål.
D i s s e m e d l e m m e r vil samtidig understreke at et
realistisk håp om å innfri dette målet forutsetter at det
settes i verk tiltak i en helt annen skala enn det som
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er foreslått i stortingsmeldingen. D i s s e m e d l e m m e r peker på at den forrige naturmangfoldmeldingen utgjorde startskuddet for omfattende og viktige
reformer i norsk naturvern, blant annet etableringen
av en naturmangfoldlov og Artsdatabanken. D i s s e
m e d l e m m e r mener at det er behov for enda mer
omfattende reformer frem mot 2020.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at samtidig har
regjeringen systematisk nedprioritert miljøforvaltningen i sine budsjettforslag. I tillegg til dette er vernet av inngrepsfrie områder fjernet fra den juridiske
og økonomiske forvaltningen. Regjeringen har åpnet
for å subsidiere etablering av skogsbilveier i villmarkspregede områder og for fornøyelseskjøring i
utmark (jf. Meld. St. 18 (2015–2016)).
D i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringen
har også flyttet Planavdelingen bort fra fagkompetansen i Klima- og miljødepartementet, og foreslått
flere endringer i plan- og bygningsloven som gjør det
enklere å bygge ned natur. Disse endringene bidrar til
at store natur- og friluftsverdier i Norge er under
press.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen trekke tilbake rundskriv H-2/14 av 17. februar 2014.»
B) Merknader til kapittel 3: Internasjonale mål og
norsk måloppnåelse
K o m i t e e n har merket seg at regjeringen mener
at det langt på vei er mulig å nå Aichi-mål 11 innen
2020, men at det frivillige skogvernet må økes og at
arbeidet med det marine vernet må videreføres.
K o m i t e e n viser til at skog er Norges mest artsrike naturtype og havet den mest arealrike. K o m i t e e n understreker at vern i Norge i liten grad er
brukt for disse naturtypene, og vernet er derfor ikke
representativt.
Mål for skogvernet
K o m i t e e n deler regjeringens vurdering av at
uproduktiv skog kan inngå som en del av rapporteringen til biomangfoldkonvensjonen, og at kartfestede
nøkkelbiotoper i produktiv skog hvor verdiene ivaretas langsiktig, kan inngå.
K o m i t e e n viser til at nesten halvparten av de
truede artene lever i skog. Samtidig er kun 2,9 pst. av
den produktive skogen i Norge vernet.
K o m i t e e n har videre merket seg at det ikke er
noe som tyder på at det totalt sett har vært en forverring i situasjonen for de truede artene i skog fra 2010
til 2015.
K o m i t e e n vil understreke at en økning i skogvernet er viktig for å sikre norsk naturmangfold, og
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for å gjøre vernet av natur på land representativt i tråd
med Aichi-mål 11.
K o m i t e e n mener det er ønskelig å sikre forsvarlig forvaltning av skogen, slik at ressursene kan
hentes ut på en måte som ivaretar både næringen og
naturen.
K o m i t e e n viser til at skogvernarbeidet er langsiktig og må videreføres etter 2020.
K o m i t e e n viser til at ordningen med frivillig
skogvern har fungert godt, og at det frivillige skogvernet vil bli økt.
K o m i t e e n understreker betydningen av at verneprosessen er åpen, praktisk gjennomførbar og
respekterer at det i mange sammenhenger dreier seg
om privat grunn. Frivillig skogvern har blitt en tillitsbasert ordning, som er avhengig av at det opprettholdes på samme nivå som tidligere for å sikre forutsigbarhet for grunneierne. K o m i t e e n mener at frivillig skogvern gir vern med høy faglig kvalitet, og at
ordningen gir effektiv bruk av bevilgningen til skogvern.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstrep a r t i , vil påpeke at ordningen med frivillig vern har
vært svært vellykket, og det har gitt en bedre framdrift for skogvernet med mindre konflikter enn tidligere.
Et annet flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet
o g V e n s t r e , vil videre understreke at skogbruket
selv spiller en svært viktig rolle med forsvarlig forvaltning av skogen. Miljøhensyn er langt bedre ivaretatt nå enn for bare få år siden. For å oppnå et representativt vern av alle naturtyper bør flere
skogsområder vernes.
Et tredje flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpart i e t , mener det er vanskelig å kombinere frivillig
vern med tvangsvern i ulike former uten at det positive samarbeidet som frivillig vern er, svekkes.
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Senterpartiet, foreslår:
«Stortinget ber regjeringen sette et mål om vern
av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 pst. av skogarealet.»
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K o m i t e e n forutsetter at Statskog SF bidrar
med makeskifte med private grunneiere der det er
naturlig for å ivareta skogvernet.
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e mener det må settes et mål om
vern av 10 pst. av den produktive skogen innen
utgangen av 2025, og et etappemål på 5 pst. innen
2020.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e foreslår:
«Stortinget ber regjeringen sette et mål om vern
av 10 pst. av den produktive skogen innen utgangen
av 2025, og et etappemål på 5 pst. innen 2020.»
Komiteens medlem fra Kristelig Folk e p a r t i mener erstatningsordningen for skogvern
må legges om, slik at grunneierne kan velge mellom
dagens ordning med en engangssum og en ordning
som gir årlig utbetaling basert på skogens tilvekst, og
som kunne vært tatt ut i netto tømmerverdi dersom
området ikke hadde vært vernet. Dette vil bidra til
raskere vernetempo og samtidig sikre en langsiktig
og rettferdig erstatningsordning for eiendommen.
D e t t e m e d l e m fremmer derfor følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om
erstatningsordningene for skogvern, som gir mulighet til å velge mellom engangs erstatningsutbetaling
og erstatningsutbetaling årlig eller hvert tiende år,
basert på skogens tilvekst og hva som kunne vært tatt
ut av tømmer dersom området ikke var vernet.»
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønn e , mener at hensynet til kunnskapsbasert naturforvaltning og faglige kriterier alltid må ligge til grunn
for skogvernet. Samtidig mener f l e r t a l l e t at skogvern også er viktig for å verne og restaurere viktige
opplevelsesverdier i norsk skog, fordi disse kvalitetene betyr mye for svært mange mennesker.
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e vil peke på at det ofte vil være et
klart og uproblematisk sammenfall mellom urørthet,
gammelskog og høy opplevelsesverdi. Det er for
eksempel ingen tvil om at opplevelsesverdien i gammel og lite berørt skog er langt høyere enn i tette
ensaldrede bestander som er resultatet av moderne
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flatehogstskogbruk. Å bevare og bygge opp slike
opplevelsesverdier, særlig i områder som er mye
brukt av mange mennesker til friluftsliv og rekreasjon, er derfor et selvstendig politisk mål.
D i s s e m e d l e m m e r foreslår:
«Stortinget ber regjeringen pålegge Statskog å
unngå hogst i områder med gammelskog med store
verneverdier.»
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e mener hensynet til opplevelsesverdier og
rekreasjon bør etableres som et nytt selvstendig kriterium i forvaltningen av de skogområdene i landet
som har størst betydning for friluftsliv og naturglede.
D i s s e m e d l e m m e r mener at det i slike områder må planlegges aktivt for å gjenoppbygge opplevelsesverdiene gjennom restaurering, der disse har
går tapt på grunn av ensidig skogbruk.
D i s s e m e d l e m m e r mener at hensynet til
både opplevelsesverdier og målet om å stanse tap av
arter innen 2020 tilsier at det trengs aktiv restaurering
av tapt biologisk mangfold. Første steg bør derfor
være å iverksette en omfattende satsing på restaurering av artsrik skog med urørt preg i de skogområdene som har størst betydning for friluftslivet. Dette
gjelder for eksempel markaområdene rundt Oslo.
D i s s e m e d l e m m e r vil peke på at Oslo kommune allerede har startet omleggingen mot mer skånsom skogsdrift basert på plukkhogst. D i s s e m e d l e m m e r mener slik restaurering av skog bør bli et
viktig bidrag til å innfri naturmangfoldmål 15 fra
Aichi, som sier at 15 pst. av forringede økosystemer
skal restaureres innen 2020. D i s s e m e d l e m m e r
mener at disse prinsippene også bør utvides til å
gjelde alle landskapstyper, også kyst og kystlandskapet.
D i s s e m e d l e m m e r foreslår:
«Stortinget ber regjeringen jobbe for å restaurere
intakte og artsrike økosystemer i de viktigste friluftsområdene rundt norske storbyer.»
Komiteens medlem fra Miljøpartiet
D e G r ø n n e foreslår:
«Stortinget ber regjeringen trappe opp bevilgningene til skogvern til minst 800 mill. kroner i budsjettet for 2017, og minst 1 mrd. kroner i budsjettet for
2018.»
Mål for det marine vernet
K o m i t e e n har merket seg at kun 2,6 pst. av territorialfarvannet er vernet, og at kun 1,3 pst. av havområdene utenfor territorialfarvannet er beskyttet.
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K o m i t e e n mener at det kun er varige bevaringstiltak som vern etter naturmangfoldloven og marint
beskyttede områder, sammen med vern etter svalbardmiljøloven, som kan inngå i rapporteringen i
henhold til Aichi-mål 11.
K o m i t e e n viser til at Norge har store havområder, med rike økosystemer som inkluderer noen av
verdens største forekomster av dypvannskoraller.
K o m i t e e n viser til at det i dag ikke finnes en
systematisk oversikt over forringede økosystemer i
Norge, med unntak av vannforekomster.
K o m i t e e n viser til at regjeringen vil utarbeide
mål for hva som er god økologisk tilstand. K o m i t e e n legger til grunn at spørsmålet om hva som
anses som forringende økosystemer, må sees i sammenheng med dette arbeidet, og at resultatet av arbeidet med mål for økologisk tilstand vil brukes som
verktøy for å effektivisere naturforvaltningen, herunder prioritering av aktuelle restaureringstiltak i
samsvar med Aichi-mål 15.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet
o g V e n s t r e , viser til stortingsmeldingen og at
måloppnåelsen for bevaring av kyst- og havområder
(Aichi-mål 11) ikke kan baseres utelukkende på prosentvis areal. F l e r t a l l e t vil peke på at systemet
med forvaltningsplaner for havområdene er et viktig
verktøy for en helhetlig og økosystembasert forvaltning. F l e r t a l l e t har merket seg at regjeringen vil
videreføre systemet med forvaltningsplaner og
utvikle mer konkrete mål for hva som er god tilstand
for økosystemene. F l e r t a l l e t har også merket seg
at regjeringen arbeider med en revidering av veilederen for kommunenes arealplaner i kystsonen.
F l e r t a l l e t viser til at det finnes en rekke ulike
beskyttelsesregimer som bidrar til oppnåelse av
målet. F l e r t a l l e t viser til at regjeringen i meldingen varsler at det vil bli gjort en gjennomgang av tiltakene som allerede finnes med sikte på å vurdere om
tiltakene gir en beskyttelse av et representativt utvalg
av naturtyper mot fiskerivirksomhet.
Et annet flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , mener at det marine
vernet trenger en økning om naturverdier skal sikres
og vernet bli representativt.
K o m i t e e n foreslår:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for
marine verneområder og komme tilbake til Stortinget
med en sak om dette.»

Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e foreslår i tillegg:
«Stortinget ber regjeringen om at en plan for
marine verneområder skal ha mål om at 10 pst. av
havområdene innenfor territorialgrensen skal vernes,
og skal inneholde forslag til omfattende marint
beskyttede områder i havområdene utenfor territorialgrensen.»
Restaurering av natur
K o m i t e e n viser til at restaurering av forringet
natur er et viktig tiltak for å stanse tapet av naturmangfold, og at det er avgjørende å klargjøre hva
som skal regnes som forringet natur i Norge.
K o m i t e e n foreslår:
«Stortinget ber regjeringen klargjøre hva som er
god tilstand og hvilke arealer som er å regne som forringede økosystemer, og trappe opp arbeidet med å
bedre tilstanden i økosystemene, med sikte på at 15
pst. av de forringede økosystemene skal være restaurert innen 2025.»
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Vens t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e vil
peke på at Norge bare har omkring 11 pst. inngrepsfri
natur igjen, hvis dette defineres som områder som
ligger mer enn 5 kilometer unna tyngre tekniske inngrep. Andelen er redusert fra omkring 50 pst. rundt år
1900. Bare i perioden 2008–2012 forsvant ca. 900
km2 inngrepsfri natur. Slike områder er viktige å ta
vare på, fordi de er viktige for biologisk mangfold og
landskap og gir mulighet for unike naturopplevelser.
Områdenes verdi for friluftsliv, turisme og forskning
vil lett kunne forringes ved inngrep.
D i s s e m e d l e m m e r mener derfor at nedgangen i arealer med inngrepsfri natur må stanses og
snus til en økning raskest mulig. D i s s e m e d l e m m e r vil peke på at reetablering av sammenhengende
inngrepsfrie naturområder blant annet er viktig for å
gjenopprette store sammenhengende trekkruter for
villreinen, som opprinnelig beveget seg over store
områder, men som nå hindres av tekniske inngrep.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e viser til at regjeringen ikke i klartekst slår
fast at den har tenkt å innfri naturmangfoldmål 15 fra
Aichi, som sier at minst 15 pst. av forringede økosystemer skal restaureres innen 2020. D i s s e m e d l e m m e r mener at det i arbeidet med å definere mål
for god økologisk tilstand, basert på resultater fra
Norsk naturindeks, må avklares hva som skal regnes
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som forringede økosystemer, og hvilke som må prioriteres for restaurering.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at innskrenking
av leveområder er i dag regnet som den største trusselen mot villreinstammen som Norge har et spesielt
ansvar for.
Komiteens medlem fra Miljøpartiet
D e G r ø n n e viser til at et eksempel på arbeid med
restaurering av inngrepsfri natur pågår allerede i det
nedlagte skytefeltet på Dovrefjell. I samme område kan
en løsning der jernbanen legges under tak eller i tunnel
være et aktuelt tiltak. Et annet område der det samme
kan være aktuelt, er Hardangervidda, der riksvei 7 deler
viktige villreintrekk og inngrepsfrie områder.
D e t t e m e d l e m mener at det bør etableres en
målsetting for restaurering av inngrepsfri natur, og at
regjeringen bør kartlegge hvor det kan være aktuelt å
iverksette restaureringstiltak. D e t t e m e d l e m
fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen sette som mål at
andelen inngrepsfri natur i Norge skal øke til minst
15 pst. innen 2035.»
D e t t e m e d l e m viser til at økologisk kompensasjon kan være positivt når viktige samfunnshensyn
gjør det tvingende nødvendig å ødelegge natur.
D e t t e m e d l e m mener det i så fall alltid må skje i
et forhold som sikrer at kompensasjonen med god
margin overstiger det som ødelegges, og at det må
innebære reell gjenskaping av tapte naturverdier
gjennom restaurering. Derimot mener d e t t e m e d l e m at områdevern ikke kan anses som kompensasjon, da områder som kvalifiserer for vern uansett
burde vernes, og fordi det ikke tilkommer nye kvaliteter ved vern av eksisterende verdier.
C) Merknader til kapittel 4: Drivkrefter og
rammebetingelser
Samarbeid med EU om naturmangfold
K o m i t e e n er positiv til at regjeringen vil fortsette samarbeidet med EU og det europeiske miljøbyrået (EEA), slik at status og utvikling for Norges
naturmangfold blir synliggjort på en sammenlignbar
måte i relevante europeiske miljøsammenstillinger.
K o m i t e e n har merket seg at regjeringen vil
fortsette samarbeidet med EU og det europeiske miljøbyrået (EEA), og sikre datagrunnlag som gjør at
status og utvikling for Norges naturmangfold blir
synliggjort på en sammenlignbar måte i relevante
europeiske miljøsammenstillinger.
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Senterpartiet, viser til at ett av målene med naturmangfoldloven var at norsk natur skulle få minst like
god beskyttelse som naturen i EU. F l e r t a l l e t viser
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til at dette var særlig viktig ettersom Norge ikke har
implementert de to viktigste direktivene for bevaring
av natur: Habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEC) og
Fugledirektivet (direktiv 79/ 409/EEC). F l e r t a l l e t
mener derfor at det sju år etter at naturmangfoldloven
ble vedtatt er naturlig å sammenlikne beskyttelsen av
natur i Norge og EU.
F l e r t a l l e t vil understreke at Norge har et tett
samarbeid med EU – både i det globale og regionale
arbeidet med naturmangfold, og at EØS-avtalen gjør
at en stor del av EUs miljøpolitikk blir innlemmet i
norsk regelverk.
Et annet flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpart i e t , viser til at hovedforskjellen mellom vår nasjonale lovgivning og EUs naturverndirektiver er
oppfølgingen av direktivene overfor medlemslandene fra EU-kommisjonen. D e t t e f l e r t a l l e t
mener naturmangfoldloven gir en god beskyttelse av
norsk natur, og at et offentlig utvalg vil være kostbart
og gi relativt liten nytte. D e t t e f l e r t a l l e t viser til
at Norge har sluttet seg til Bernkonvensjonen, og at
det pågår en prosess der norske områder skal innlemmes i «Emerald Network», som er konvensjonens
nettverk av områder som skal ivareta arter.
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e mener det bør nedsettes et offentlig utvalg for å utrede i hvilken grad naturmangfoldloven har gitt eller gir like god beskyttelse av natur
som EUs naturverndirektiver, og hva konsekvensen
av en eventuell norsk tilslutning til EUs habitatdirektiv og fugledirektiv ville være.
Norske bedrifter i utlandet
K o m i t e e n viser til at norske investeringer i
utlandet påvirker naturmangfoldet, og er positiv til at
regjeringen vil legge til rette for og stimulere norsk
næringsliv til å delta i europeisk og internasjonalt
samarbeid for å ivareta naturmangfold.
K o m i t e e n viser til at mange land har svakere
krav til å ta vare på natur enn vi har i Norge, og selv
om det er lovverket i landet der virksomheten foregår
som setter rammene for næringsvirksomheten, kan
norske myndigheter etterspørre selskapenes strategier for å hindre ødeleggelse av naturmangfold.
K o m i t e e n mener aktører som investerer i områder
med artsrike, særlig sårbare eller på andre måter spesielt verdifulle økosystemer, må kartlegge og offentliggjøre informasjon om konsekvensene av sin virksomhet for naturmangfoldet.
K o m i t e e n viser til Meld. St. 27 (2013–2014)
Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, hvor
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regjeringens forventinger til norske bedrifters samfunnsansvar, herunder ansvar for klima og miljø, er
grundig omtalt.
K o m i t e e n viser til at målrettet ivaretakelse av
samfunnsansvar er ett av 10 prinsipper for eierskap i
den omtalte stortingsmeldingen, og at forventingene
er de samme uavhengig av om selskapet er privat
eller offentlig eid. K o m i t e e n har merket seg at
regjeringen i stortingsmeldingen slår fast en forventning om at alle norske selskap tar samfunnsansvar,
uavhengig av om de har sin virksomhet i Norge eller
andre land. K o m i t e e n viser til at disse prinsippene
fikk bred tilslutning i Innst. 140 S (2014–2015).
K o m i t e e n viser til at norske bedrifter har lovpålagt opplysnings- og rapporteringsplikt etter henholdsvis miljøinformasjonsloven og regnskapsloven.
Større bedrifter skal redegjøre for samfunns- og miljøhensyn og opplyse om dette i årsrapport eller annet
offentlig tilgjengelig dokument. K o m i t e e n har
merket seg at regjeringen vil arbeide videre med å
inkludere et eget kapittel om handel og bærekraftig
utvikling i de frihandelsavtalene som Norge inngår,
for å bidra til å oppnå internasjonale mål for naturmangfold.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspart i e t o g V e n s t r e , mener at internasjonal handel og
investeringer kan bidra positivt til en mer miljø- og
klimavennlig utvikling gjennom å spre mer teknologi
og kunnskap. F l e r t a l l e t vil understreke at det ikke
er en motsetning mellom internasjonal frihandel og
god klima- og miljøpolitikk.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen ta initiativ for å sikre
at norske bedrifter med utenlandsinvesteringer, særlig i sektorer der det er risiko for negative effekter på
artsrike, særlig sårbare eller på andre måter verdifulle
økosystemer, må rapportere på hvordan de ivaretar
hensynet til naturmangfold og økosystemtjenester i
sin virksomhet.»
Statens pensjonsfond utland
K o m i t e e n viser til at regjeringen i meldingen
trekker fram viktige miljøhensyn som skal legges til
grunn i Statens pensjonsfond utlands (SPU) investeringer, og vil understreke hvor stor betydning disse
har for hvordan selskaper påvirker naturmangfoldet.
K o m i t e e n deler også oppfatningen i meldingen
om at vi deltar i en globalisert verdensøkonomi og
har ansvar for den påvirkningen norsk aktivitet forår-
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saker utenfor landets grenser, som følge av handel og
investeringer.
K o m i t e e n ber regjeringen adressere hensynet
til naturmangfold i sin dialog med Norges Bank, og
vurdere om de retningslinjer og styringsdokumenter
man i dag har for Statens pensjonsfond utland er tilstrekkelige for å ivareta hensynet til bevaring av
naturmangfold og økosystemtjenester, og lage et eget
forventningsdokument for naturmangfoldfeltet.
Norske offentlige anskaffelser
K o m i t e e n er positiv til at regjeringens fremlegg til lov om offentlige anskaffelser i Prop. 51 L
(2015–2016) nå slår fast at det offentlige «skal» ta
miljøhensyn i offentlige anskaffelser. K o m i t e e n
mener det er viktig at forskriftene i denne forbindelse
vektlegger den offentlige innkjøpers ansvar for at tilvirkingen av varen eller tjenesten ikke går ut over
naturmangfoldet, og at det stilles krav til at offentlige
innkjøp ikke skal bidra til avskoging av regnskog, i
tråd med det internasjonale arbeidet for avskogingsfrie forsyningskjeder, som Norge har bidratt til.
Globalt kunnskapsløft for natur
K o m i t e e n er positiv til målet om at Norge skal
bli et ledende land innen miljørettet utviklingssamarbeid og bidra til det grønne skiftet internasjonalt.
K o m i t e e n mener at hvis FNs bærekraftsmål og
naturmangfoldmålene fra Aichi skal nås, er det
behov for et internasjonalt kunnskapsløft for natur.
K o m i t e e n vil særlig trekke fram det internasjonale
Naturpanelet (IPBES) som det globale kunnskapsorganet, og GBIF (Global Biodiversity Information
Facility) som den sentrale leverandør av verdinøytral
kunnskap om naturmangfold.
K o m i t e e n har også merket seg at Norge vil
fortsette sitt engasjement i det internasjonale Naturpanelet, som har en kapasitetsbyggingsenhet i Trondheim.
K o m i t e e n understreker betydningen av at
regjeringen sørger for at norsk bistand og utviklingspolitikk støtter opp under mottakerlandenes mulighet
til å oppfylle sine forpliktelser under Biomangfoldkonvensjonen, inkludert urfolks spesielle rettigheter.
K o m i t e e n har merket seg at Norge i dag ikke
har bistandsprogrammer som er innrettet mot å støtte
opp om de internasjonale kunnskapsprosessene for
natur, eller bistå mottakerland med kompetanse,
kapasitet og kartlegging av naturmangfold, samt ivaretakelse av urfolks rettigheter i forbindelse med
dette.
K o m i t e e n viser til at norsk bistand bidrar til
ivaretakelse av naturmangfoldet på en rekke måter.
K o m i t e e n viser til at det er et mål at Norge skal
være et ledende land innen miljørettet utviklingssamarbeid, og ber Utenriksdepartementet redegjøre for

4724
Innst. 294 S – 2015–2016

13

dette arbeidet i den årlige budsjettproposisjonen.
K o m i t e e n vil peke på klima- og skoginitiativet
som et svært viktig bidrag for å sikre naturmangfoldet.

regjeringen vil støtte opp om arbeidet mot miljøkriminalitet, både internasjonalt og gjennom å legge til
rette for god samhandling mellom kontroll-, tilsyns-,
og oppsynsetater, og politiet.

Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e mener at ved å opprette et bistandsprogram for kunnskap og kompetanse om naturmangfold, kan Norge bidra til å løfte
den globale kunnskapen om naturmangfold og hjelpe
utviklingsland å nå de internasjonale målene.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e mener regjeringen bør sette Økokrim i
stand til å avdekke og bekjempe alvorlig miljøkriminalitet, slik at dette ikke lenger utgjør en årsak til at
arter er truet av utryddelse i Norge.

«Stortinget ber regjeringen opprette et bistandsprogram for et internasjonalt kunnskapsløft for natur.
Programmet må bidra til at utviklingsland kan nå
FNs bærekraftsmål og naturmangfoldmålene fra
Aichi, og må koordineres med arbeidet i det internasjonale Naturpanelet (IPBES) og GBIF (Global Biodiversity Information Facility).»
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti
mener at dette bistandsprogrammet skal forvaltes av
Utenriksdepartementet, som en del av den øvrige
utviklingspolitikken.
Bekjempelse av miljøkriminalitet
K o m i t e e n er positiv til at regjeringen vil støtte
opp om arbeidet mot miljøkriminalitet, inkludert fiskerikriminalitet, gjennom blant annet relevante internasjonale prosesser og program. K o m i t e e n har
merket seg at bekjempelse av miljøkriminalitet er en
sentral del av bistandsprogrammet mot alvorlig kriminalitet og av bistandsprogrammet «Fisk for utvikling». K o m i t e e n imøteser videre en aktiv norsk
deltakelse i CITES, for å bekjempe handel med
truede plante- og dyrearter.
K o m i t e e n mener Norge har et moderne og forholdsvis sterkt lovverk for å beskytte natur og miljø,
og det er viktig at det er tilstrekkelig kapasitet hos
politi og påtalemyndigheter til å følge opp disse lovverkene. K o m i t e e n viser til at regjeringen mener
at miljøkriminalitet er en negativ påvirkningsfaktor
for flere truede arter og leveområder i Norge.
K o m i t e e n vil understreke at det ikke er akseptabelt
at miljøkriminalitet utgjør en trusselfaktor mot viktige naturverdier.
K o m i t e e n viser til at regjeringen i stortingsmeldingen understreker viktigheten av tverretatlig og
tverrsektorielt samarbeid for å bekjempe miljøkriminalitet. K o m i t e e n har merket seg at dette gjelder
både for å bekjempe tilbud og etterspørsel av handel
med truede arter. K o m i t e e n har merket seg at

Rettssikkerhet for natur
K o m i t e e n har merket seg at flere land har etablert særskilte klageorgan for miljøsaker, som er uavhengige klageorgan for forvaltningsvedtak innenfor
natur- og miljøområdet. K o m i t e e n har merket seg
at Danmark har et slikt organ, «Natur- og miljøklagenævnet», for å sikre sin oppfyllelse av Århuskonvensjonens krav om allmenhetens adgang til uavhengig
overprøving av vedtak som påvirker natur og miljø.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet
o g V e n s t r e , viser til at Århuskonvensjonen anses
implementert i norsk rett gjennom det alminnelige
systemet for forvaltningsklager og domstolsprøving.
F l e r t a l l e t vil understreke at det finnes mange
juridiske og økonomiske virkemidler som bidrar til
en god og økosystembasert forvaltning. F l e r t a l l e t
viser til at Multiconsult har utarbeidet en rapport om
bruken av naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper og reglene for prioriterte arter og utvalgte
naturtyper, og at regjeringen vil følge opp funnene i
denne rapporten.
Komiteens medlemmer fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti
o g S e n t e r p a r t i e t , mener at en ny klagenemnd
kan svekke det lokale selvstyret og føre til økt byråkrati.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e registrerer at det ikke finnes noe slikt klageorgan i Norge, og at en slik ordning bør utredes.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer derfor følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig
utvalg for å utrede hvordan Århuskonvensjonens
krav om allmenhetens adgang til uavhengig overprøving av vedtak som påvirker natur og miljø, kan ivaretas, herunder utrede en ordning med organisering
av en statlig natur- og miljøklagenemnd.»
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D) Merknader til kapittel 5, 6 og 7: Bærekraftig
bruk og god tilstand i økosystemene, å ta vare
på truet natur og representativ bevaring av
norsk natur
K o m i t e e n viser til at regjeringen har satt tre
hovedmål for bevaring av naturmangfoldet:

t i e t D e G r ø n n e er positiv til denne formen for
kvalitetsmål for økosystemer, og mener det er avgjørende at målene forankres i naturmangfoldloven, som
kvalitetsnormer for naturmangfold.
D i s s e m e d l e m m e r mener det bør lages kvalitetsnormer for økosystemene innen 2020.

–

Vern

–
–

Det skal være god (økologisk) tilstand i
økosystemene. ̘
Truet natur skal tas vare på. ̘
Naturområder som viser variasjonsbredden i
norsk natur, det vil si et «representativt utvalg»,
skal bevares.

K o m i t e e n er enig med regjeringen i at disse tre
hovedmålene oppsummerer retningen og hovedtrekkene i naturmangfoldmålene fra Aichi.
God økologisk tilstand og kvalitetsnorm for
naturmangfold
K o m i t e e n har merket seg at regjeringen vil
utvikle mål for hva som er god økologisk tilstand for
økosystemene, og at målene for økosystemene skal
foreligge innen utgangen av 2017. K o m i t e e n
understreker at arbeidet med å definere arealene som
skal vurderes med hensyn til økologisk tilstand, må
bygge på Artsdatabankens typesystem Natur i Norge
(NiN). K o m i t e e n mener omforent arealstatistikk
er viktig i en kunnskapsbasert forvaltning av natur,
og at det derfor må sikres arealrepresentativ kartlegging av alle naturtyper etter NiN-systemet, ikke bare
skog slik vi i dag har gjennom landskogtakseringen.
K o m i t e e n viser til at regjeringen i stortingsmeldingen varsler at den vil utarbeide mål for hva
som er god økologisk tilstand, basert på vitenskapelige og etterprøvbare kriterier.
K o m i t e e n har videre merket seg at regjeringen
innen utgangen av 2017 vil fastsette mål for hvilken
tilstand som skal opprettholdes eller oppnås i norske
økosystemer. K o m i t e e n legger til grunn at det vil
følge av dette arbeidet hvilke normer og kvaliteter
som skal brukes for å vurdere den økologiske tilstanden, og viser til at det tas sikte på å ha en forvaltning
basert på definerte mål innen 2020.
K o m i t e e n er positiv til at kvalitetsnormer kan
være et godt verktøy for å oppnå god kvalitet i naturforvaltningen.
K o m i t e e n foreslår:

K o m i t e e n er positiv til at regjeringen i meldingen varsler at den vil verne – etter naturmangfoldloven – naturtyper og økosystemer som i dag er mindre
godt dekket av vern. K o m i t e e n har også merket
seg at flere av våre verneområder er for små til å ivareta verneverdiene, og er derfor positiv til at regjeringen vil utvide eksisterende verneområder for å ivareta økologiske nettverk og øke robustheten mot
klimaendringer.
K o m i t e e n imøteser at det gjennomføres fylkesvise prosesser for suppleringsvern – for å dekke
opp manglene i dagens verneområder, og at Ramsarområder og IBA-områder (Important Bird and Biodiversity Areas) prioriteres.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , viser til at Norge er
rikt også på andre våtmarkstyper enn myr, og at disse
også leverer mange viktige økosystemtjenester.
F l e r t a l l e t mener det svært bekymringsfullt at
hele 9 av totalt 16 ulike typer våtmark i Norge er
truet, at tilstanden for våtmark viser klar nedgang i
Naturindeks for Norge 2015, og at i alt 183 truede
arter har våtmark som viktigste leveområde. F l e r t a l l e t viser til at våtmarkstyper som aktive marine
elvedeltaer og bløtbunnsområder, blant annet utgjør
essensielle rasteområder for trekkfugler på vei nordover eller sørover, som kan få problemer når mange
våtmarker forringes eller blir borte.

«Stortinget ber regjeringen vurdere kvalitetsnormer for økosystemer som en del av utviklingen av
nye forvaltningsmål.»

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e er kritisk til at regjeringen i flere sammenhenger har vist sviktende respekt for tidligere vernevedtak. D i s s e m e d l e m m e r viser til at vernede
våtmarksområder i blant annet Åkersvika i Hamar og
Tyrifjorden i Buskerud er truet av utbygginger som er
i strid med tidligere vernevedtak. D i s s e m e d l e m m e r mener det er uakseptabelt at vernevedtak som er
ment å gi permanent beskyttelse til nasjonalt og internasjonalt viktige naturverdier, ikke respekteres fullt
og helt.
D i s s e m e d l e m m e r foreslår:

Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpar-

«Stortinget ber regjeringen innføre retningslinjer
som sikrer at det velges utbyggingsalternativer som
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ikke truer verneområder eller nasjonalt og internasjonalt viktige våtmarksområder.»
Nasjonalparker
K o m i t e e n viser til at nasjonalparkene skal
sikre at et representativt utvalg av store, verdifulle
naturområder uten større tekniske inngrep blir bevart
for framtida, at dagens nasjonalparker ikke sikrer et
representativt utvalg av norsk natur, og at nye nasjonalparker er nødvendig, blant annet i kystnatur og
større, sammenhengende områder med barskog i lavlandet.
K o m i t e e n viser for øvrig til Dokument 8:59 S
(2015–2016) med forslag om å opprette nasjonalpark
i Østmarka og Preikestolen, og viser til at k o m i t e e n vil behandle dette forslaget på et senere tidspunkt.
Komiteens medlemmer fra Høyre,
Fremskrittspartiet
og
Senterpartiet
mener at behovet for eventuelt nye nasjonalparker
utover de som er opprettet, ikke vil være av et slikt
omfang at det er behov for en ny egen nasjonalparkplan.
D i s s e m e d l e m m e r mener at lokalpolitisk tilslutning er en forutsetning for å starte en verneplanprosess med sikte på å opprette eventuelt nye nasjonalparker.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at forslagene om
opprettelse av nasjonalparker i Tysfjord/Hellemobotn har møtt stor lokal motstand i Finnmark og
Nordland, og at regjeringen derfor ikke ønsker å gå
videre med disse verneforslagene. D i s s e m e d l e m m e r vil peke på at dersom det er naturtyper i
Tysfjord/Hellemobotn som ikke er representert i
eksisterende verneområder, vil dette bli vurdert i forbindelse med nytt, supplerende vern. D i s s e m e d l e m m e r viser til at for Treriksrøysa i Troms var det
en forutsetning å få et sammenhengende verneområde inn i Sverige og Finland, men at disse landene ikke
har prioritert dette arbeidet.
D i s s e m e d l e m m e r vil for øvrig påpeke at
når det gjelder øvrige gjenværende forslag i gjeldende nasjonalpark om utvidelse av Øvre Anarjokha
nasjonalpark og opprettelse av Goahteluoppal nasjonalpark/landsskapsvernområde i Finnmark, så er det
stor samisk motstand mot opprettelsen av disse verneområdene.
D i s s e m e d l e m m e r har merket seg at arbeidet med nasjonalparkene i Jomfruland, Raet og Lofotodden er i god prosess. D i s s e m e d l e m m e r
mener at det totale omfanget av behov for nytt vern
bør sees under ett, og vurderes som del av prosessen
med en fylkesvis gjennomføring av eventuelt suppleringsvern for å dekke opp mangler i dagens verneområder.
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K o m i t e e n foreslår:
«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig
fatte vedtak i sakene om nasjonalparkene Jomfruland, Raet, vurdere vernevedtaket knyttet til Lofotodden og varsle Stortinget om dette på en egnet måte.»
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , fremmer følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med en supplerende nasjonalparkplan
innen 2020, med forslag til nye nasjonalparker som
kan sikre at et representativt utvalg av norsk natur
blir vernet som nasjonalparker.»
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti,
Venstre,
Sosialistisk
Venstre parti og Miljøpartiet De Grønne
mener at regjeringen raskt må fatte positive vernevedtak knyttet til nasjonalparkene Jomfruland, Raet
og Lofotodden.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Nasjonalparkplanen, slik Stortinget vedtok den i 1992, fortsatt har
fire nasjonalparker som ikke er opprettet per 1. mars
2016. Blant disse er de foreslåtte nasjonalparkene i
Tysfjord/Hellemobotn og Treriksrøysa i Troms.
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen gjennomføre gjenværende del av gjeldende nasjonalparkplan, og gjennomføre de foreslåtte nasjonalparkene i Tysfjord/
Hellemobotn og Treriksrøysa i Troms i løpet av inneværende stortingsperiode/valgperiode.»
Komiteens medlem fra Kristelig Folk e p a r t i er klar over at det er stor motstand lokalt,
blant annet begrunnet i samiske interesser. Disse
spørsmålene bør belyses i forbindelse med fremleggelse av en supplerende nasjonalparkplan.
D e t t e m e d l e m fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen belyse de utfordringer som foreligger i de foreslåtte nasjonalparkene i
Tysfjord/Hellemobotn og Treriksrøysa i Troms i forbindelse med supplerende nasjonalparkplan.»
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e mener det bør være høyt priori-
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tert å oppnå tettere samarbeid med Sverige og Finland om å etablere flere store sammenhengende
nasjonalparker eller andre typer verneområder på
tvers av landegrensene.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e mener at regjeringen samtidig bør undersøke mulighetene for å etablere et mer ambisiøst verneregime i enkelte større nasjonalparker – hvis dette
kan styrke verneverdiene. Et slikt regime kan for
eksempel innebære sterkere vern av rovdyr der dette
er naturlig, eller strengere regulering av aktiviteter
som påvirker dyrelivet og økosystemene.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen trappe opp arbeidet
med å etablere et tettere samarbeid med Sverige og
Finland – med sikte på å etablere store sammenhengende nasjonalparker på tvers av landegrensene.»
Frivillighet og friluftsliv
K o m i t e e n viser til Aichi-mål nummer 1 som
omhandler folks oppmerksomhet på naturverdiene.
K o m i t e e n viser videre til regjeringens melding om
friluftsliv, jf. Meld. St. 18 (2015–2016). K o m i t e e n
vil understreke betydningen av at folk er oppmerksom på den reduksjonen i naturmangfoldet som skjer,
og samtidig gjøres oppmerksom på verdien av naturmangfold. K o m i t e e n vil understreke betydningen
av å støtte opp under de frivillige organisasjonenes
arbeid med dette, og samtidig betydningen av at
myndighetene samarbeider med frivilligheten om
hvordan Aichi-mål nummer 1 kan nås bedre enn i
dag.
K o m i t e e n mener det er avgjørende at viktige
friluftsområder avklares i forbindelse med kommunal planlegging og regulering, og vil understreke
betydningen av at dette gjøres parallelt med arbeidet
for å kartlegge naturmangfold.
K o m i t e e n viser til betydningen av at allmennhetens interesser med hensyn på tilgang til natur ivaretas, og vil understreke betydningen av allemannsretten.
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e viser til at allemannsretten er
foreslått grunnlovfestet, jf. Dokument 12:2 (2015–
2016), og vil understreke betydningen av en slik
grunnlovfesting.
K o m i t e e n vil understreke at organisasjoner
innenfor natur- og friluftsliv spiller en særdeles viktig rolle i å stimulere til friluftsliv, skape naturglede,
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kunnskap om og kjærlighet til naturen. Det er viktig
både i et folkehelseperspektiv og et naturvernperspektiv.
K o m i t e e n viser til at det ytes betydelige årlige
bidrag til frivilligheten og arbeidet med å spre kunnskap om naturen og gleden av friluftsliv.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig
F o l k e p a r t i o g V e n s t r e , viser til de siste års
budsjettavtaler med samarbeidspartiene, hvor det er
tilført ytterligere midler til frivillige organisasjoner
innenfor natur og friluftsliv, og at 2015 var friluftslivets år.
Et annet flertall, komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet,
Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønn e , mener en ytterligere opptrapping av støtten til
slike organisasjoner er en god investering.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samarbeid med frivilligheten om hvordan støtten til natur
kan videreutvikles i befolkningen.»
Bruk av prioriterte arter og utvalgte naturtyper
K o m i t e e n mener prioriterte arter og utvalgte
naturtyper er moderne virkemidler i naturforvaltningen, som er dynamiske, fleksible og treffsikre.
K o m i t e e n mener disse virkemidlene er avgjørende
for å stanse tapet av naturmangfold, både i form av
redningsaksjoner for arter som er kritisk og sterkt
truet av utryddelse, men også for å forebygge at arter
og naturtyper får forverret status.
K o m i t e e n har merket seg at regjeringen vil
bruke virkemiddelet prioriterte arter for å bedre tilstanden til arter som er kritisk eller sterkt truet på
Norsk rødliste for arter, og i tillegg er ansvarsart truet
globalt eller i Europa.
K o m i t e e n har merket seg at regjeringen vil
bruke en kombinasjon av områdevern, utvalgte
naturtyper og sektorregelverk, inkludert ulike tilskuddsordninger, for å ivareta de truede naturtypene.
K o m i t e e n har merket seg at regjeringen vil vurdere utvalgte naturtyper som virkemiddel for alle
truede naturtyper der dette virkemidlet er egnet.
K o m i t e e n mener det er positivt at dette virkemidlet vektlegger det lokale selvstyret og gir kommunene mulighet til å ivare naturmangfoldet gjennom
sin arealplanlegging. K o m i t e e n har merket seg at
Multiconsults rapport har klare indikasjoner på at til-
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stand er bedret eller i ferd med å bli bedret, alternativt
at forringelse er stoppet, for en rekke lokaliteter som
er vurdert som utvalgte naturtyper.
K o m i t e e n har merket seg at regjeringen vil
benytte ulike virkemidler som vern, utvalgte naturtyper og truede arter for å sikre langsiktig ivaretakelse
av truede arter og deres økologiske funksjonsområder.
K o m i t e e n vil vise til at det i forbindelse med
utarbeidelsen av naturmangfoldloven ble lagt opp til
at et relativt høyt antall arter skulle prioriteres.
K o m i t e e n vil understreke at i Ot.prp. nr. 52 (2008–
2009) Om naturmangfoldloven, vises det til utredninger fra Direktoratet for naturforvaltning, som mener
at ca. 400 arter totalt kan være aktuelle som prioriterte arter. K o m i t e e n viser til de respektive partiers
merknader i Innst. O. nr. 100 (2008–2009) om naturmangfoldloven.
K o m i t e e n mener at ambisjonsnivået for prioriterte arter og utvalgte naturtyper bør være slik det ble
lagt opp til i forbindelse med utarbeidelsen av naturmangfoldloven, og at det nå haster med å komme i
gang med å ta i bruk de nye moderne, dynamiske og
treffsikre virkemidlene for å stanse tapet av naturmangfold.
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Sosialistisk Venstreparti, mener det er riktig å
prioritere å forbedre tilstanden til de sterkt truede
eller kritisk truede artene i Norge, som har en vesentlig del av sin europeiske utbredelse i Norge eller på
Svalbard.
Et annet flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet
o g V e n s t r e , vil understreke at det er uheldig dersom Stortinget konkret skal ta stilling til hvilke arter
som blir prioritert i dette arbeidet, og mener de miljøfaglige myndighetene er best skikket til å vurdere
dette.
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e mener at det framstår
som passivt at regjeringen siden 2013 ikke har igangsatt arbeidet med faggrunnlaget til en eneste ny prioritert art eller utvalgt naturtype.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e mener at det å ikke ha igangsatt arbeidet
med faggrunnlaget er en for snever inngang, og at det
vil hindre at et moderne virkemiddel i naturforvaltningen blir brukt effektivt – nettopp for å forebygge
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at arter som ennå ikke er sterkt eller kritisk truet, blir
det.
D i s s e m e d l e m m e r mener at virkemidlet
prioriterte arter særlig må tas i bruk for alle kategorier av trua og nær trua arter og ansvarsarter som trenger ekstra beskyttelse av sitt leveområde, og hvor
konkrete tiltak kan bidra til å forbedre situasjonen for
arten. D i s s e m e d l e m m e r mener at regjeringen
bør vurdere om arter som hare og fjellrype som nå er
nær truet, bør vurderes som prioriterte arter.
Hav og kyst
K o m i t e e n har merket seg at miljøtilstanden i
norske havområder sammenfattes i forvaltningsplanene for havområdene. Barentshavet og Norskehavet
har ut fra en helhetsvurdering god miljøtilstand.
Nordsjøen og Skagerrak er mye mer påvirket av menneskelig aktivitet, og selv om tilstanden er bedret de
siste tiårene, er den fortsatt utilfredsstillende på
mange områder.
Forvaltningsplanene for havområdene
K o m i t e e n har merket seg at meldingen beskriver systemet med forvaltningsplaner for havområdene som et verktøy for en helhetlig og økosystembasert forvaltning, det vil si en forvaltning som
fremmer både bærekraftig bruk og bevaring av økosystemene.
K o m i t e e n vil understreke at de helhetlige og
økosystembaserte forvaltningsplanene for havområdene er det viktigste grepet vi har i Norge for å sikre
bærekraftig bruk og vern av havressursene. K o m i t e e n mener at skal forvaltningsplanene kunne gi
oppdaterte rammer for en økosystembasert forvaltning, må de oppdateres og revideres jevnlig.
K o m i t e e n mener at en revidering, med innhenting av ny kunnskap minimum hvert tolvte år – og en
oppdatering for å sjekke måloppnåelse og vurdere
virkemiddelbruken hvert fjerde år – vil sikre at forvaltningsplanene for våre havområder både er forutsigbare, dynamiske og inneholder oppdaterte avveininger.
K o m i t e e n foreslår:
«Stortinget ber regjeringen revidere de helhetlige
og økosystembaserte forvaltningsplanene for våre
havområder minimum hvert tolvte år, og oppdatere
dem hvert fjerde år.»
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Vens t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e vil
særlig peke på havområdene rundt Svalbard. Dette er
for en stor del områder som tidligere har vært dekket
av is, og dermed vernet seg selv. D i s s e m e d l e m m e r viser til at før det gis tillatelser til aktivitet i
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disse områdene, er det avgjørende at man sikrer tilstrekkelig kunnskap om artsmangfold og bunnvegetasjon. Inntil slik kunnskap er innhentet, må man
være svært restriktiv med å tillate fiske - i særdeleshet trålfiske. D i s s e m e d l e m m e r mener at det må
sikres tilstrekkelig vern av havressursene i dette
området.
Nærmere om forvaltningsplanen for Norskehavet
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet,
Venstre,
Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønn e , har merket seg at regjeringen i meldingen meddeler at den ikke ser behov for å oppdatere forvaltningsplanen for Norskehavet nå, fordi hovedtrekkene
i miljøtilstanden og bruken av Norskehavet ikke har
endret seg. F l e r t a l l e t er overrasket over denne
konklusjonen, særlig ettersom Stortinget ved
behandlingen av forvaltningsplanen i 2009, forutsatte at planen skulle oppdateres i 2014.
F l e r t a l l e t vil peke på at flere av miljømålene i
forvaltningsplanen Stortinget behandlet i 2009, ikke
er nådd. F l e r t a l l e t har merket seg at i kun fem av
de elleve områdene som er særlig verdifulle (SVO)
og trenger ekstra beskyttelse, er miljømålene nådd.
F l e r t a l l e t mener at når miljømål ikke nås, er det
naturlig at regjeringen legger fram forslag for Stortinget til en oppdatert forvaltningsplan, som inneholder tiltak for å nå miljømålene.
F l e r t a l l e t mener videre at det er tilkommet
mye ny relevant kunnskap om spesielt iskanten, Jan
Mayen og marin forsøpling, som ikke er fanget opp i
forvaltningsplanen for Norskehavet. F l e r t a l l e t
viser visere til at Artsdatabanken har utgitt to utgaver
av Norsk rødliste for arter siden Stortinget behandlet
forvaltningsplanen for Norskehavet i 2009, og Norge
har politisk forpliktet seg til naturmangfoldmålene
fra Aichi og til FNs bærekraftmål.
F l e r t a l l e t fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med en oppdatert forvaltningsplan for
Norskehavet, slik at den kan behandles i inneværende stortingsperiode.»
Handlingsplan for sjøfugler
K o m i t e e n viser til at mange sjøfuglbestander
har opplevd en langvarig tilbakegang, og flere sjøfugler, som lunde, er truet av utryddelse fordi tilbakegangen har vært særlig stor. K o m i t e e n viser til at
både Norsk rødliste for arter fra 2010 og 2015 viste
en negativ utvikling for mange sjøfuglbestander.
K o m i t e e n viser til at regjeringen mener Norge
har et særlig ansvar for bestandene av havhest, stor-
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skarv (marin underart), toppskarv, praktærfugl, fiskemåke, sildemåke (nordlig underart), polarmåke,
svartbak, ismåke, polarlomvi, alkekonge, teist og
lunde, hvor Norge har mer enn 25 pst. av de europeiske hekkebestandene.
K o m i t e e n foreslår:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide en handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler. I handlingsplanen må det gjøres en vurdering av hvilke
øvrige sjøfugler som bør få status som prioritert art.»
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet,
Venstre,
Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønn e , har videre merket seg at lunden er en norsk
ansvarsart som er globalt truet av utryddelse.
F l e r t a l l e t har merket seg at årsaken til sjøfuglenes tilbakegang er sammensatt, hvor blant annet
klimaendringene kan spille en rolle, og at det derfor
er nødvendig med en bred handlingsplan for å redde
sjøfuglene våre.
F l e r t a l l e t peker på at det er vanskelig for
forskningsmiljøene å fastslå årsakene til den dramatiske nedgangen i sjøfuglbestandene de siste 20 åra.
F l e r t a l l e t viser til Fisken og Havet nr. 6, 2007,
(arealrapporten; grunnlag for Forvaltningsplan
Norskehavet), som peker på at sil/tobis kanskje er den
viktigste føde for nesten alle sjøfuglartene i Norskehavet. Silartene er dermed svært viktige for sjøfuglbestandene, men den er ikke tatt med i beskrivelsen av
fiskeressursene i forvaltningsplanen for Norskehavet.
Dette er en svakhet med rapporten/planen og gjenspeiler den dårlige overvåkinga av silartene.
F l e r t a l l e t mener det er avgjørende viktig at
status for fiskearter som er føde for sjøfuglbestander,
blant annet sil, blir kartlagt, og ber regjeringen sikre
at arbeidet med å overvåke på fiskeribestander utvides til å sikre en god overvåkning av bestander som
er viktige for sjøfugl, selv om bestandsmålingen ikke
har kommersiell interesse for fiskeriet.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e mener regjeringen
bør sørge for at lunde får status som prioritert art.
Hubro og strandmurerbie
K o m i t e e n har merket seg at hubro er sterkt
truet av utryddelse i henhold til Norsk rødliste for
arter 2015. K o m i t e e n registrerer at arten har vært
fredet siden 1971, men at arten har hatt en betydelig
bestandsnedgang de siste tiårene.
K o m i t e e n registrerer at strandmurerbie er
sterkt truet av utryddelse både i Norge og Europa.
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K o m i t e e n viser til at villbier er viktige pollinatorer, og at så langt er 12 arter av villbier utryddet fra
Norge.
K o m i t e e n mener hubro og strandmurerbie er
eksempler på arter som trenger ekstra beskyttelse og
aktive redningstiltak i norsk natur.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e mener det bør sørges for at strandmurerbie
og hubro får status som prioriterte arter, og at det så
raskt som mulig utarbeides en opptrappingsplan over
hvilke andre arter knyttet til kystnaturen som trenger
prioritering.
Ålegraseng og åpen, grunnlendt kalkmark
K o m i t e e n har merket seg at ålegrasenger er
viktige marine økosystemer på verdensbasis som
oppvekstområder for fisk, og at naturtypen er listet
som truet og i nedgang under OSPAR-konvensjonen.
K o m i t e e n har også merket seg at i Emerald
Networks naturtypeliste under Bernkonvensjonen er
ålegraseng en av naturtypene som trenger beskyttelse.
K o m i t e e n har merket seg at åpen, grunnlendt
kalkmark er en liten naturtype i areal, men huser en
sjettedel av alle Norges karplanter, samt et stort antall
trua moser, lav, sopp og insekter. K o m i t e e n viser
til at arealet med åpen, grunnlendt kalkmark er mer
enn halvert siste 80 år.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti,
Venstre,
Sosialistisk
Venstre parti og Miljøpartiet De Grønne
har merket seg at verken ålegraseng eller åpen,
grunnlendt kalkmark har noen form for særskilt
beskyttelse, og mener at disse naturtypene bør bli
utvalgte naturtyper.
D i s s e m e d l e m m e r mener det bør sørges for
at ålegraseng og åpen, grunnlendt kalkmark får status
som utvalgt naturtype, og at det så raskt som mulig
må utarbeides en opptrappingsplan over hvilke andre
naturtyper knyttet til kystnaturen som bør få status
som utvalgt naturtype.
Elver og innsjøer
K o m i t e e n viser til at den første karakteriseringen etter vannforskriften fra 2013 viste at om lag en
tredjedel av vannforekomstene ikke har god tilstand,
og at nærmere halvparten står i fare for ikke å ha god
tilstand i 2021.
Vassdragsvern
K o m i t e e n viser til at gjennom Verneplan for
vassdrag er 389 vassdragsobjekter vernet mot vann-
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kraftutbygging, og at verneplanen inneholder et stort
mangfold av vassdrag og er et vesentlig bidrag til å
bevare et representativt utvalg av den norske vassdragsnaturen.
K o m i t e e n har merket seg at om lag 15 pst. av
ferskvann i Norge i dag er vernet eller foreslått vernet
av naturmangfoldloven. K o m i t e e n viser til at vassdrag vernes mot kraftutbygging gjennom Verneplan
for vassdrag og at denne sist ble revidert av Stortinget
i 2009.
K o m i t e e n har videre merket seg at regjeringen
vil vurdere en begrenset supplering av nåværende
områdevern i elver og innsjøer, og at områder som
allerede er vernet mot kraftutbygging vil bli prioritert.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet,
Venstre,
Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønn e , viser til at Verneplan for vassdrag i liten grad
omfatter den kystnære vassdragsnaturen.
Et annet flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , vil understreke at
vassdragene i verneplanen er gitt varig vern, og at det
ikke bør åpnes for konsesjonsbehandling av prosjekter som er tilknyttet verna vassdrag.
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e registrerer at utbyggingen av
småkraft de senere årene har lagt et betydelig press
på vassdragene i fjordarmene, og at disse også trenger vern, og at landskapsvernområde kan være en
aktuell verneform.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide en verneplan for kystnær vassdragsnatur.»
Komiteens medlem fra Kristelig Folk e p a r t i finner det naturlig at kystnær vassdragsnatur vies spesiell oppmerksomhet i neste revisjon av
Verneplan for vassdrag.
Elvemusling og fossesprøytsoner
K o m i t e e n har merket seg at Norge har mer enn
halvparten av den europeiske bestanden av elvemusling, og at elvemuslingen er sterkt truet av utryddelse
globalt. K o m i t e e n viser til at elvemuslingen er
naturens eget vannrenseanlegg, og at elvemuslingen
er helt avhengig av laks eller ørret for å formere seg.
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K o m i t e e n har merket seg at naturtypen fossesprøytsoner har internasjonal verneverdi, men trues
av kraftutbygging. K o m i t e e n viser til at fossesprøytsonene kjennetegnes ved et kaldt og fuktig
miljø, med særegne arter som trives i vannspruten.
K o m i t e e n viser til at verken elvemusling eller
fossesprøytsoner har særskilt beskyttelse.
K o m i t e e n har merket seg at regjeringen i stortingsmeldingen opplyser at fossesprøytsoner, særlig
utenfor Øst-Norge, er mindre godt representert i
områdevernet. K o m i t e e n viser til at regjeringen vil
vurdere supplerende vern av nåværende områder og
ordninger med frivillig vern av vassdragsnatur.

K o m i t e e n viser til at det er hjemmel i akvakulturloven for å påby sporing av oppdrettslaks.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e mener elvemuslingen krever aktive tiltak
for å reddes, og at den bør bli en prioritert art, mens
fossesprøytsonene bør bli en utvalgt naturtype.
D i s s e m e d l e m m e r mener regjeringen bør
sørge for at elvemuslingen får status som prioritert
art, fossesprøytsoner som utvalgt naturtype, og at det
så raskt som mulig utarbeides en opptrappingsplan
over hvilke andre naturtyper knyttet til vassdragsnatur som bør få status som utvalgt naturtype, og hvilke
arter som trenger prioritering.

Et annet flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti
og
Miljøpartiet
De
G r ø n n e , mener at oppdrettsnæringen har en plikt til
å drive forebyggende arbeid for å unngå uheldige følger for miljøet. For å muliggjøre et lettere skille mellom rømt oppdrettsfisk og villfisk ved utfisking i elv,
og for å kunne spore rømt fisk tilbake til den ansvarlige oppdretter, er merking av fisk et viktig tiltak.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at krav om merking
må stilles i tett dialog med og samarbeid med næringen, og viser til akvakulturloven § 10 annet ledd,
sitat:

Sporing av rømt oppdrettslaks
K o m i t e e n viser til at målet for norsk villaksforvaltning er å bevare og gjenoppbygge lakseelvenes unike laksestammer, slik at vi sikrer mangfoldet
innen arten og kan utnytte ressursen.
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e , vil peke på at Sjømat Norge, tidligere FHL, allerede i 2011 forpliktet seg til å arbeide
for individmerking fra 2012.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e mener at ved å individmerke fisken får
man en bedre oversikt over rømmingsproblemet, og
vil styrke det forebyggende arbeidet for å hindre rømming, gjennom at den som står for utslippene bøtelegges.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Sjømat Norge
på komiteens høring var negative til å innføre merking av oppdrettsfisken av kostnadsgrunner.
K o m i t e e n viser til behandlingen av Meld. St.
16 (2014–2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. K o m i t e e n viser til Innst. 361 S (2014–2015) hvor Stortinget enstemmig ber regjeringen utarbeide en strategi
mot rømming som tar utgangspunkt i en nullvisjon.

Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialist i s k V e n s t r e p a r t i , viser til endringene i akvakulturloven (Prop. 103 L (2012–2013)), og viser til at
miljønormen i loven § 10 innebærer at akvakultur
skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig
forsvarlig måte. Stortinget vedtok endringer i akvakulturloven § 10, som ga departementet hjemmel til
å innføre krav om merking av akvatiske organismer.

«Departementet kan i enkelt vedtak eller forskrift
gi nærmere bestemmelser for å sikre miljømessig forsvarlig akvakultur, herunder stille krav til forebyggende tiltak, krav om merking av akvatiske organismer, bruk av akvatiske organismer som ikke kan
formere seg og bruk av fremmede organismer.»
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e foreslår:
«Stortinget ber regjeringen innføre krav om at all
oppdrettslaks dobbeltmerkes innen 2020, på en måte
som gjør at rømt fisk enkelt kan identifiseres og spores tilbake til oppdrettsanlegget slik at ansvaret for
den rømte fisken tillegges riktig produsent. Regelverket skal fremlegges for Stortinget senest våren
2017.»
Kvalitetsnorm for villaks
K o m i t e e n vil understreke at den samlede bredden i kompetansemiljøer innen havbruk og miljø må
involveres i arbeidet med å sikre bærekraft i havbruksnæringen.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet,
Venstre,
Sosialistisk
Venstreparti
og
Miljøpartiet
De
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G r ø n n e , legger vekt på at kvalitetsnormen for villaks setter retningsgivende mål for laksebestandene.
Et annet flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet
o g V e n s t r e , vil påpeke at villaksen har mange
påvirkningsfaktorer, og at kunnskapsgrunnlaget må
styrkes når det gjelder alle påvirkningsfaktorene.
D e t t e f l e r t a l l e t vil også vise til Stiftinga
Norsk Villaksforvaltning (SNVF) og deres arbeid
med et nasjonalt villaksprosjekt, og ser det som positivt at det prøves ut forskjellige forvaltningsmetoder
for villaks. D e t t e f l e r t a l l e t mener at formidling
av relevant kunnskap om villaksen må styrkes og bli
mer tilgjengelig. D e t t e f l e r t a l l e t mener det kan
være behov for flere kultiveringstiltak for å sikre en
bærekraftig utvikling. D e t t e f l e r t a l l e t viser for
øvrig til Innst. 361 S (2014–2015) og Meld. St. 16
(2014–2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig
vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, som omtaler
havbruksnæringens påvirkning av villaksen.
Et tredje flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , viser til at resultatet
etter at Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har
vurdert de første 104 laksebestander etter kvalitetsnormen for villaks, viser at vi ikke når målet etter
kvalitetsnormen for villaks i fire av fem laksebestander – i stor grad på grunn av genetisk påvirkning fra
rømt oppdrettslaks.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at det er bestemt at
vurderingskriteriene for kvalitetsnormen for villaks
skal være bestandenes størrelse og genetiske integritet. Lakselus påvirker det første vurderingskriteriet,
og rømming av oppdrettslaks påvirker det andre.
Et fjerde flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønn e , mener det er et mål at alle villaksstammer får
kvalitetsnormen «god» eller «svært god».
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e peker på at det foreslåtte/vedtatte
trafikklyssystemet for tildeling/inndragning av biomasse i den enkelte konsesjon ikke medfører reaksjoner overfor oppdrettsnæringen dersom berørt villaksbestand er i «moderat» stand. Det medfører heller
ingen reaksjoner dersom en villaksbestand får forringet kvalitetsnorm fra «god» eller «svært god» til
«moderat», som følge av tildeling av nye konsesjoner.
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Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e mener dette innebærer at trafikklyssystemet må tilpasses et slikt mål, og at det må få konsekvenser for oppdrettsnæringen i områder der kvalitetsnormen ikke er «god» eller «svært god».
D i s s e m e d l e m m e r mener at man bør sørge
for at trafikklyssystemet som skal implementeres i
havbruksnæringen er i tråd med kvalitetsnormen for
villaks, slik at samlet miljøbelastning er avgjørende
for om videre vekst i oppdrettsnæringen kan tillates.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at trafikklyssystemet som skal implementeres i havbruksnæringen er i tråd med kvalitetsnormen for villaks, slik
at samlet miljøbelastning er avgjørende for om videre
vekst i oppdrettsnæringen kan tillates.»
Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder
K o m i t e e n viser til at ordningen med nasjonale
laksevassdrag og laksefjorder skal gi om lag tre fjerdedeler av den norske villaksressursen en særlig
beskyttelse i utvalgte vassdrag og fjordområder.
K o m i t e e n understreker at i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder skal tiltak og aktiviteter som
kan skade villaksen ikke være tillatt eller ha restriksjoner, og imøteser evalueringen av systemet med
nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, som skal
finne sted i 2017.
Vannforvaltning
K o m i t e e n viser til at regjeringen arbeider med
å gjøre dagens naturforvaltningsvilkår gjeldende for
vassdrag som mangler slike vilkår, og mener dette er
et viktig tiltak for å bedre norsk vannmiljø som det
haster med å få gjennomført.
K o m i t e e n viser til at det finnes en rekke
gamle, konsesjonsløse vannkraftanlegg fra før vassdragsreguleringsloven og vannressursloven, og at
regjeringen har til hensikt å få oversikt over slike inngrep og lokaliseringen av dem. K o m i t e e n forutsetter at dette prioriteres, slik at vi snarest mulig får en
komplett oversikt i den ordinære konsesjonsdatabasen over vassdragsreguleringer i Norge.
K o m i t e e n viser til at det vil bli gjennomført en
rekke vilkårsrevisjoner i første planperiode av gjennomføringen av vannforskriften, og mener det er et
vesentlig verktøy for å nå miljømålene i vannforskriften. K o m i t e e n viser til at vilkårsrevisjoner
som er gjennomført så langt har tatt svært lang tid, og
forutsetter at NVE prioriterer tilstrekkelige ressurser
til å gjennomføre de kommende vilkårsrevisjonene
på en effektiv måte.
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Våtmark
K o m i t e e n viser til at Norge har en særlig rik
myrnatur og et spesielt ansvar i europeisk sammenheng, samtidig som minst 1/3 av det opprinnelige
myrarealet under skoggrensa er brukt til landbruksog utbyggingsformål. K o m i t e e n viser videre til at
myr har en viktig funksjon for vannrensing, som
vannmagasin, ved å dempe flom, for friluftsliv og
ved å levere flere andre økosystemtjenester, ikke
minst som ett av verdens største karbonlagre.
Kvalitetsnorm for myr
K o m i t e e n viser til at Naturindeksen viser en
jevn nedgang i økologisk kvalitet for våre våtmarker
siden 1990. K o m i t e e n har merket seg at for myr/
våtmark har vi i dag ikke et helthetlig kunnskapssystem, slik vannforskriften er det for vannforekomster
og forvaltningsplanene for havområdene.
K o m i t e e n mener at en kvalitetsnorm for myr
etter naturmangfoldloven vil kunne bidra til et godt
kunnskapssystem for denne karbon- og artsrike
naturtypen.
K o m i t e e n foreslår:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide kvalitetsnorm for myr.»
K o m i t e e n viser til omtalen av Dokument 8:78
S (2014–2015) og Innst. 304 S (2014–2015).
K o m i t e e n vil peke på at Klima- og miljødepartementet i 2015 startet et treårig pilotprosjekt for
restaurering av myr.
K o m i t e e n vil videre peke på at regjeringen i
arbeidet med å forsterke klimaforliket vil utarbeide
en plan for økt restaurering av myr og annen våtmark
som klimatiltak i perioden 2016–2020. K o m i t e e n
vil understreke viktigheten av å stimulere til økt
restaurering av myr i samarbeid med grunneierne.
Statlige planretningslinjer for myr
K o m i t e e n merker seg at regjeringen peker på
at våtmarker og flommarker i lavlandet er sterkt
utsatt for nedbygging.
K o m i t e e n viser til at kommunene har et selvstendig ansvar for naturmangfoldet, men at regjeringen vil sikre tilstrekkelig naturfaglig kompetanse i
kommunene. K o m i t e e n viser til at regjeringen vil
videreutvikle veiledningsmateriale for kommunene –
om hvordan de kan integrere arbeidet med naturmangfold i sitt virke.
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e , fremmer derfor følgende forslag:
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«Stortinget ber regjeringen utarbeide statlige
planretningslinjer, som skal hindre ødeleggelse av
myr gjennom nedbygging til veier, idrettsanlegg,
tomtegrunn, vannmagasiner m.m.»
Myr og klima
K o m i t e e n viser til at regjeringen vil vurdere å
pålegge merking av jordprodukter tydeligere med
innholdsinformasjon og vurdere konsekvensene av
en utfasing av torv nærmere. K o m i t e e n mener en
plan for utfasing av torv er et viktig tiltak, og mener
regjeringen må igangsette dette arbeidet snarest
mulig, samtidig som det må arbeides fram gode og
bærekraftige alternativer til torv som strukturmiddel
i hagejord og til bruk i veksthus.
K o m i t e e n viser til at regjeringen vil utarbeide
en plan for økt restaurering av myr og annen våtmark
som klimatiltak i perioden 2016–2020, og at dette
skal gi både reduserte klimagassutslipp, tilpasning til
klimaendringene og bedring i økologisk tilstand.
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Senterpartiet, viser til at regjeringen arbeider med
å revidere forskriften om nydyrking, slik at også hensynet til klima blir gjenspeilet, inkludert vurdering av
et forbud mot nydyrking. F l e r t a l l e t viser til at
NIBIO (tidligere Bioforsk) har beregnet at utslipp fra
dyrket myr tilsvarer ca. 1,9 mill. tonn CO2 i året, at
dette utgjør ca. 28 pst. av landbrukets klimautslipp,
og mener derfor dette er et svært viktig tiltak.
Et annet flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre,
viser til at regjeringen vil vurdere å pålegge produsentene å merke varene tydeligere med innholdsinformasjon. D e t t e f l e r t a l l e t har merket seg at
regjeringen vil vurdere konsekvensene av en utfasing
av bruken av torv nærmere. D e t t e f l e r t a l l e t har
også merket seg at regjeringen vil følge opp spørsmålet om konsekvensutredning for torvuttak under 2
millioner kubikkmeter eller på arealer under 1 500
dekar i forbindelse med revisjon av regelverket om
konsekvensutredninger, i lys av EU-direktiv 2014/
54.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne
peker på at Norsk torv- og jordprodusenters bransjeforbund i komiteens høring var bekymret for at et
ensidig forbud mot å hente ut ny torv, vil føre til at
den norske torven blir erstattet av utenlandsk. D i s s e
m e d l e m m e r mener dette er en betimelig advarsel,
og mener at det parallelt med et nasjonalt forbud bør
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innføres en tilstrekkelig høy avgift på torv til at andre
alternativer vinner i konkurransen.
Skog
K o m i t e e n har merket seg at skogen er den
naturtypen i Norge med flest rødlistearter. Av totalt
2 355 truede arter på rødlista lever 1 122 arter (48
pst.) utelukkende eller delvis i skog.
K o m i t e e n mener at aktiv bruk av skogen er en
forutsetning for å redusere de norske klimagassutslippene. Samtidig gir utnyttelse av skogressursene
store muligheter for næringsutvikling og verdiskaping gjennom utvikling av trevirke til nye produkter.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet
o g V e n s t r e , er opptatt av at det ikke er en motsetning mellom å forvalte skogen i et langsiktig og
bærekraftig perspektiv som ivaretar artsmangfoldet,
og å utnytte det betydelige potensialet som skogen
representerer i fornybarsamfunnet.
Gammelskogen
K o m i t e e n har merket seg at av all skog i Norge
er bare 2,4 pst. ordentlig gammel, som i biologisk
forstand betyr mer enn 160 år, og at denne skogen er
særlig rik på naturmangfold, og er hjemmet til mange
trua arter. K o m i t e e n understreker gammelskogens
betydning som karbonlager.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ,
mener det må tas initiativ overfor skognæringen for å
prioritere frivillig vern av den eldste skogen.
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen innføre automatisk
vern av skog eldre enn 160 år.»
Komiteens medlemmer fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti
o g S e n t e r p a r t i e t har merket seg at det har blitt
betydelig mer av døde trær og gammelskog i Norge
de siste 20 årene. D i s s e m e d l e m m e r har også
merket seg at både naturindeksen og Norsk rødliste
for arter 2015 viser en positiv utvikling for artsmangfoldet i skog. D i s s e m e d l e m m e r vil peke på at
Landsskogtakseringen viser at antall dekar gammel
skog økte kraftig fra 1996 til 2012.
D i s s e m e d l e m m e r understreker at det har
blitt flere arter i den norske skogen. Norsk skogbruk
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drives på en måte som tar hensyn til det biologiske
mangfoldet gjennom miljøsertifiseringen, som stiller
krav til at det blir etablert kantsoner, at det tas særlig
hensyn til f.eks. edellauvskog og at livsløpstrær skal
bli stående.
Huldrestry
K o m i t e e n har merket seg at Norge er et av landene i verden med flest ulike arter lav, og at mange
av dem er truet av utryddelse. K o m i t e e n har merket seg at huldrestry er en relativt storvokst lav som
liker seg best i gammel, fuktig granskog, og som er
sterkt trua på den norske rødlista for arter.
K o m i t e e n mener huldrestry er et eksempel på
en art som trenger ekstra beskyttelse og aktive redningstiltak i norsk natur.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e mener det bør sørges for at huldrestry får
status som prioritert art, og at det så raskt som mulig
utarbeides en opptrappingsplan over hvilke naturtyper i skog som bør få status som utvalgt naturtype, og
hvilke andre arter som trenger prioritering.
Bærekraftforskriften og meldeplikt for hogst
K o m i t e e n er tilfreds med at regjeringen tar
sikte på å revidere forskrift om bærekraftig skogbruk,
slik at også rensk av grøfter der det ikke er etablert
produktiv skog blir forbudt, og imøteser en slik revisjon snarest mulig.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti
og
Miljøpartiet
De
G r ø n n e , peker på behovet for å sikre at skog som
har høye verneverdier ikke felles. F l e r t a l l e t ber
regjeringen vurdere ulike løsninger for å innføre en
meldeplikt for hogst av trær.
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen vurdere ulike løsninger for å innføre meldeplikt ved hogst av trær.»
Bevar de siste villmarkene
K o m i t e e n har merket seg at villmarkspregede
områder er blitt kraftig redusert i Norge de siste 100
år, og at rundt år 1900 var nesten halvparten av landet
villmark, mens i dag er kun ca. 10 pst. av landet mer
enn 5 km fra et større teknisk inngrep i naturen.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , viser til at kun 6 pst.
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av den produktive skogen ligger i inngrepsfrie naturområder (INON-områder), og det er derfor viktig at
disse skogområdene i størst mulig grad bevares.
F l e r t a l l e t mener at det er viktig å bevare de siste
villmarkspregede områdene i norsk natur.
Komiteens medlemmer fra Høyre,
Fremskrittspartiet og Kristelig Folkep a r t i viser til regjeringserklæringen, hvor det ble
varslet at man vil avvikle INON som verktøy i arealpolitikken. D i s s e m e d l e m m e r vil peke på at
INON er beholdt som indikator, og at miljøverdiene
i naturområder uten større tekniske inngrep skal vurderes i hver enkelt sak på verdi med andre miljøverdier.
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpart i e t D e G r ø n n e fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre INON
som forvaltningsbegrep, og gjeninnføre forbudet mot
subsidiering av skogsbilveier inn i villmarkspregede
områder.»
Komiteens medlem fra Senterpartiet
viser til at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
i 2014 endret forskrift om tilskudd til nærings- og
miljøtiltak i skogbruket, slik at alle søknader om tilskudd til skogsbilveier nå blir vurdert ved tildelingen
av midler. INON blir imidlertid fortsatt benyttet i
kommunal arealplanlegging. Det er ingen tvil om at
uberørt natur har en stor egenverdi, men d e t t e
m e d l e m mener at INON som forvaltningsbegrep er
problematisk, da dette kriteriet ikke har noen juridisk
forankring i lov, det hindrer lokalt sjølstyre, det har
store mangler som indikator, og bruken av det er et
betydelig hinder for næringsutvikling.
D e t t e m e d l e m viser til at det i Meld. St. 25
(2015–2016) Kraft til endring, står at «Inngrepsfrie
naturområder (INON) brukes ikke lengre som verktøy i arealpolitikken». D e t t e m e d l e m legger dette
til grunn, og forutsetter at regjeringen sørger for at
INON fjernes fra data som skal inngå i det offentlige
kartgrunnlaget umiddelbart.
D e t t e m e d l e m fremmer på denne bakgrunn
følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen umiddelbart sørge for
at INON fjernes fra data som skal inngå i det offentlige kartgrunnlaget.»
Kulturlandskap og åpent lavland
K o m i t e e n viser til at hele 24 pst. av de trua
artene er avhengige av at det semi-naturlige kultur-
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landskapet opprettholdes og skjøttes slik det har blitt
gjennom tusenvis av år. Opphør av bruk (slått og
beite) med påfølgende gjengroing, samt intensivering av jordbruksdrift eller endring i arealbruk, er de
viktigste negative faktorene i at vi har hatt et betydelig tap av det artsrike kulturlandskapet – som også gir
tap av viktige økosystemtjenester, som pollinering.
Utvalgte kulturlandskap
K o m i t e e n har merket seg at ordningen med
utvalgte kulturlandskap i jordbruket sikrer næringsmessig skjøtsel og drift gjennom frivillige avtaler, og
er et godt eksempel på et presist virkemiddel som er
rettet mot å ivareta et representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap.
K o m i t e e n viser til en evaluering fra 2014 som
konkluderer med at offentlig forvaltning, grunneiere
og næringsorganisasjoner er fornøyd med forvaltning, prosesser, tilskuddsnivå og effekter av ordningen.
K o m i t e e n viser til at Stortinget i forbindelse
med behandling av representantforslag om nasjonal
strategi for bier og pollinering, Dokument 8:6 S
(2015–2016), vedtok at «Stortinget ber regjeringen
på egnet måte fremme en sak om nasjonal strategi for
å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter». K o m i t e e n vil påpeke at en utvidelse av ordningen med utvalgte kulturlandskap er
særdeles viktig også i denne sammenhengen.
K o m i t e e n viser til at «Utvalgte kulturlandskap
i jordbruket» ble etablert i 2009 og omfatter i dag 22
områder i hele landet. Alle fylker har minst ett utvalgt
område. I disse områdene finnes det svært store biologiske og kulturhistoriske verdier – fra lyngheier og
andre beitemarker til steingjerder og bygninger.
K o m i t e e n viser til at «Utvalgte kulturlandskap i
jordbruket» er et samarbeid mellom miljø- og landbruksmyndighetene, og ledes av Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Miljødirektoratet, og
er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. Arbeidet med «utvalgte kulturlandskap i jordbruket» er et virkemiddel som fungerer godt.
K o m i t e e n viser til at 24 pst. av de trua artene
er avhengige av at kulturlandskapet opprettholdes og
skjøttes. Opphør og gjengroing er den største påvirkningsfaktoren for de fleste trua artene i kulturlandskap.
K o m i t e e n viser til at Miljødirektoratet anbefaler utvidelse til flere områder, slik at vi får en bedre
representativitet av verdifulle kulturlandskap i
Norge. K o m i t e e n ber regjeringen igangsette et
arbeid for å sikre flere «utvalgte kulturlandskap i
landbruket». Å utvide dagens ordning med utvalgte
kulturlandskap vil sikre leveområdene til mange av
våre rødlistede arter.
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Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , mener det er behov
for langt flere slike områder, og at en ordning som er
så populær i lokalsamfunnene derfor bør utvides.

D e t t e m e d l e m vil advare mot å tro at økte mål
for vern av områder i seg sjøl vil bidra til ivaretakelse
av naturmangfold. Med en slik statisk inngang til
naturmangfold risikerer vi det motsatte. Et aktivt
jordbruk over hele landet er i seg sjøl avgjørende for
å opprettholde artsmangfold i kulturlandskapet.

K o m i t e e n viser til at det i dag brukes til
sammen 12 mill. kroner på ordningen med utvalgte
kulturlandskap over ulike departements budsjetter.
K o m i t e e n har merket seg at regjeringen i meldingen varsler at det vil foretas en gjennomgang av
områder med truede naturtyper i åpent lavland.
K o m i t e e n viser for øvrig til at en økning i utvalgte
kulturlandskap vil bety en betydelig økning i budsjettet.
K o m i t e e n viser til at bærekraftig jordbruk er
ett av målene med jordbrukspolitikken, og prioriteringene innenfor jordbruksavtalen bestemmes i de
årlige jordbruksforhandlingene.
K o m i t e e n foreslår:

Vipe, heroringvinge og styvingstrær

«Stortinget ber regjeringen videreutvikle dagens
ordning med utvalgte kulturlandskap med sikte på å
øke antall områder frem mot 2020».
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e foreslår:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
jordbruksforhandlingene ha som forhandlingsmål at
en økt andel av jordbruksavtalens rammer går til beitetilskudd.»
K o m i t e e n viser til at om lag 24 pst. av artsmangfoldet er avhengig av at det drives aktivt beitebruk og at kulturlandskapet holdes åpent. Det er i stor
grad de store beitedyrene som har formet det europeiske kulturlandskapet over de siste 10 000 år.
K o m i t e e n vil peke på at bruk av utmark over
tid er redusert og at store utmarksareal ligger ubrukt.
K o m i t e e n viser til at en rekke arter, blant annet
orkideer, fioler, sopp, mose, sommerfugler og insekter, er avhengige av dyrehold og beiting.
K o m i t e e n vil understreke behovet for en
variasjon av virkemidler der både vern og bruk inngår i en fornuftig forvaltning.
Komiteens medlem fra Senterpartiet
vil understreke at noen av årsakene til nedgang i artsmangfold i kulturlandskapet kan være nedlegging av
jordbruk, en rovviltpolitikk som vanskeliggjør beitebruk og en vernepolitikk som legger begrensninger
på bruken av et naturområde, som bidrar til forringelse av naturmangfold i kulturlandskapet.

K o m i t e e n viser til at vipe og sommerfuglen
heroringvinge begge er arter som er oppført som
«sterkt truet» på den norske rødlista, og at begge
artene er avhengige av aktive tiltak i form av skjøtsel
i kulturlandskapet. K o m i t e e n viser videre til at
styvingstrær er viktige levesteder for en rekke truede
arter av sopp og lav, og nå regnes som en sterkt truet
naturtype.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e mener det bør sørges for at vipe og heroringvinge får status som prioriterte arter – og styvingstrær som utvalgt naturtype, og at det så raskt
som mulig utarbeides en opptrappingsplan over
hvilke arter i kulturlandskapet som trenger prioritering.
Fjell
K o m i t e e n har merket seg at påvirkningene på
naturmangfoldet i fjellet er økende. Planter og dyr i
fjellet er tilpasset ekstreme miljøbetingelser, og det er
lite som skal til før forstyrrelser får negative konsekvenser for naturmangfoldet.
Miljøkvalitetsnorm for høstbare arter
K o m i t e e n har merket seg at flere av våre høstbare arter har hatt en negativ utvikling de siste tiårene, og at trusselbildet er sammensatt. K o m i t e e n
viser til at i 2015 kom begge rypeartene og hare inn
på norsk rødliste for arter. K o m i t e e n understreker
at det derfor trengs gode kunnskapssystemer for å
kunne følge med på utviklingen av høstbare arter, og
at disse høstbare artene må få en egen miljøkvalitetsnorm.
K o m i t e e n er positiv til at regjeringen vil vurdere å lage en egen kvalitetsnorm for villrein, og
mener at også lirype, fjellrype, hare, bever og skogshøns bør få sin egen kvalitetsnorm i henhold til naturmangfoldloven § 13.
K o m i t e e n foreslår:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide en kvalitetsnorm for villrein, og vurdere kvalitetsnorm for
flere utvalgte arter.»
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E) Merknader til kapittel 8: Bedre kunnskap om
naturmangfold
Økologisk grunnkart for Norge
K o m i t e e n har merket seg omtalen av arbeidet
med et økologisk grunnkart, og at regjeringen beskriver et økologisk grunnkart som kartfestet miljøinformasjon.
K o m i t e e n vil understreke at hovedelementene
i et økologisk grunnkart for Norge består av kartfesting over hele Norge av:

Komiteens medlem fra Senterpartiet
er opptatt av at det er behov for et kunnskapsløft for
naturmangfold. Norge er et land med stor naturvariasjon og mange arter. D e t t e m e d l e m mener at kartleggingen av artene er under press, fordi den kunnskapsbaserte naturforvaltningen svekkes av at dagens
kunnskapsgrunnlag er av et begrenset omfang, og at
kvaliteten på kartleggingen ikke er tilstrekkelig for å
utøve en objektiv forvaltning.

–

Rødlister for arter og naturtyper og svartelista over
fremmede skadelige organismer

–
–

Forvaltningsprioriterte naturtyper med NiN-systemet som grunnlag.
Arter, med særlig vekt på arter av nasjonal forvaltningsinteresse.
Landskapstyper.

K o m i t e e n understreker betydningen av kunnskap om hvilke habitat/livsmiljø de ulike artene krever. Kartfesting av arter og naturtyper må kombineres med økt kunnskap om artenes krav til sitt livsmiljø, deres spredningsevne og hvor avhengig arten
er av bestemte naturgitte lokaliteter.
K o m i t e e n mener at et økologisk grunnkart er
like nødvendig for en kunnskapsbasert natur- og arealpolitikk som et geografisk grunnkart er for all navigasjon. K o m i t e e n mener at Artsdatabanken må
være sentral i utvikling og drift av et økologisk
grunnkart for Norge.
K o m i t e e n vil peke på at et økologisk grunnkart ikke er et spesifikt kart, men en samling kartlag
som gir kunnskap om hvor naturtyper og arter forkommer i landet.
K o m i t e e n foreslår:
«Stortinget ber regjeringen styrke arbeidet med et
økologisk grunnkart med naturtyper, arter og landskapstyper.»
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Senterpartiet, vil understreke at arbeidet med
kunnskap om naturen i det økologiske grunnkartet er
viktig og har stort potensial til å virke konfliktdempende i mange planprosesser. F l e r t a l l e t vil peke
på at det har vært en økt satsing på kunnskap i norsk
naturforvaltning siden 2001.
Et annet flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , mener det bør ferdigstilles et økologisk grunnkart for Norge med
naturtyper, arter og landskapstyper innen utgangen
av 2025.

K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Senterpartiet, viser til at Artsdatabankens rødlister for arter og naturtyper og svartelista over fremmede, skadelige organismer nyter stor tillit, og har
blitt viktige verdinøytrale forvaltningsverktøy.
F l e r t a l l e t mener det er av stor betydning at disse
verktøyene oppdateres jevnlig. F l e r t a l l e t mener
videre det er viktig å styrke den standardiserte overvåkingen av natur, blant annet av forvaltningsprioriterte arter og naturtyper.
F l e r t a l l e t foreslår:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at svartelisten over fremmede skadelige organismer og rødlistene over truede arter og naturtyper oppdateres fortløpende slik at alle artsgrupper og naturtyper gjennomgås hvert femte år.»
Komiteens medlemmer fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti
o g S e n t e r p a r t i e t viser til at regjeringen mener
det er behov for å gjennomgå norsk naturovervåking
med sikte på å sikre et godt kunnskapsgrunnlag med
god geografisk dekning.
D i s s e m e d l e m m e r mener at en oppdatering
hvert femte år av rødlistene over truede arter vil
kreve store ressurser. D i s s e m e d l e m m e r viser til
at miljøforvaltningen i større grad vil gå over til jevnlige oppdateringer når ny kunnskap kommer til, og at
det oppdateres digitalt.
Komiteens medlem fra Senterpartiet
viser til at ekspertgruppene som lager grunnlaget for
svartelistene og rødlistene til stadighet må jobbe
under sterk tidsnød. Av hensyn til kvaliteten i arbeidet med svartelisten mener d e t t e m e d l e m at oppdatering hvert 10. år vil være å foretrekke. I tillegg vil
dette gi en bedre forutsigbarhet i planteskolene og
grøntanleggsektoren, som i dag opplever stor usikkerhet for hvilke planter som vil være tillatt å benytte.
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Naturindeks
K o m i t e e n har merket seg at Naturindeks for
Norge er et kvalitativt verktøy for å si noe om tilstanden i hovedøkosystem som skog, fjell og våtmark.
K o m i t e e n viser til at Naturindeks er en metodisk sammenstilling og presentasjon av tilgjengelige
overvåkingsdata, der kvaliteten er avhengig av tilgangen på gode data.
K o m i t e e n viser til at naturovervåking er en
langsiktig forvaltningsoppgave som er underlagt
prioriteringer i statsbudsjettet.

og som kan gi et nødvendig kunnskapsløft på dette
feltet.
K o m i t e e n mener det også er nødvendig med
en styrket økologisk kunnskap om naturens funksjon,
status og utviklingstrender, for å se sammenhengen
mellom bevaring av natur og ivaretagelse av viktige
økosystemtjenester som pollinering, karbonlagring,
vannrensing og flomdemping. K o m i t e e n mener
dette vil være avgjørende for å kunne forstå hvilke
konsekvenser blant annet klimaendringer vil kunne
ha for natur og samfunn.

Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspart i e t , S e n t e r p a r t i e t o g V e n s t r e , vil understreke at datagrunnlaget for Naturindeksen er tett
knyttet til miljøovervåkingen, som er Miljødirektoratets hovedansvar. F l e r t a l l e t mener derfor det er
naturlig at arbeidet med Naturindeks ledes av Miljødirektoratet, men vil understreke viktigheten av at det
involveres eksperter med kunnskap om truede og
fremmede arter i dagens organisering.

Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet
o g V e n s t r e , viser til at økosystemforskning dekkes av forskningsprogrammet MILJØFORSK.
F l e r t a l l e t viser til at dette programmet ser alle
miljøtemaer med unntak av klima og marin forskning
under ett, noe som er en stor fordel for å se komplekse miljøproblemstillinger i sammenheng.
F l e r t a l l e t viser for øvrig til den vedtatte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (Meld.
St. 7 (2014–2015) og Innst. 137 S (2014–2015)).

Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e mener Naturindeksen
er et av våre viktigste kunnskapsverktøy, og bør lages
og eies av Artsdatabanken. D i s s e m e d l e m m e r
mener det er viktig at Naturindeksen – i likhet med
rødlistene for arter og naturtyper, og svartelisten –
blir et kunnskapsverktøy, uavhengig av miljøforvaltningen.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen overføre ansvaret for
Naturindeksen fra Miljødirektoratet til Artsdatabanken, og gi Artsdatabanken i oppdrag å utvikle
Naturindeksen slik at kunnskap om truede arter og
naturtyper, fremmede arter med høy økologisk risiko
og bestandenes status, reflekteres i indikatorene til
Naturindeksen.»
Forskning på økosystemer
K o m i t e e n viser til at økosystemtjenesteutvalget i NOU 2013:10 Naturens goder – om verdien av
økosystemtjenester, anbefalte at det bør opprettes et
eget forskningsprogram som kan se på naturmangfold, økosystemfunksjoner og økosystemtjenester, og
sammenhengene mellom disse.
K o m i t e e n mener at kunnskapsgrunnlaget når
det gjelder naturmangfold og økosystemtjenester må
styrkes. K o m i t e e n vil i denne sammenheng framheve at Norges forskningsråd bør bidra til å etablere
en senterordning, som omfatter relevante fagmiljøer,

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen igangsette et nytt
forskningsprogram under Norges forskningsråd, som
ser på økosystemfunksjoner og økosystemtjenester
og sammenhenger mellom disse, samt naturmangfoldets verdier, status og utviklingstrender.»
Nasjonal informasjonskampanje om naturmangfold
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
G r ø n n e viser til at det er et mål at flere skal bli oppmerksomme på verdien av biologisk mangfold, jf.
Aichi-mål nr. 1. I stortingsmeldingen refereres det til
en undersøkelse gjort av Miljødirektoratet, som viser
at befolkningens kunnskap om naturmangfold er
begrenset. D i s s e m e d l e m m e r mener de frivillige
natur- og friluftslivsorganisasjonene har kompetanse
og ressurser som kan spille en viktig rolle i arbeidet
med å formidle økt kunnskap om naturmangfold.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen innen 2018 gjennomføre en nasjonal informasjonskampanje for å øke
kunnskapen om naturmangfold.»

4739
28
F) Merknader til kapittel 9: Lokale og regionale
myndigheters ansvar
Kompetanse og kapasitet i kommunene
K o m i t e e n viser til at kommunene spiller en
sentral rolle i arealforvaltningen i Norge, og er enig i
at utforming av gode planer som sikrer en bærekraftig forvaltning og arealbruk og hindrer tap av naturmangfold, er betinget av at kommunene har tilstrekkelig saksbehandlingskapasitet, god naturfaglig
kompetanse, kunnskap om naturmiljøet i kommunen
og god forvaltningskompetanse. K o m i t e e n merker
seg at regjeringen vil sikre kommunene tilstrekkelig
naturfaglig kompetanse.
K o m i t e e n har imidlertid også merket seg at
hele 61 pst. av landets kommuner ifølge NIVI Analyse har 0,5 årsverk eller mindre tilgjengelig for å
drive samfunnsplanlegging, mens 32 pst. av kommunene har 0,5 årsverk eller mindre til arealplanlegging,
og at kun 28 pst. av kommunene kan sies å ha et «fagmiljø» for å ivareta kommunens arealplanlegging.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , er bekymret for at
dette verken sikrer naturmangfoldet eller en effektiv
og samfunnsøkonomisk fornuftig planlegging.
F l e r t a l l e t mener det i forbindelse med stortingsmeldingen om kommunereformen bør legges
fram en plan for en styrking av miljøkompetansen og
kapasiteten i kommunene.
F l e r t a l l e t viser til at det i 2008 ble utarbeidet
«Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene», og at hele 412 kommuner i
dag har vedtatt en klimaplan. F l e r t a l l e t viser til en
evaluering gjennomført av Vista Analyse i 2014, som
viser at et stort flertall av kommunene er fornøyd
med planene, som har vært realistiske og har bidratt
til å nå konkrete klimamål.
Et annet flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti
og
Miljøpartiet
De
G r ø n n e , mener man bør følge samme spor for
naturmangfold, og at det bør lages statlige planretningslinjer for kommunene om å hindre tap av naturmangfold, både innen generell arealplanlegging,
unngåelse av viktige naturområder, avbøting, restaurering og virksomhetsutøvelse. D e t t e f l e r t a l l e t
mener kommunene må sette mål og tenke langsiktig
for å bidra til å innfri både lokale og nasjonale naturmangfoldmål.
D e t t e f l e r t a l l e t fremmer på denne bakgrunn
følgende forslag:
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«Stortinget ber regjeringen utarbeide en statlig
planretningslinje for naturmangfoldplanlegging i
kommunene.»
K o m i t e e n viser til at arealendringer fortsatt er
den største negative påvirkningen på natur i Norge,
og at kommunene er en viktig samarbeidspartner for
å ta vare på naturmangfoldet.
K o m i t e e n mener det bør legges bedre til rette
for at kommunene på et tidlig stadium i arbeidet med
kommuneplanarbeidet tilegner seg oversikt over
naturmangfoldet i kommunen og får oversikt over
hvilken natur kommunen særskilt bør ivareta.
K o m i t e e n mener at gode planprosesser i den
enkelte kommune med medvirkning fra innbyggere,
interesseorganisasjoner og lokalt næringsliv, vil
styrke det lokale selvstyret og skape lokal interesse
og engasjement i arbeidet med å ta vare på naturmangfoldet.
K o m i t e e n viser til at regjeringen vil sette i
gang et pilotprosjekt, der utvalgte kommuner prøver
ut kommunedelplan for naturmangfold, og at dette
skal gjennomføres i 2016 og 2017.
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Senterpartiet, viser til at en egen kommunedelplan for naturmangfold kan være et nyttig verktøy for
å avklare interessekonflikter og lette arbeidet med
kommuneplanens arealdel.
Et annet flertall, medlemmene fra
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig
F o l k e p a r t i o g V e n s t r e , vil påpeke at miljøfaglig kompetanse og styrkede fagmiljø på dette i kommunene er et selvstendig argument for at flere kommuner bør slå seg sammen. D e t t e f l e r t a l l e t ber
om at dette vektlegges når regjeringen skal vurdere
resultatet av kommunereformen – og legge fram en
sak for Stortinget om dette.
Komiteens medlemmer fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti
o g S e n t e r p a r t i e t mener det er ansvaret for myndighetene på lokalt nivå å sikre at naturen blir forvaltet på en god måte, og viser til at kommunene gjennom plan- og bygningsloven har et svært viktig
verktøy for å ta vare på naturmangfoldet.
Komiteens medlemmer fra Høyre,
Fremskrittspartiet og Kristelig Folkep a r t i vil likevel understreke at det vil være opp til
hver enkelt kommune å avgjøre om kommunen skal
utarbeide en slik kommunedelplan, og vil ikke stille
krav om dette.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringen vil
sikre kommunene tilstrekkelig naturfaglig kompe-
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tanse. D i s s e m e d l e m m e r mener at større kommuner som følge av kommune- og regionreformen
kan bidra til å skape bredere kompetansemiljøer også
på det naturfaglige området. D i s s e m e d l e m m e r
vil understreke at Norge er kommet langt i tilgjengeliggjøringen av verktøy og tjenester for formidling
om natur og data. D i s s e m e d l e m m e r vil peke på
at regjeringen vil sikre god kvalitet på data og databaser, og sikre at dette utgjør et sentralt grunnlag for
kommunenes videre arbeid med naturmangfold.

Forslag 6

Forslag fra mindretall

Forslag 8

Forslag fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 1
Stortinget ber regjeringen opprette et bistandsprogram for et internasjonalt kunnskapsløft for natur.
Programmet må bidra til at utviklingsland kan nå
FNs bærekraftsmål og naturmangfoldmålene fra
Aichi, og må koordineres med arbeidet i det internasjonale Naturpanelet (IPBES) og GBIF (Global Biodiversity Information Facility).

Stortinget ber regjeringen innføre automatisk
vern av skog eldre enn 160 år.

Forslag 2
Stortinget ber regjeringen overføre ansvaret for
Naturindeksen fra Miljødirektoratet til Artsdatabanken, og gi Artsdatabanken i oppdrag å utvikle
Naturindeksen slik at kunnskap om truede arter og
naturtyper, fremmede arter med høy økologisk risiko
og bestandenes status, reflekteres i indikatorene til
Naturindeksen.

Forslag 10

Forslag fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 3
Stortinget ber regjeringen om at en plan for
marine verneområder skal ha mål om at 10 pst. av
havområdene innenfor territorialgrensen skal vernes,
og skal inneholde forslag til omfattende marint
beskyttede områder i havområdene utenfor territorialgrensen.
Forslag 4
Stortinget ber regjeringen gjennomføre gjenværende del av gjeldende nasjonalparkplan og gjennomføre de foreslåtte nasjonalparkene i Tysfjord/
Hellemobotn og Treriksrøysa i Troms i løpet av inneværende stortingsperiode/valgperiode.
Forslag 5
Stortinget ber regjeringen utarbeide en verneplan
for kystnær vassdragsnatur.

Stortinget ber regjeringen utarbeide statlige planretningslinjer, som skal hindre ødeleggelse av myr
gjennom nedbygging til veier, idrettsanlegg, tomtegrunn, vannmagasiner m.m.
Forslag 7
Stortinget ber regjeringen pålegge Statskog å
unngå hogst i områder med gammelskog med store
verneverdier.

Forslag 9
Stortinget ber regjeringen gjeninnføre INON som
forvaltningsbegrep, og gjeninnføre forbudet mot subsidiering av skogsbilveier inn i villmarkspregede
områder.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne:
Stortinget ber regjeringen trekke tilbake rundskriv H-2/14 av 17. februar 2014.
Forslag 11
Stortinget ber regjeringen jobbe for å restaurere
intakte og artsrike økosystemer i de viktigste friluftsområdene rundt norske storbyer.
Forslag 12
Stortinget ber regjeringen sette et mål om vern av
10 pst. av den produktive skogen innen utgangen av
2025, og et etappemål på 5 pst. innen 2020.
Forslag 13
Stortinget ber regjeringen ta initiativ for å sikre at
norske bedrifter med utenlandsinvesteringer, særlig i
sektorer der det er risiko for negative effekter på artsrike, særlig sårbare eller på andre måter verdifulle
økosystemer, må rapportere på hvordan de ivaretar
hensynet til naturmangfold og økosystemtjenester i
sin virksomhet.
Forslag 14
Stortinget ber regjeringen innføre retningslinjer
som sikrer at det velges utbyggingsalternativer som
ikke truer verneområder eller nasjonalt og internasjonalt viktige våtmarksområder.
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Forslag 15
Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig
utvalg for å utrede hvordan Århuskonvensjonens
krav om allmenhetens adgang til uavhengig overprøving av vedtak som påvirker natur og miljø, kan ivaretas, og herunder utrede en ordning med organisering av en statlig natur- og miljøklagenemnd.
Forslag 16
Stortinget ber regjeringen trappe opp arbeidet
med å etablere et tettere samarbeid med Sverige og
Finland – med sikte på å etablere store sammenhengende nasjonalparker på tvers av landegrensene.
Forslag 17
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samarbeid med frivilligheten om hvordan støtten til natur
kan videreutvikles i befolkningen.
Forslag 18
Stortinget ber regjeringen innføre krav om at all
oppdrettslaks dobbeltmerkes innen 2020, på en måte
som gjør at rømt fisk enkelt kan identifiseres og spores tilbake til oppdrettsanlegget slik at ansvaret for
den rømte fisken tillegges riktig produsent. Regelverket skal fremlegges for Stortinget senest våren 2017.
Forslag 19
Stortinget ber regjeringen sørge for at trafikklyssystemet som skal implementeres i havbruksnæringen er i tråd med kvalitetsnormen for villaks, slik at
samlet miljøbelastning er avgjørende for om videre
vekst i oppdrettsnæringen kan tillates.
Forslag 20
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med jordbruksforhandlingene ha som forhandlingsmål at en
økt andel av jordbruksavtalens rammer går til beitetilskudd.
Forslag 21
Stortinget ber regjeringen igangsette et nytt forskningsprogram under Norges forskningsråd, som ser
på økosystemfunksjoner og økosystemtjenester og
sammenhenger mellom disse, samt naturmangfoldets
verdier, status og utviklingstrender.
Forslag 22
Stortinget ber regjeringen innen 2018 gjennomføre en nasjonal informasjonskampanje for å øke
kunnskapen om naturmangfold.
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Forslag fra Kristelig Folkeparti:
Forslag 23
Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om
erstatningsordningene for skogvern, som gir mulighet til å velge mellom engangs erstatningsutbetaling
og erstatningsutbetaling årlig eller hvert tiende år,
basert på skogens tilvekst og hva som kunne vært tatt
ut av tømmer dersom området ikke var vernet.
Forslag 24
Stortinget ber regjeringen belyse de utfordringer
som foreligger i de foreslåtte nasjonalparkene i Tysfjord/Hellemobotn og Treriksrøysa i Troms i forbindelse med supplerende nasjonalparkplan.
Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 25
Stortinget ber regjeringen umiddelbart sørge for
at INON fjernes fra data som skal inngå i det offentlige kartgrunnlaget.
Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 26
Stortinget ber regjeringen trappe opp bevilgningene til skogvern til minst 800 mill. kroner i budsjettet for 2017, og minst 1 mrd. kroner i budsjettet for
2018.
Forslag 27
Stortinget ber regjeringen sette som mål at andelen inngrepsfri natur i Norge skal øke til minst 15 pst.
innen 2035.

Komiteens tilråding
–
–
–

–

–

Bak tilrådingen romertall II, III, IV, V, VII, IX,
X, XII, XIII og XIV står komiteen.
Bak tilrådingen romertall I og XV står et flertall i
komiteen som består av alle unntatt Senterpartiet.
Bak tilrådingen romertall VIII står et flertall i
komiteen som består av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
Bak tilrådingen romertall VI står et flertall i
komiteen som består av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti
og Miljøpartiet De Grønne.
Bak tilrådingen romertall XI og XVI står et flertall i komiteen som består av Arbeiderpartiet,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne.

K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser
til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slike
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vedtak:
I
Stortinget ber regjeringen sette et mål om vern av
både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid
skog til 10 pst. av skogarealet.
II
Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for
marine verneområder og komme tilbake til Stortinget
med en sak om dette.
III
Stortinget ber regjeringen klargjøre hva som er
god tilstand og hvilke arealer som er å regne som forringede økosystemer, og trappe opp arbeidet med å
bedre tilstanden i økosystemene, med sikte på at 15
pst. av de forringede økosystemene skal være restaurert innen 2025.
IV
Stortinget ber regjeringen vurdere kvalitetsnormer for økosystemer som en del av utviklingen av
nye forvaltningsmål.
V

havet, slik at den kan behandles i inneværende stortingsperiode.
IX
Stortinget ber regjeringen utarbeide en handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler. I
handlingsplanen må det gjøres en vurdering av hvilke
øvrige sjøfugler som bør få status som prioritert art.
X
Stortinget ber regjeringen legge fram en kvalitetsnorm for myr.
XI
Stortinget ber regjeringen vurdere ulike løsninger
for å innføre meldeplikt ved hogst av trær.
XII
Stortinget ber regjeringen videreutvikle dagens
ordning med utvalgte kulturlandskap med sikte på å
øke antall områder frem mot 2020.
XIII
Stortinget ber regjeringen utarbeide en kvalitetsnorm for villrein, og vurdere kvalitetsnorm for
flere utvalgte arter.

Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig fatte vedtak i sakene om nasjonalparkene Jomfruland,
Raet, vurdere vernevedtaket knyttet til Lofotodden
og varsle Stortinget om dette på egnet måte.

XIV
Stortinget ber regjeringen styrke arbeidet med et
økologisk grunnkart for Norge med naturtyper, arter
og landskapstyper.

VI

XV
Stortinget ber regjeringen sørge for at svartelisten over fremmede skadelige organismer og rødlistene over truede arter og naturtyper oppdateres fortløpende slik at alle artsgrupper og naturtyper gjennomgås hvert femte år.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en supplerende nasjonalparkplan innen
2020, med forslag til nye nasjonalparker som kan
sikre at et representativt utvalg av norsk natur blir
vernet som nasjonalparker.
VII
Stortinget ber regjeringen revidere de helhetlige
og økosystembaserte forvaltningsplanene for våre
havområder minimum hvert tolvte år, og oppdatere
dem hvert fjerde år.
VIII
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en oppdatert forvaltningsplan for Norske-

XVI
Stortinget ber regjeringen utarbeide en statlig
planretningslinje for naturmangfoldplanlegging i
kommunene.
XVII
Meld. St. 14 (2015–2016) – om Natur for livet –
norsk handlingsplan for naturmangfold – vedlegges
protokollen.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 19. mai 2016
Ola Elvestuen

Heikki Eidsvoll Holmås
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Bilag 5

VEDTEKTER
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§2.2. Natur og Ungdom er en religiøst og
partipolitisk uavhengig organisasjon.

 %

§1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat,
har som formål å arbeide for framsynt
disponering av, vern om og en jevnere
fordeling av verdens ressurser, gjennom
opinionsskapende og aktiviserende arbeid
blant ungdom.
§1.2. Natur og Ungdoms arbeid bygger på
forståelsen av de økologiske prinsipper, på
erkjennelsen av at menneskenes framtid er
avhengig av at naturens funksjoner,
produksjonsevne og mangfold
opprettholdes, og at menneskenes forbruk
ikke overskrider naturens bæreevne.
§1.3. Natur og Ungdom vil arbeide for:
a) å opplyse og aktivisere ungdom i
natur- og miljøvernarbeid bygget på
forståelsen av økologiske grunnprinsipper,
naturstudier og friluftsliv.
b) et samfunn som utnytter ressursene
til felles beste, i dag og på lang sikt, med et
minst mulig uttak av begrensede ressurser.
c) at skader som er oppstått som følge
av tekniske inngrep, forurensning og
rovdrift rettes opp.
d) at alle former for forurensning og
ødeleggelse av miljøet holdes på et nivå
som naturen kan tåle.
e) å bevare naturens egenart og
kvalitet i natur- og kulturmiljøet.
f) en desentralisering av etablering,
bosetting og makt.
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§2.1. Natur og Ungdom er en
landsomfattende organisasjon direkte
tilknyttet Norges Naturvernforbund (NNV)
som dets ungdomsorganisasjon.

§2.3. Natur og Ungdom har forbud mot
rusgifter på sine arrangementer.
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§3.1. Ungdom kan være medlem i Natur og
Ungdom til og med det året de fyller 25 år.
Tillitsvalgte i organisasjonen kan være
medlem ut den perioden de er valgt for.
§3.2. Medlemmer av Natur og Ungdom er
medlemmer av NNV dersom det er sendt
inn opplysninger om medlemmets navn,
adresse og alder til Natur og Ungdom.
§3.3. Medlemskap gjelder til det sies opp
skriftlig. Som utmeldt er også å betrakte
medlemmer som unnlater å fornye
medlemskapet etter to kontingentkrav og
etterfølgende purringer.
§3.4. Natur og Ungdom er sammen med
Norges Naturvernforbund tilknyttet
Friends of the Earth.
§3.5. Medlemmene er tilsluttet Natur og
Ungdom gjennom lokallag, eller ved
direkte medlemskap i fall lokallag ikke er
dannet.
§3.6. Lokallagene er direkte tilsluttet Natur
og Ungdom.
§3.7. Lokallagene fastsetter selv sine
vedtekter som må godkjennes av
landsstyret. Disse må ikke være i strid
med Natur og Ungdoms vedtekter.
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§3.8. Lokallagene velger eget styre og
representanter til Natur og Ungdoms
landsmøte. Hvert år skal det avholdes
årsmøte.
§3.9. Et studentlag består av medlemmer i
Natur og Ungdom og/eller NNV opp til 35
år. Studentlag regnes som lokallag av både
Natur og Ungdom og NNV, og har
rettigheter og plikter i begge
organisasjoner i henhold til dette.
§3.10. Hvert studentlag velger én
representant hver som til sammen utgjør
studentstyret. Studentstyret står ansvarlig
overfor studentlagene. Studentstyret
utpeker en fast representant med vara til å
møte i landsstyret.
§3.11. Natur og Ungdom har fylkeslag i
alle fylker med aktive lokallag.
Fylkeslagene skal ha et styre som velges av
fylkeslagets årsmøte. Årsmøtet fastsetter
fylkeslagets vedtekter. Disse må
godkjennes av landsstyret, og må ikke
være i strid med Natur og Ungdoms
vedtekter.
§3.12. På fylkesårsmøtene skal det velges
en fylkesleder, to nestledere og
valgkomité. Det skal velges hvem av de to
nestlederne som er 1. vara og 2. vara til
landsstyret. I tillegg kan det velges opp til
to øvrige styremedlemmer, samt 1. og 2.
varamedlem. Varamedlem har tale- og
forslagsrett på alle fylkesstyremøter.
Valgene skjer skriftlig. Medlemmer av
Natur og Ungdom i fylket har stemmerett.
Fylkesstyrets medlemmer velges for ett år
av gangen. Fylkesstyret sitter fra avsluttet
landsmøte.
Fylkesstyrene er ansvarlig for at
fylkesårsmøte blir avholdt. Innkalling til
fylkesårsmøte sendes ut til alle fylkets
medlemmer minst tre uker før møtet
holdes. Fylkesårsmøte avholdes hvert år i
tidsrommet 1. oktober til 31. desember.
Hvis minst 1/3 av lokallagene i fylket
skriftlig krever det overfor landsstyret, skal
det holdes nytt valg av fylkesstyret i fylket.

Ved slike valg gjelder de samme regler
som for ordinære valg.
Dersom leder eller nestledere skulle trekke
seg i løpet av perioden, skal det avholdes
suppleringsvalg. Innkalling til valgmøte
sendes ut til alle lokallag minst tre uker før
møtet holdes. Ved slike valg gjelder de
samme regler som for ordinære valg.
§3.13. Medlemmer av Natur og Ungdom er
også medlem av det fylkeslag og lokallag
av NNV som de geografisk sokner til, uten
å betale kontingent til dette og uten å telle
med ved lagets representasjon på NNVs
fylkesårsmøter og landsmøte. Natur og
Ungdoms medlemmer har møterett og
stemmerett som et lokallag på
fylkesårsmøter i NNV, og en stemme per
tiende påbegynte medlem på lokallagenes
årsmøter.
§3.14. Medlemmer av Natur og Ungdom
som åpenbart motarbeider organisasjonens
vedtekter, grunnsyn eller arbeidsprogram
kan ekskluderes. Vedtak om eksklusjon
fattes av landsmøtet med 2/3 flertall.
Sentralstyret kan suspendere medlemmer
med øyeblikkelig virkning. Landsstyret
kan på førstkommende møte opprettholde
eller avvise suspensjonen. Ingen kan
suspenderes/ekskluderes uten først å ha fått
mulighet til å forklare seg.
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§4.1. Landsmøtet består av representanter
fra aktive lokallag. Alle aktive lokallag har
rett til å sende representanter basert på
antall medlemmer og etter følgende
modell:
5-49:
50-99:
100-149:
150-199:
200-299
300-399:
400-499:
500-599:

2 delegater
3 delegater
4 delegater
5 delegater
6 delegater
7 delegater
8 delegater
9 delegater
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600-699:
10 delegater
700-799:
11 delegater
800-999:
12 delegater
Fra medlem nummer 1000 sendes det én
delegat per 200. medlem.
Alle delegater må ha betalt
medlemskontigent for inneværende eller
foregående år.
Alle lokallagsrepresentanter har tale-,
forslags- og stemmerett. Representanter for
studentlag har ikke stemmerett dersom de
ikke er medlem i Natur og Ungdom. Med
aktive lokallag menes lag som har minst
fem betalende medlemmer og har avholdt
årsmøte siste år.
Landsstyret møter med tale- og
forslagsrett, og har stemmerett i saker som
ikke angår organisasjonens regnskap og
årsmelding. I tillegg møter sentralstyret,
sekretariatet, varamedlemmer til
landsstyret, påtroppende og avtroppende
fylkestyremedlemmer, samt medlemmer av
utvalg nedsatt av landsstyret, med tale- og
forslagsrett. I tilfeller der faste avtroppende
eller påtroppende fylkesstyremedlemmer
ikke kan møte på landsmøtet, møter
varamedlemmer til fylkesstyret i deres
sted. Spesielt innbudte personer møter med
talerett.
§4.2. Landsmøtet avholdes hvert år innen
1. mars.
§4.3. Landsmøtet ledes av ordstyrer som er
valgt av møtet.
§4.4. Landsmøtet er beslutningsdyktig når
det er lovlig innkalt. Innkalling med
forslag til saksliste sendes lokallagene og
landsstyret senest 10 uker før landsmøtet.
Saksliste med forslag til dagsorden sendes
lagene og landsstyret senest 5 uker før
landsmøtet.
§4.5. Vedtak fattes med alminnelig flertall,
endring av vedtektene og beslutning om
oppløsning krever 2/3 flertall. Ved
stemmelikhet avgjør leders (1. eller 2.
nestleders) stemme.

§4.6. Landsmøtet trekker opp hovedlinjene
for organisasjonens virksomhet, og:
a) behandler årsmelding og regnskap.
b) behandler organisasjonens budsjett.
c) vedtar endringer i vedtektene.
Forslag til endringer må være fremlagt
senest 6 uker før landsmøtet. Endringer i
vedtektene gjelder fra avsluttet landsmøte.
d) velger landsstyrets leder, 1. og 2.
nestleder. Disse utgjør organisasjonens
arbeidsutvalg. Leder er politisk ansvarlig
for organisasjonen. Nestlederne er sidestilt,
men 1. nestleder erstatter leder hvis denne
trekker seg.
e) velger 12 medlemmer til
sentralstyret.
f) velger valgkomite bestående av 5
medlemmer og 2 varamedlemmer.
Valgkomiteens oppgave er å finne
kandidater til de verv som skal besettes på
neste landsmøte og legge frem sin
innstilling for dette. Innstillingen til
valgkomite legges fram for landsmøtet av
landsstyret. Et medlem av valgkomiteen
kan ikke sitte mer enn to perioder på rad.
g) behandler saker som forelegges av
sentralstyret, eller som er fremlagt av
lokallag, fylkeslag eller landsstyret. Slike
saker må være sentralstyret i hende senest
6 uker før landsmøtet.
h) velger representanter med
vararepresentanter til NNVs landsmøte.
i) velger Natur og Ungdoms
representanter med vararepresentanter i
NNVs landsstyre.
j) velger Natur og Ungdoms
representant med vararepresentant i NNVs
sentralstyre.
k) velger revisor.
l) bestemmer tid og sted for neste
landsmøte.
m) behandler Natur og Ungdoms
miljøpolitiske plattform. Et enstemmig
landsstyre kan vedta redaksjonelle
endringer i plattformen.
n) vedtar arbeidsprogrammet for
perioden 1/1-31/12.
o) vedtar organisasjonsprogrammet
for perioden 1/1-31/12.
p) velger en protokollkomite på 3
medlemmer.
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§4.7. Ved valg skal det så fremt det er
mulig være maksimalt 60 % representasjon
av ett og samme kjønn. Ved valg til
valgkomité og sentralstyrets arbeidsutvalg
skal flere enn ett kjønn være representert.
§4.8. Over forhandlingene føres protokoll.
Protokollen behandles av
protokollkomiteen og legges frem for
landsstyret for endelig godkjenning.
§4.9. Ekstraordinært landsmøte innkalles
når landsstyret, sentralstyret eller 1/3 av
lokallagene krever det. Ekstraordinært
landsmøte holdes innen 8 uker etter at det
er fremsatt krav om det. Sentralstyret
bestemmer tid og sted. Innkalling til
ekstraordinært landsmøte sendes lokallag
og landsstyret senest 5 uker før møtet.

saker til landsstyrebehandling overfor
sentralstyret eller landsstyrerepresentant.
§5.5. Landsstyret er beslutningsdyktig når
leder (1. eller 2. nestleder) og minst 2/3 av
de øvrige medlemmene er til stede. Leder
(1. eller 2. nestleder) har dobbeltstemme
ved stemmelikhet.
§5.6. Sentralstyret og sekretariatet har
møte-, tale- og forslagsrett i landsstyret.
§5.7. Det føres protokoll over møtene.
§5.8. Landsstyret kan nedsette utvalg og
peke ut medlemmer til spesielle oppgaver.
Utvalg kan gis i oppgave å utføre deler av
arbeidsprogrammet. Valgbare til utvalg er
ordinære medlemmer og
studentmedlemmer.
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§5.1. Landsstyret er det høyeste organet
mellom landsmøtene. Landsstyret består av
leder av hvert fylkesstyre og leder av Natur
og Ungdom. Studentlagenes representant
møter med tale- og forslagsrett på møtene.
Norges Naturvernforbund har rett til å
møte med en representant med tale- og
forslagsrett på møtene.
§5.2. Medlemmene i landsstyret er
ansvarlig overfor lokallagene i det fylket
de representerer. Lederen av Natur og
Ungdom representerer ikke noe fylke.
§5.3. Landsstyret kommer sammen så ofte
leder og/eller minst 1/3 av landsstyrets
medlemmer finner det nødvendig, men
minst 4 ganger i året. Natur og Ungdom
dekker reise- og oppholdsutgifter i
samband med landsstyremøter.
§5.4. Landsstyremøter innkalles skriftlig
av sentralstyret minst 3 uker i forveien.
Utover de vedtak landsstyret plikter å
gjøre, bestemmer landsstyret egen
dagsorden. Medlemmer av sentralstyret og
landsstyret kan fremme saker til
landsstyremøter. Lokallag kan foreslå

§5.9. Landsstyret påser at vedtak fra
landsmøtet og alle beslutninger av
økonomisk art blir riktig gjennomført.
§5.10. Landsstyret har videre følgende
oppgaver:
a) fatte vedtak av politisk art.
b) representere organisasjonen.
c) oppta lokallag og fylkeslag og
godkjenne deres vedtekter.
d) legge frem årsmelding, regnskap og
forslag til arbeidsprogram og
organisasjonsprogram, samt innstille på ny
valgkomité overfor landsmøtet.
e) ansette daglig leder,
organisasjonssekretær og sekretærer for
fylkene. Øvrige sentrale ansettelser kan
landsstyret delegere til sentralstyret.
f) utarbeide instruks for sekretariatet.
g) supplere sentralstyret, med unntak
av leder, hvis noen trekker seg i perioden.
h) supplere valgkomiteen, hvis noen
trekker seg i perioden.
§5.11. Medlemmer av landsstyret kan ikke
inneha sentrale tillitsverv i politiske partier
eller ungdomspartier.

%
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§6.1. Sentralstyret er det høyeste organet
mellom landsstyremøtene. Sentralstyret
består av leder, 1. og 2. nestleder og 12
medlemmer. Sentralstyret er underlagt
landsstyret.
§6.2. Sentralstyret velges av landsmøtet for
en periode av ett år.
§6.3. Sentralstyrets medlemmer må være
ordinære medlemmer av Natur og
Ungdom.
§6.4. Sentralstyret kan fatte vedtak i saker
som haster. Sentralstyret har videre
følgende oppgaver:
a) forberede og kalle inn til
landsstyremøter.
b) forberede og kalle inn til
landsmøter, og legge frem innstillinger
overfor dette, med unntak av årsmelding,
regnskap, arbeidsprogram og
organisasjonsprogram.
c) gjennomføre arbeidsprogrammet og
organisasjonsprogrammet vedtatt av
landsmøtet.
d) følge opp vedtak i landsstyret.
e) bistå lokallagene og fylkeslagene i
deres arbeid og sørge for best mulig
samordning av virksomheten.
§6.5. Sentralstyret kommer sammen så ofte
leder eller 5 av sentralstyrets medlemmer
finner det nødvendig, men minst en gang i
måneden. Møter i sentralstyret utlyses
skriftlig minst tre dager i forveien.
Sekretariatet har møte-, tale- og
forslagsrett på sentralstyremøtene.
§6.6. Sentralstyret er beslutningsdyktig når
minst halvparten av medlemmene er
tilstede, hvorav minst en er fra
arbeidsutvalget. Leder (1. eller 2.
nestleder) har dobbeltstemme ved
stemmelikhet.
§6.7. Det føres protokoll fra møtene.

§6.8. Et flertall av sentralstyrets
medlemmer bør være bosatt i nærheten av
hovedkontoret i Oslo. Natur og Ungdom
dekker utgifter vedrørende sentralstyret.
§6.9. Sentralstyret har et arbeidsutvalg
bestående av leder og de to nestlederne.
Arbeidsutvalget forbereder og kaller inn til
møter i sentralstyret. Daglig leder skal
møte på møter i arbeidsutvalget. Vedtak i
arbeidsutvalget skal protokollføres og kan
overprøves i sentralstyret.
§6.10. Sentralstyret er ansvarlig for
arbeidsområdene i arbeidsprogrammet.
§6.11. Medlemmer av sentralstyret kan
ikke inneha tillitsverv i politiske partier
eller ungdomspartier.
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§7.1. Sekretariatet består av Natur og
Ungdoms ansatte.
§7.2. Sekretariatet jobber på hovedkontoret
i Oslo, med mindre kontrakten til den
ansatte spesifiserer noe annet. Landsstyret
utarbeider instruks for sekretariatet og gir
de nødvendige fullmakter.
§7.3. Daglig leder har ansvaret for den
daglige driften av:
a) hovedkontoret
b) sekretariatet
c) Natur og Ungdoms økonomi
§7.4. Ansatte i Natur og Ungdom kan ikke
ha politiske verv i organisasjonen, det vil si
sitte i sentralstyret eller landsstyret.
Sentralstyremedlemmer og
landsstyremedlemmer kan likevel være
ansatt i tidsavgrensede eller deltids
prosjektstillinger, i samsvar med
retningslinjer vedtatt av landsstyret.
§7.5. Alle ansatte i Natur og Ungdom skal
ha stillingsinstruks og arbeidsavtale.
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§8.1. Natur og Ungdom er selv ansvarlig
for sin økonomi.
§8.2. Organisasjonens regnskapsår er fra
1.januar til 31.desember.
§8.3. Leder og daglig leder i fellesskap
forplikter organisasjonen.
§8.4. Sekretariatet innkrever den til enhver
tid gjeldende kontingent fastsatt av Natur
og Ungdoms landsmøte.
§8.5. Lokallagene og fylkeslagene er
ansvarlig for sin egen økonomi.
§8.6. Økonomiske forpliktelser som
lokallag eller enkeltpersoner har pådratt
seg, er Natur og Ungdom ansvarlig for
bare etter forutgående, skriftlig avtale.
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§9.1. Forslag om oppløsning kan legges
frem på et landsmøte etter skriftlig forslag
minst 6 uker før dette, og kan først vedtas
på det derpå følgende landsmøte.
Organisasjonen kan ikke oppløses dersom
minst 1/3 av lokallagene skriftlig
tilkjennegir at de er imot dette.
§9.2. Ved oppløsning tilfaller
organisasjonens midler Norges
Naturvernforbund.
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FORORD
Med jevne mellomrom
legger Oljedirektoratet
fram oppdaterte estimater
for uoppdagede ressurser
på norsk sokkel. Dette er
også en viktig del av årets
rapport. Det er tre år siden
vi hadde forrige gjennomgang av de uoppdagede
ressursene på sokkelen.
Det er gjort 57 funn siden
ressursrapporten i 2013.
Samtidig er endringen
i vårt totale estimat for
uoppdagede ressurser ubetydelig. Vi ser en liten nedgang
i Nordsjøen og Norskehavet, men dette oppveies av en
økning i estimatet i Barentshavet. Dette skyldes i hovedsak
den geologiske informasjonen de siste års leteresultater har
gitt oss.
Det er 50 år siden den første letebrønnen ble boret på
norsk sokkel. Fram til nå er om lag 100 felt satt i
produksjon, det er skapt arbeidsplasser, og verdiskapingen
for samfunnet har vært enorm. Så langt er 47 prosent av de
totale forventede ressursene produsert, og de uoppdagede
ressursene utgjør 20 prosent. Det betyr at det er mye igjen
å finne, og at det er grunnlag for produksjon i mange tiår
framover.
De fleste funnene som er gjort siden forrige ressursrapporten 2013ligger nær eksisterende infrastruktur og vil enkelt
og kostnadseffektivt kunne bygges ut mot eksisterende
infrastruktur som plattformer og transportnett. Dette gjelder spesielt for funnene i Nordsjøen og den modne delen
av Norskehavet, og det understreker betydningen av å lete i
disse områdene. Det at vi fortsatt gjør funn etter 50 års leteaktivitet, viser at norsk sokkel er en attraktiv petroleumsprovins. Hver letebrønn gir ny kunnskap og grunnlag for ny
forståelse av geologien og ressurspotensialet på sokkelen.
For å gjøre funn, må det bores letebrønner. De siste ti årene
har det vært stor aktivitet, med et gjennomsnitt på rundt
40 letebrønner per år. I 2015 ble det påbegynt hele 56 letebrønner, i 2016 venter vi at det blir boret om lag 30 brønner.
Oljedirektoratet har gjennomført en analyse av lønnsomheten av leting i perioden 2000 til 2014. Analysen viser at
leteaktiviteten i denne perioden har vært samfunnsøkonomisk lønnsom i alle havområdene. Beregningene våre viser
at verdiskapingen har vært klart høyest i Nordsjøen,
ettersom det er her leteaktiviteten har vært høyest og
investeringene størst. Tilgang til infrastruktur, som i
Nordsjøen, bidrar også til høy lønnsomhet. I Norskehavet
og Barentshavet skaper også leteaktiviteten store verdier
for samfunnet. Nye funn som bidrar til infrastruktur her, vil
på sikt gi grunnlag for tilsvarende verdiskaping som
i Nordsjøen.

Ved utgangen av 2015 var det 53 selskap på sokkelen. Dette
er en fordobling siden 2000. De fleste av disse er aktive i
letefasen. Nye aktører betyr større mangfold. Mer mangfold
innebærer at flere og nye ideer blir testet ut. Totalt sett
bidrar dette til flere funn og økte verdier.
En viktig del av Oljedirektoratets arbeid er å kartlegge
uåpnede områder for å øke forståelsen og kunnskapen om
geologien i disse områdene. De siste årene har innsatsen
primært vært rettet mot å samle inn data i Barentshavet
nord og Barentshavet nordøst, mot grensen til Russland.
Sommeren 2015 ble det blant annet boret grunne borehull
øst og nord for Kvitøya. Resultatene herfra vil være viktige
for forståelsen av geologien og ressurspotensialet i
Barentshavet nord og inkludert grenseområdet mot
Russland. Det pågår nå arbeid med å tolke dataene vi
har samlet inn de siste årene.
Leting er læring og læring tar tid. Vi er nå inne i en periode
med store utfordringer i næringen. Da er det viktig å ha et
langsiktig perspektiv. Hensikten med ressursrapporten er
å gi økt forståelse av ressursgrunnlaget på norsk sokkel og
dermed bidra til gode veivalg for framtidig verdiskaping.

Sissel Eriksen
Letedirektør
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Modell av Ekoﬁskfeltet laget i bronse. Den er en del
av utsmykningen i Oljedirektoratets kontorer
på Ullandhaug i Stavanger.
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INNLEDNING
Formålet med Ressursrapporten 2016 er å
gi status, fakta og analyser av utviklingen i
leteaktiviteten og presentere oppdateringen
av estimatene for de uoppdagede ressursene
på norsk kontinentalsokkel.
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Ressursrapporten 2016 har tre hovedbudskap:
• Leteaktiviteten har vært høy de siste 10 årene, og det
er gjort flere større funn. Ressurstilveksten fra letevirksomheten har tilført samfunnet betydelige verdier.
• Fortsatt høy leteaktivitet kreves for at de uoppdagede
ressursene skal bidra til å opprettholde produksjonen
fra om lag 2025 og skape verdier både for næringen og
samfunnet i et langsiktig perspektiv.
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• De totale gjenværende ressursene kan gi grunnlag for
olje- og gassproduksjon i mange tiår framover. Oppdatering av estimatet for de uoppdagede ressursene
understøtter dette.
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70

Det første sokkelkartet fra 1965

Oljepris
USD/fat
140

Oljepris, faste priser (2015)
Oljepris, løpende priser

2014

2010

2006

2002

0

1998

20

0

1994

40

10
1990

20

1986

60

1982

80

30

1978

40

1974

100

1970

120

50

1966

60

Letebrønner

Figur 1.1. Historisk antall av påbegynte letebrønner og oljepris
Kilde: BP, Thomson Reuters og EIA
I år er det 50 år siden første undersøkelsesbrønn ble boret
på norsk kontinentalsokkel. Den første drivverdige petroleumsforekomsten, Ekofisk, ble påvist i desember 1969.
Da omfanget av funnet ble kjent, ble det svært attraktivt
for oljeselskapene å lete i norske områder, og i løpet av de
neste 10 årene ble det gjort flere store funn.
I løpet av de 50 årene som har gått siden den første brønnen ble boret, har oljeprisen svingt betydelig, noe som
også har påvirket aktivitetsnivået i industrien (figur 1.1).
Målrettede tiltak
Etter relativt lav oljepris utover på 1990-tallet falt leteaktiviteten, og bunn-nivået ble nådd i 2005 med 12 påbegynte

letebrønner. Langsiktige prosjekter som leting og teknologiutvikling ble utsatt, og mange ansatte ble sagt opp.
Selskapene slo seg sammen og mangfoldet av selskap ble
redusert.
Den lave leteaktiviteten førte til at myndighetene satte i
gang målrettede tiltak for å stimulere konkurransen og øke
mangfoldet på sokkelen. Særlig tre justeringer i rammebetingelsene var viktige; prekvalifisering av nye selskap,
årlige konsesjonsrunder med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO-ordningen) og leterefusjonsordningen.
Sammen med økning i oljeprisen, medførte tiltakene
kraftig økning i leteaktiviteten. Nye selskaper kom inn
og det ble gjort flere lønnsomme funn.
Kostnadsreduksjoner
Det høye aktivitetsnivået bidro til at kostnadene etter hvert
steg kraftig. Det ble derfor satt i gang tiltak for å redusere
kostnader og å begrense kapitalutlegg og investeringer.
Betydelig fall i oljeprisen fra senhøsten 2014 forsterket
dette behovet. Dette gir seg nå utslag i at borerigger legges
i opplag, investeringer utsettes og ansatte sies opp. Det
forventes en betydelig nedgang i antall letebrønner i 2016.
Lavere pris gir hele næringen et sterkt insentiv til å jobbe
mer effektivt og gjøre innovasjoner. Dette er viktig for å
opprettholde norsk sokkels konkurransekraft og sikre god
ressursforvaltning. Det er imidlertid viktig at kostnadskuttene ikke medfører at ressurser og verdier går tapt,
men rettes mot langsiktige tiltak som effektiviserer
virksomheten.
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Solid ressursgrunnlag
Ved utgangen av 2015 er de totale forventede utvinnbare
ressursene anslått til 14,2 milliarder Sm3 oljeekvivalenter (o.e.)
(figur 1.6 og tabell 1.1). Av dette er 6,6 milliarder produsert.
Etter 45 år med petroleumsproduksjon gjenstår over halvparten av de estimerte ressursene å produsere.

Olje
Gass
NGL
Kondensat

For at disse ressursene skal bidra til å opprettholde
produksjonen, kreves det at leteaktiviteten holder seg på
et høyt nivå. Det kan ta mange år fra et funn blir gjort til
det er i produksjon. Derfor blir leteaktiviteten de nærmeste
årene viktig for å redusere fallet i produksjonen.
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Pris - stor betydning for leting og utvinning
Framtidig prisutvikling på olje og gass vil ha stor betydning
for leteaktiviteten, om funn vil bli bygd ut og hvor mye av
ressursene det vil lønne seg å produsere. Prisutviklingen
på olje og gass styres av forhold utenfor Norge. Det aktørene, både selskap og myndigheter, kan gjøre noe med, er å
aktivt bidra til å gjøre letevirksomheten og utvinningen på
Historisk har oljeproduksjonen vært større enn gassproduknorsk sokkel mest mulig effektiv. Økt produktivitet og lavere
sjonen (figur 1.2). De siste fem årene har produksjonen av gass enhetskostnader vil kunne bidra til å holde aktivitet,
vært høyere enn oljeproduksjonen. I 2015 var inntektene fra
produksjon og verdiskaping oppe i lang tid framover.
gassproduksjonen for første gang høyere enn oljeinntektene.
Langsiktig perspektiv
Av de gjenværende estimerte ressursene er 41 prosent klassi- Etter Oljedirektoratets vurdering gir de totale gjenværende
fisert som reserver og 38 prosent som uoppdagede ressurser ressursene grunnlag for norsk olje- og gassproduksjon i
(figur 1.3). De resterende er betingede ressurser i felt og funn. mange tiår framover (figur 1.4).
Over halvparten av de gjenværende ressursene er gass.
Fra 2025 og utover vil uoppdagede ressurser utgjøre en
økende andel av årlig produksjon. Det er betydelige
uoppdagede ressurser igjen å finne.
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SAMMENDRAG
Kapittel 2: Leting på norsk sokkel
Leteaktivitet er en forutsetning for at de uoppdagede
ressursene skal bidra til produksjon og skape verdier både
for næringen og samfunnet. Myndighetene gir gjennom
letepolitikken selskapene tilgang til leteareal, både i modne
og umodne områder. Leteaktiviteten på norsk sokkel har
vært høy etter 2005. Dette har resultert i flere lønnsomme
funn.

Kapittel 6: Geologisk kartlegging
Oljedirektoraets geologiske kartlegging i uåpnede og
umodne deler av norsk sokkel bidrar til å øke forståelsen av
geologien i områdene og øke datadekningen. Midlene til
Oljedirektoratets kartlegging gis over statsbudsjettet.

Kapittel 3: Uoppdagede ressurser
Oppdatering av estimatet for uoppdagede ressurser
bekrefter at de totale gjenværende ressursene gir grunnlag
for olje- og gassproduksjon i mange tiår framover. Det oppdaterte estimatet er om lag det samme som forrige estimat
i 2013. De totale uoppdagede ressursene er estimert til
2 920 millioner Sm3 o.e.. Om lag halvparten av dette ligger
i Barentshavet. Den største endringen i ressursestimatet er
i Barentshavet. Her er det en økning på omlag 125 millioner
Sm3 o.e..
Kapittel 4: Lønnsomhet av leting
Letevirksomheten har i perioden 2000 til 2014 tilført
samfunnet betydelige verdier. Dette viser Oljedirektoratets analyse av lønnsomheten av letevirksomheten i denne
perioden.
Samlet netto kontantstrøm av funnene i perioden er anslått
til om lag 2000 milliarder kroner, etter fratrekk av letekostnader.
Analysen viser at letevirksomheten har bidratt positivt til
verdiskapingen i alle havområdene. Både leteaktiviteten og
ressurstilveksten har vært klart størst i Nordsjøen, der Johan
Sverdrup er den største bidragsyteren til verdiskapingen.
Leteaktiviteten i Norskehavet og Barentshavet har også
skapt betydelige verdier.
Kapittel 5: Aktørbildet
Et aktørbilde som gjenspeiler de utfordringene virksomheten står overfor, både i modne og mindre modne
områder, er viktig for realisering av ressurs- og verdipotensialet.
Det er i dag et stort mangfold av selskap i letefasen. Dette
har medført høy aktivitet, økt konkurranse og økt idémangfold som har gitt mange funn og tilført samfunnet
betydelige verdier.
Det er viktig at selskapene tar aktivt del i letevirksomheten
og bidrar med kompetanse og kapital. ODs analyse av de
ulike selskapsgruppenes bidrag viser at alle gruppene har
bidratt positivt, både innen leting, ressurstilvekst og verdiskaping.
Det økte antall selskap i letefasen har også gitt en økning
i antall operatører for funn og felt. I år 2000 var det åtte
operatører for felt i drift, mens det i 2015 var 15.
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Figur 1.5 Oljedirektoratets ressursklassiﬁsering

Ressursregnskap per 31.12.2015
Oljedirektoratets ressursregnskap gir en oversikt over de
forventede totale utvinnbare petroleumsressursene,
inkludert uoppdagede ressurser, og danner grunnlaget
for produksjonsprognosen i figur 1.4. De totale ressursene
inkluderer ressurser fra hele norsk sokkel, bortsett fra det
nye området i Barentshavet nordøst etter delelinjeavtalen
mellom Norge og Russland.
Ressursregnskapet bygger på innrapporterte data fra
operatørselskapene, Oljedirektoraets egne vurderinger av
felt og funn og Oljedirektoraets estimat for uoppdagede
ressurser. Regnskapet er basert på ODs ressursklassifisering.
Alle petroleumsmengder kan relateres til et prosjekt, og
klassifiseringen er basert på prosjektenes modenhet. De
ulike ressursklassene er vist i figur 1.5 med piler som viser
hvordan prosjektene kan modnes. Detaljer finnes på
www.npd.no.

på mellom 12,2 og 17,2 milliarder Sm3 oljeekvivalenter (o.e.),
hvor 14,2 milliarder Sm3 o.e. er forventningsverdien (figur
1.6). 6,6 milliarder Sm3 o.e. (47 prosent) er solgt og levert.
Legges nedre del av usikkerhetsspennet til grunn, er det
til nå produsert rundt 54 prosent, mens ved øvre del av
usikkerhetsspennet er det kun produsert om lag 38 prosent
av de totale utvinnbare ressursene.
Gjenværende ressurser er anslått til 7,6 milliarder Sm3 o.e.,
hvorav 3,1 milliarder Sm3 o.e. (41 prosent), er reserver
(tabell 1.1). Betingede ressurser i felt og funn inklusive
mulige framtidige tiltak for økt utvinning, utgjør 20 prosent
av forventede gjenværende ressurser.
De uoppdagede ressursene utgjør rundt 20 prosent av
forventede totale ressurser på norsk sokkel og 38 prosent
av forventede gjenværende ressurser.

Ved utgangen av 2015 er de totale utvinnbare ressursene
anslått til å ligge innenfor et usikkerhetsspenn (P10 og P90)

Totale utvinnbare ressurser
Prosjektkategori
Solgt og levert
Reserver
Betingede ressurser i felt
Betingede ressyrser i funn
Mulige framtidige tiltak for økt utvinning
Uoppdagede ressurser
Sum totale ressurser
Sum gjenværende ressurser
Tabell 1.1 Ressursregnskapet per 31.12.2015
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Olje mill Sm3

Gass mrd Sm3

NGL mill tonn

4075
1023
328
375
155
1315
7272
3196

2100
1856
222
323
60
1484
6047
3746

179
116
22
15

Kondensat
mill Sm3
114
28
2
13

333
153

120
277
163

Total mill
Sm3 o.e.
6630
3128
594
739
215
2920
14227
7597

4758

PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2016

RESSURSREGNSKAP
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Figur 1.6 Fordeling av de totale utvinnbare ressursene
og usikkerhet i estimatene per 31. desember 2015

Fra Oljedirektoratets kjernelaget, som inneholder kjerneprøver fra de aller ﬂeste brønnene på norsk sokkel.
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En noe yngre utgave av to av Oljedirektoratets geologer,
Bernt Egeland (venstre) og Harald Brekke (i midten). Svein Johnsen til
høyre i bildet arbeider ikke lenger i Oljedirektoratet.
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KAPITTEL 2

Leting på norsk sokkel
Leteaktivitet er en forutsetning for at de uoppdagede ressursene skal bidra til produksjon
og skape verdier både for næringen og samfunnet.
Myndighetene gir gjennom letepolitikken selskapene tilgang til leteareal, både i modne
og umodne områder. Leteaktiviteten på norsk sokkel har vært høy etter 2005. Dette har
resultert i flere lønnsomme funn.
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Norsk sokkel har et areal på om lag
2 040 000 km2 og er seks ganger større
enn fastlands-Norge. To tredjedeler av
arealet kan ha sedimentære bergarter
med potensiale for petroleum.

--

Ikke sedimentære bergarter
Tildelt areal
Åpnet for petroleumsvirksomhet - ikke konsesjonsbelagt
Ikke åpnet for petroleumsvirksomhet

34 %

39 %

6%

s-

21 %
Områdene som i dag er åpnet for letevirksomhet er på
570 000 km2. Om lag 130 000 km2 av dette er tildelt som
utvinningstillatelser, det vil si seks prosent av hele norsk
sokkel og 10 prosent av arealet med sedimentære bergarter
(figur 2.1 og 2.2).

Figur 2.2 Arealstatus i prosent

Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet sør, med enkelte
unntak, er åpnet for petroleumsvirksomhet. De områdene
som ikke er åpnet er deler av Skagerrak, områder utenfor
Trøndelag, Nordland, Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen,
Barentshavet nord og Polhavet.

I områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, får oljeselskapene tilgang til areal enten ved å søke om utvinningstillatelser i konsesjonsrundene, eller ved kjøp eller bytte av
andeler i utvinningstillatelser.

Norsk kontinentalsokkel er gradvis åpnet for petroleumsvirksomhet. I 1965 ble oljeselskapene for første gang invitert
til å søke på til sammen 278 blokker i Nordsjøen, i den første
konsesjonsrunden. Det ble tildelt 78 blokker, og dette er den
største tildelingen på norsk sokkel (figur 2.3).
Informasjon og kunnskap om de geologiske forholdene i
Nordsjøen ble brukt da blokker i Norskehavet og Barentshavet ble utlyst for første gang i 1980. I perioden mellom
1981 og 1989 ble flere områder i Norskehavet og Barentshavet gjort tilgjengelig for petroleumsvirksomheten
gjennom stegvis utlysning og tildeling.
I 1994 ble områder på dypt vann i Norskehavet og deler av
Nordland VI (utenfor Lofoten) åpnet for petroleumsvirksomhet. Etter dette gikk det 20 år før Barentshavet sørøst ble
åpnet i 2013.
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Konsesjonsrunder
På norsk sokkel er det to likeverdige typer konsesjonsrunder.
I de modne områdene gjennomføres TFO-runder (Tildeling i
Forhåndsdefinerte Områder) og i umodne områder gjennomføres nummererte konsesjonsrunder. Modne områder
kjennetegnes av kjent geologi og godt utbygd eller planlagt
infrastruktur. Sannsynligheten for å gjøre funn er vanligvis
høyere i modne områder enn i umodne områder. Umodne
områder kjennetegnes av mindre kunnskap om geologien
og manglende infrastruktur. Sannsynligheten for å gjøre
store funn er høyere i umodne enn i modne områder.
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På norsk sokkel er det utviklet et omfattende virkemiddelapparat som ivaretar hensynet til andre næringer og ytre
miljø i alle faser av virksomheten; fra åpning av nye områder,
tildeling, leting, utbygging og drift fram til avslutning av felt.

Figur 2.3 Utlyst og tildelt areal på norsk sokkel per 1.3.2016
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Figur 2.4 Antall tildelinger siden 2000 fordelt på konsesjonsrunder. NST (Nordsjøtildelinger) ble introdusert i 1999 og var
en forløper for TFO
Som det går fram av figur 2.4, har det vært flest tildelinger
i TFO-rundene. Ettersom disse rundene omfatter områder
der geologien er godt kjent og med godt utbygd infrastruktur, er søknadsmengden større her enn i de nummererte
rundene. Mulighetene for å bygge ut mindre funn mot
eksisterende infrastruktur har gjort disse rundene spesielt
attraktive for de nye aktørene på norsk sokkel, særlig for de
mindre selskapene.
Umodne områder blir utforsket gradvis ved sekvensiell
leting. Tildeling av nye tillatelser i nummererte runder vil
da som regel begrenses til et mindre antall nøkkelblokker.
Det har vært mange søkere og tildelt mange utvinningstillatelser siden 2000. TFO 2013 hadde flest tildelinger med
65 utvinningstillatelser i denne perioden, tett fulgt av TFO
2011 og TFO 2006 med henholdsvis 60 og 58 utvinningstillatelser (figur 2.4).
TFO-runder
Hensikten med TFO-ordningen er å sikre effektiv utforskning av modne områder og å påvise tidskritiske ressurser
nær planlagt og eksisterende infrastruktur. I tillegg er det
viktig at kjente områder blir utforsket på nytt med nye øyne,
og at nye ideer blir testet. Funnet av Johan Sverdrup-feltet i
et godt utforsket område er et eksempel på dette. For øvrig
ventes de fleste funnene i modne områder å være små. Det
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vil oftest være nødvendig å knytte disse funnene opp mot
eksisterende felt for at de skal bli lønnsomme å bygge ut.
Infrastruktur har begrenset levetid, og det er derfor viktig
å påvise ressursene i nærliggende områder i god tid før
feltene stenges ned.
Fra den første TFO-runden i 2003 er TFO-arealet utvidet
hvert år (figur 2.5).
Arealet som lyses ut i TFO-rundene er fortsatt attraktivt for
oljeselskapene. Dette viser både TFO 2014 og 2015, med
søknader fra henholdsvis 47 og 43 selskaper.
Nummererte konsesjonsrunder
Nummererte konsesjonsrunder kunngjøres som hovedregel
annet hvert år. Sekvensiell leting er en viktig del av letestrategien for konsesjonsrunder i umodne områder. Dette
innebærer at resultater fra brønner i et område bør foreligge
og være evaluert før det bores brønner i nye tildelinger i det
samme området. På den måten blir tilgjengelig informasjon
benyttet til videre leting.
Antall tildelinger har variert siden år 2000, fra seks
tildelinger i 17. runde til 24 i 22. runde (figur 2.4).
Deler av Barentshavet sørøst, som ble åpnet for letevirksomhet i 2013, er inkludert i 23. runde. Runden omfatter
57 blokker eller deler av blokker. Disse fordeler seg på
34 blokker i Barentshavet sørøst, 20 blokker i øvrige deler av
Barentshavet og tre blokker i Norskehavet. Ved søknadsfristen 2. desember 2015 kom det inn søknader fra 26 selskaper. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser før sommeren 2016.
Den totale ressurstilveksten fra funn i nummererte og
årlige TFO-runder har omtrent vært like stor siden år
2000 (figur 2.6).
Akkumulert ressurstilvekst i millioner Sm3 o.e.

Utvidet tilgang til areal har medført flere tildelinger
(figur 2.4). Myndighetene har de siste 15 årene økt forutsigbarheten i tildelingssystemet ved at TFO-rundene
kommer hvert år, mens de nummererte rundene som hovedregel kommer hvert annet år. Prinsippene for hva slags areal
og generelle arbeidsbetingelser som gjelder for utvinningstillatelser i TFO versus nummererte runder, er også kjent på
forhånd.
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Figur 2.6 Akkumulert ressurstilvekst fordelt på konsesjonsrunder
(2000-2015)
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Leteaktiviteten
Definisjoner av ulike typer brønner

Letebrønner
Leteaktiviteten målt i antall letebrønner har variert mye
siden 1966 (figur 2.7). På 1980-tallet var aktiviteten høy,
med opptil 50 brønner årlig. I 2005 ble det bare boret
12 brønner, men fra 2006 tok leteaktiviteten seg opp og
nådde en rekord med 65 påbegynte brønner i 2009. Etter
2009 har aktiviteten vært høy, og det er boret over førti
brønner per år i perioden 2009-2015. I 2014 og 2015 ble det
påbegynt henholdsvis 57 og 56 brønner. Leteaktiviteten
har alltid vært høyest i Nordsjøen (figur 2.8). Nedgangen
i oljepris bidrar til at det i 2016 planlegges om lag
30 brønner på hele norsk sokkel.

Undersøkelsesbrønn er den første brønnen som bores
på en ny, klart deﬁnert geologisk struktur (et prospekt).
Avgrensningsbrønn er en brønn som bores for å
bestemme utstrekning og omfang av et funn.
Funn: En eller ﬂere petroleumsforekomster som samlet
er oppdaget i samme brønn og som gjennom testing,
prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig petroleum. Deﬁnisjonen omfatter både kommersielt
og teknisk funn. Funnet får status som felt, eller inngår i
et eksisterende felt, når plan for utbygging drift (PUD) er
godkjent av myndighetene.
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Letebrønn er en fellesbetegnelse på undersøkelsesog avgrensningsbrønner.

Figur 2.7 Antall påbegynte letebrønner per år (1966-2015)
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Funn
Den høye leteaktiviteten har resultert i mange funn. Det er
i hovedsak gjort flest funn i Nordsjøen, men i 2014 ble det
for første gang gjort flest funn og påvist mest ressurser i
Barentshavet. Da ble det gjort ni funn i Barentshavet, åtte
i Nordsjøen og fem i Norskehavet. I 2015 ble det ikke gjort
funn i Barentshavet, men det ble gjort 10 funn i Nordsjøen
og seks i Norskehavet (figur 2.9).
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Figur 2.8 Antall påbegynte letebrønner per år fordelt på havområder (1966-2015)
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Figur 2.9 Antall funn per år fordelt på havområder (1967-2015)

De største funnene er med få unntak påvist tidlig i utforskningen av norsk sokkel (figur 2.10). I 2010 ble det igjen gjort et
betydelig funn, Johan Sverdrup, som var blant de største
i verden dette året. I 2011 og 2012 ble det gjort to betydelige
oljefunn i et område nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet. Funnene 7220/8-1 (Skrugard) og 7220/7-1 (Havis),
er nå deler av Johan Castberg.
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feltet Johan Sverdrup. I tillegg er det gjort ett oljefunn
i dette området, 16/4-6 S (Luno II).

Johan
Sverdrup

I årene 2013 og 2014 ble det påvist fire funn om lag
25 kilometer sørvest for Oseberg Sør; 30/11 – 8 A,
30/11-10 (Krafla Nord), 30/11-9 S (Askja) og 30/11-9 A
(Askja Øst). I samme området ble funnet 30/11-8 S (Krafla)
påvist i 2011. Til sammen er det i disse funnene påvist
i overkant av 30 millioner Sm3 o.e., og flere prospekter
vil bli boret i området i 2016. Leteresultatene så langt
viser at den godt utforskede delen av Nordsjøen fortsatt
gir gode muligheter for verdiskaping.
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Figur 2.10 Akkumulert ressurstilvekst fordelt på havområder
(1967-2015)

Nordsjøen
Leting siden 2000
Nordsjøen er det mest utforskede området på norsk sokkel
og her er det påvist mest ressurser. Etter mer enn 50 års
utforsk ning og over 1140 avsluttede letebrønner, (per
31.12.15) gjøres det fortsatt mange funn.
En av hovedutfordringene i Nordsjøen er å påvise ressurser
i nærheten av eksisterende og planlagt infrastruktur. Det er
viktig å påvise tilleggsressurser mens de store innretningene
fortsatt er i produksjon. Selv svært små funn kan bli lønnsomme dersom eksisterende infrastruktur utnyttes godt.
I tillegg kan innfasing av funn til eksisterende felt bidra til
å forlenge levetiden for vertsfeltet og dermed til fortsatt
lønnsom produksjon og økt utvinning fra feltet.
I perioden 2000 til 2005 ble det boret relativt få brønner
i Nordsjøen (figur 2.11). Fra 2005 økte imidlertid antallet
betydelig, og toppen ble nådd i 2009 med 47 brønner. Fra
2010 har leteaktiviteten holdt seg høy med gjennomsnittlig
34 brønner i året.

Det største funnet på norsk sokkel i 2015 ble gjort i brønn
2/4-23 S (Julius), der det ble påvist om lag sju millioner
Sm3 o.e. gass og kondensat. I tillegg avgrenset brønnen
et tidligere gass og kondensatfunn 2/4-21 (King Lear),
som ble påvist i 2012.
Det er planlagt mellom 15 og 20 letebrønner i Nordsjøen
i 2016. I perioden 2013 til 2015 er det tildelt om lag
170 utvinningstillatelser i TFO-rundene. Dette kan bidra
til å opprettholde leteaktiviteten i årene framover.
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Funnraten i Nordsjøen har vært relativt høy siden 2000,
med en årlig rate mellom 0,2 og 0,7 (figur 2.13).
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Leting siste tre år
Siden ODs forrige ressursrapport i 2013 er det påbegynt
114 letebrønner og gjort 25 funn. Alle funnene er små
og feltnære, og flere er lønnsomme.
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Figur 2.11 Antall påbegynte letebrønner per år i Nordsjøen
(2000-2015)

Det er gjort 127 funn siden år 2000 (figur 2.12).

Ressurstilveksten siden 2000 har vært høyest i Nordsjøen.
De fleste funnene er imidlertid små (figur 2.14). Tilveksten
var størst i perioden 2008 til 2011 på om lag 600 millioner
Sm3 o.e., hovedsakelig takket være funnet av Johan
Sverdrup.
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Figur 2.12 Antall funn per år i Nordsjøen (2000-2015)

I 2013 var leteaktiviteten størst rundt den sørlige delen av
Utsirahøgda. De fleste brønnene ble boret for å avgrense
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Figur 2.13 Antall avsluttede undersøkelsesbrønner og
funnrate i Nordsjøen (2000-2015)
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Figur 2.14 Ressurser i funn fordelt på funnstørrelse i ﬁreårsperioder, Nordsjøen (2000-2015). Antall funn er gitt i søylene

Norskehavet
Leting siden 2000
Leteaktiviteten har variert mye siden år 2000 (figur 2.15).
Den var relativt høy de to første årene i perioden med
henholdsvis ni og 13 brønner. De neste fire årene var
leteaktiviteten lav. I 2005 ble det bare boret tre letebrønner, men fra 2006 tok leteaktiviteten seg opp og nådde
en rekord med 18 påbegynte letebrønner i 2009. Fra 2009
var aktiviteten lavere, og det ble boret i gjennomsnitt ti
brønner per år. I 2015 var leteaktiviteten igjen høy, med
16 påbegynte undersøkelsesbrønner. Dette er det høyeste
antallet undersøkelsesbrønner siden 2000. Det bores flest
brønner i de modne områdene på Halten- og Dønnterrassen. Det har vært prioritert å bore prospekter som
ligger i nærheten av eksisterende infrastruktur.
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38
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500

Leting siste tre år
Siden ODs forrige ressursrapport i 2013 er det påbegynt
42 letebrønner og gjort 18 funn. Det mest interessante
funnet ligger sørvest for Njord. Her ble det påvist olje og
gass i brønn 6406/12-3 S (Pil) i Rogn- og Melkeformasjonen
i jura.
Leteaktiviteten på dypt vann har vært lav de siste tre til fire
årene, og alle brønnene er boret i Vøringbassenget. I 2015
ble det avsluttet tre undersøkelsesbrønner i nærheten av
Aasta Hansteen-feltet for å påvise mer gass. I brønn
6706/12-2 (Snefrid Nord) ble det påvist gass og en fire meter
oljekolonne. Brønn 6706/12-3 (Roald Rygg) påviste et lite
gassfunn. Det gjorde også brønn 6706/11-2 (Gymir). Disse
funnene vurderes knyttet opp mot Aasta Hansteen-feltet
sammen med andre funn i området. Øvrige funn i
Norskehavet denne perioden er små og flere er feltnære.
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Det er gjort 74 funn siden år 2000 (figur 2.16). Funnraten
i Norskehavet har, som i Nordsjøen, vært høy de siste 15
årene, med en årlig rate mellom 0,25 og 1,0 (figur 2.17).
Ressurstilveksten i Norskehavet har siden 2000 variert (figur
2.18) og var størst i perioden 2008 til 2011 med en ressurstilvekst på om lag 160 millioner Sm3 o.e. Ressurstilveksten
kommer hovedsakelig fra Maria og funnene 6506/9-2 S
(Fogelberg), 6507/7-14 S (Zidane) og 6705/10-1 (Asterix).
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Figur 2.16 Antall funn per år i Norskehavet (2000-2015)
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Figur 2.15 Antall påbegynte letebrønner per år i Norskehavet
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Figur 2.18 Ressurser i funn fordelt på funnstørrelse i ﬁreårsperioder, Norskehavet (2000-2015). Antall funn er gitt i søylene

Barentshavet

Antall letebrønner (påbegynte)

Leting siden 2000
Det er totalt påbegynt 71 letebrønner siden 2000. Av disse
er 55 undersøkelsesbrønner og det er gjort 30 funn
(figur 2.19 og 2.20).
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I 2000 ble både olje og gass påvist i funnet 7122/7-1 (Goliat)
som ligger i overgangssonen mellom Hammerfestbassenget
og Finnmarksplattformen. I 2001 stanset regjeringen petroleumsaktiviteten i Barentshavet i påvente av «Utredning av
konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området
Lofoten-Barentshavet». I desember 2003 besluttet
regjeringen å videreføre petroleumsvirksomheten i de
allerede åpnede områdene i Barentshavet sør. Etter aktiviteten ble gjenopptatt, ble det påvist olje i trias i 7122/7-3
(Goliat), og interessen for Barentshavet økte. Før funnet i
denne brønnen var øvre jura (Hekkingenformasjonen) den
enste bekreftede kildebergarten i Barentshavet. Brønn
7122/7-3 på Goliat avdekket i tillegg at nedre og midtre trias
organiske skifre er effektive kildebergarter. Dette åpner
muligheter for å gjøre flere lønnsomme funn.
I 2011 og 2012 ble 7220/8-1 (Skrugard) og 7220/7-1 (Havis)
funnet. 7220/8-1 (Skrugard) påviste olje og gass i midtre og
undre jura reservoarbergarter. Dette er det største funnet
i Barentshavet siden Goliatfunnet i 2000. 7220/7-1 (Havis)
er boret omlag sju kilometer sørvest for funnet 7220/8-1
(Skrugard) og 100 kilometer nord for Snøhvitfeltet.
Brønnen påviste olje og gass. 7220/8-1 (Skrugard) og
7220/7-1 (Havis) inngår i Johan Castberg. Med disse funnene
ble en ny oljeprovins påvist i Barentshavet. Suksessen
fortsatte i 2013 med funnet 7324/8-1 (Wisting) i "Hoop"
-området nordvest på Bjarmelandsplattformen. Brønnen
påviste olje i et svært grunt reservoar av jura alder, kun
250 til 300 meter under havbunnen.
I 2013 og 2014 ble det boret brønner i tidligere utforskede
områder på Lopphøgda som førte til oljefunnene
7120/1-3 (Gohta) og 7220/11-1 (Alta).
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Selv om det har vært drevet petroleumsvirksomhet i
Barentshavet i mer enn 30 år, er bare to felt i produksjon;
gassfeltet Snøhvit med produksjonsstart i 2007 og oljefeltet
Goliat der produksjonen startet i mars 2016.
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Figur 2.20 Antall funn per år i Barentshavet (2000-2015)
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og funnrate i Norskehavet (2000-2015)

180

8
Antall funn

0,6

10

2

9

0,7

12

4

10

Funnrate

Antall undersøkelsesbrønner

PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2016

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Ressurstilveksten har økt betydelig siden 2008, den største
ressurstilveksten kom i den siste fireårsperioden (2012-2015)
(figur 2.21). I denne perioden bidro funnene

Figur 2.19 Antall påbegynte letebrønner per år i Barentshavet
(2000-2015)
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180

7120/1-3 (Gohta), 7220/11-1 (Alta), 7220/7-1 Johan Castberg
og 7324/8-1 (Wisting) mest til ressurstilveksten.

160
140

I "Hoop"-området er det boret seks undersøkelsesbrønner
og gjort fire funn. Den første brønnen 7324/8-1 (Wisting)
som ble boret i 2013, påviste en 50 til 60 meter oljekolonne
på et svært grunt reservoarnivå i Realgrunnenundergruppen i jura. I 2014 ble brønn 7324/7-2 (Hanssen)
boret like nord for "Wisting". Denne brønnen påviste
olje i Støformasjonen i jura.
Det nordligste funnet på norsk sokkel, 7325/1-1 (Atlantis),
ble gjort i 2014. Det er et lite gassfunn i bergarter av seintrias alder. Funnet ligger om lag 360 nord for Hammerfest.
Nordvest for Johan Castberg-området, i brønn 7319/12-1
(Pingvin), er det påvist gass i en 15 meters kolonne i Torskformasjonen i paleocen. Funnet er gjort i et lite utforsket
område i en tidligere ubekreftet letemodell.
De gode boreresultatene de siste årene har bidratt til økt
interesse for å lete i Barentshavet. Det ble boret henholdsvis
10 og 13 brønner i 2013 og 2014, dette er høyeste antall
årlige brønner i Barentshavet. I 2015 ble det boret sju letebrønner. Fire av disse er avgrensningsbrønner på "Alta"
-funnet.
I 2016 er det planlagt mellom åtte og ti letebrønner
i Barentshavet.
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Figur 2.21 Ressurser i funn fordelt på funnstørrelse i ﬁreårsperioder, Barentshavet (2000-2015). Antall funn er gitt i søylene
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Figur 2.22 Antall avsluttede undersøkelsesbrønner og funnrate
i Barentshavet (2000-2015)

Funnrate

I 2014 ble 7220/11-1 (Alta) påvist (figur 2.23). Dette var det
største funnet på norsk sokkel dette året og det er rangert
som et av de største i verden i 2014. Funnet ligger nord for
Snøhvitområdet og har olje i blant annet kalksteinsbergarter
i Gipsdalengruppen i perm. Formasjonstester viser et reservoar med gode strømningsegenskaper. Funnets størrelse er
beregnet til om lag 36 millioner Sm3 o.e. Det ble avgrenset
med fire brønner i 2015. Resultatene fra avgrensningsbrønnene er viktige for det videre arbeidet med å kartlegge funnet.
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40

Antall undersøkelsesbrønner

Leting siste tre år
Siden ODs forrige ressursrapport i 2013 er det påbegynt
30 letebrønner og påvist 14 nye funn. Brønn 7120/1-3
(Gohta) som ble boret i 2013, påviste olje i kalksteinsbergarter i perm. Det er ikke tidligere påtruffet bevegelig
olje i denne typen bergarter på norsk side i Barentshavet.
Funnet ble avgrenset i 2014, og det er planlagt å avgrense
funnet ytterligere.

Millioner Sm3 o.e.

Funnraten har variert de siste 15 årene (figur 2.22).
For de siste fem årene har den vært relativ høy.

<5 mill Sm3 o.e.
5-10 mill Sm3 o.e.
10-50 mill Sm3 o.e.
>100 mill Sm3 o.e.
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Den som leter den finner
Områdene rundt "Alta" og "Gohta"
Mange av arealene der det letes i dag, har vært tildelt og
tilbakelevert ﬂere ganger. Ny teknologi, ny og bedre seismikk
og nye tanker og idéer blant oljeselskapene medfører at det
påvises betydelige petroleumsressurser i områder som har
vært utforsket ﬂere ganger. Det ﬁnnes ﬂere eksempler på
dette; Johan Sverdrupfeltet, 35/9-7 (Skarfjell ), 6406/12-3 S (Pil),
Johan Castbergfunnene, 7220/11-1 (Alta) og 7120/1-3 (Gohta)
funnene er noen.
Utforskning av "Alta"- og "Gohta"-området (sørvestlige del av
Lopphøgda i Barentshavet) startet i 1985, da tre utvinningstillatelser ble tildelt i 9. konsesjonsrunde. De to første
brønnene, 7120/1-1 og 7120/2-1 som ble boret i 1985, påtraﬀ
gode spor av olje i karbonatbergarter av senperm alder. Det
har senere vist seg at disse brønnene ligger i randsonen av
"Alta"- og "Gohta"-funnene. Det ble totalt boret fem brønner
i disse utvinningstillatelsene. Brønn 7120/1-2 påviste et lite
oljefunn, de andre brønnene påtraﬀ bare spor av hydrokarboner. Disse tillatelsene er senere tilbakelevert.
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Mer enn 20 år etter første tildeling ble området igjen tildelt.
Tre nye tillatelser ble tildelt i TFO2006 og TFO2007, og det ble
gjort funn i to av dem. I utvinningstillatelse 438 ble det i 2011
gjort et lite gassfunn (7120/2-3 S (Skalle)). I utvinningstillatelse
492 ble det gjort et olje og gassfunn 7120/1-3 (Gohta). I dette
funnet ble det påviste en brutto oljekolonne på omlag
75 meter og en brutto gasskolonne på omlag 25 meter i
kalksteinsbergarter i Røyeformasjonen. Flere nye tillatelser
ble tildelt i området i 20. og 21. runde (2009 og 2011). Brønn
7220/10-1 i utvinningstillatelse 533 påviste et lite gassfunn
i bergarter av kritt og jura alder. Brønn 7220/11-1 (Alta) ble
boret i 2014 i utvinningstillatelsen 609. Brønnen påtraﬀ en
total oljekolonne på om lag 45 meter med en overliggende
gasskolonne på 10 meter i kalksteinsbergarter med gode
reservoaregenskaper. I 2015 ble det boret ﬁre avgrensningsbrønner på "Alta"-funnet, alle med spor av petroleum.
Alderen til reservoarbergartene er usikker, men antas å
være av trias og/eller perm alder.
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Letekurve for norsk sokkel 2000 - 2015

Akkumulerte ressurser (millioner Sm3 o.e.)
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7220/7-1 (Skrugard)
6705/10-1 (Asterix) Ivar Aasen
Edvard Grieg
7220/8-1 (Havis)
35/-2-1 (Peon)
6406/9-1 (Linnorm)
Goliat
25/-4-7 (Alvheim)

Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251
Antall undersøkelsesbrønner

Akkumulerte ressurser (millioner Sm3 o.e.)

Letekurve for norsk sokkel 2013 - 2015
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Figurene viser akkumulert ressurstilvekst i Nordsjøen,
Norskehavet og Barentshavet mellom 2000 og 2015 og
mellom 2013 og 2015.
Horisontalaksen viser antall undersøkelsesbrønner i den tidsrekkefølgen de ble boret. Når det blir gjort et nytt funn,
avtegnes ressursmengden som akkumulerte verdier på den
vertikale aksen. Når kurven er bratt, viser den at det er funnet
mye ressurser med relativt få brønner. Når kurven har svak
helning, viser den at de påviste funnene er små eller at det
har vært mange tørre brønner.
I perioden fra 2000 til 2015 har Barentshavet lavest antall undersøkelsesbrønner, men det er funnet relativ mye ressurser (kurven
er bratt). De største funnene i Barentshavet i denne perioden
er Goliat, Johan Castberg (7220/8-1 og 7220/7-1), 7324/8-1
(Wisting), 7120/1-3 (Gohta) og 7220/11-1 (Alta).
I Norskehavet er ﬂesteparten av de største funnene i denne
perioden mindre enn i Barentshavet og Nordsjøen, men kurven

51

61

71

viser fortsatt en jevn ressurstilvekst. De største funnene i denne
perioden er Maria og 6406/9-1 (Linnorm).
I Nordsjøen viser kurven liten ressurstilvekst i de første
brønnene, så blir det gjort ﬂere funn med betydelig størrelse
og kurven blir brattere. Kurven ﬂater ut igjen før den gjør et
stort sprang med Johan Sverdrupfeltet. Etter Johan Sverdrup
viser kurven kun moderat ressurstilvekst i Nordsjøen. De største
funnene i denne perioden er Edvard Grieg, Ivar Aasen og
Johan Sverdrup.
I perioden 2013 til 2015 har Barentshavet hatt klart høyest
ressurstilvekst med lavest antall undersøkelsesbrønner
(23 brønner). I Norskehavet er ressurstilveksten omtrent
halvparten av Barentshavet, men det er boret ﬂere undersøkelsesbrønner (32 brønner). I Nordsjøen er ressurstilveksten
omtrent det samme som Norskehavet, men her er det boret
mer enn dobbelt så mange brønner for å påvise samme
mengde ressurser (71 brønner).
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Steinulf Smith-Meyer har lang fartstid
som geolog i Oljedirektoratet.
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KAPITTEL 3

Uoppdagede ressurser
Oppdatering av estimatet for uoppdagede ressurser bekrefter at de totale gjenværende
ressursene gir grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår framover. Det oppdaterte
estimatet er om lag det samme som forrige estimat i 2013.
De totale uoppdagede ressursene er estimert til 2 920 millioner Sm3 o.e. Om lag halvparten
av dette ligger i Barentshavet. Den største endringen i ressursestimatet er i Barentshavet.
Her er det en økning på omlag 125 millioner Sm3 o.e.
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Figur 3.1 Utvinnbare uoppdagede ressurser totalt og for hvert
havområde. Forventningsverdiene er angitt i ﬁgurene
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Figur 3.2 Utvinnbare uoppdagede ressurser for hvert havområde fordelt på væske og gass. Forventningsverdiene er
angitt i ﬁgurene

26

1485

Gass

Totalt

Figur 3.3 Utvinnbare uoppdagede ressurser totalt og fordelt på
væske og gass. Forventningsverdiene er angitt i ﬁgurene
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Oljedirektoratets oppdaterte estimat for
utvinnbare uoppdagede ressurser er om lag
det samme som forrige estimat i 2013. Den
største endringen i ressursestimatet er
i Barentshavet. Her er det en økning på
omlag 125 millioner Sm3 o.e.

Nordsjøen

35 %

Barentshavet

40 %

Norskehavet

25 %
Væske

De uoppdagede ressursene er estimert til å være mellom
1350 (P95) og 5490 (P5) millioner Sm3 o.e. (figur 3.1).
Estimatet omfatter hele norsk sokkel med unntak av
området i Barentshavet nordøst (BHNØ), se figur 3.2.

Nordsjøen

17 %

Estimatene for de uoppdagede ressursene er svært usikre.
Dette reflekteres i forskjellen mellom det høye (P5) og det
lave estimatet (P95). Usikkerheten er størst i områder med
lite informasjon og kort letehistorie som i store deler av
Barentshavet. I Nordsjøen, og i den godt utforskede delen
av Norskehavet, er usikkerheten betydelig mindre (figur
3.1 og 3.2).

Barentshavet

55 %

Norskehavet

28 %

Gass

Om lag halvparten av de totale uoppdagede ressursene er
estimert til å være væske (figur 3.3). Estimatet for væske er
høyest i Barentshavet og lavest i Norskehavet. Estimatet for
gass er vesentlig høyere i Barentshavet enn i de andre havområdene (figur 3.2 og 3.4).

Nordsjøen

25 %
Barentshavet

48 %

Nær halvparten av de totale uoppdagede ressursene er
forventet å finne i Barentshavet, resten er fordelt omtrent
likt mellom Nordsjøen og Norskehavet.
I Barentshavet finnes 70 prosent av de forventede uoppdagede ressursene i letemodeller av trias og eldre alder
(figur 3.5). I Nordsjøen og Norskehavet er den øvre delen
av trias inkludert i letemodellene av tidlig- til mellomjura
alder, men bidrar med en mindre andel av ressursene i disse
letemodellene. Letemodeller eldre enn seintrias bidrar med
mindre enn to til tre prosent av de totale forventede ressursene for Nordsjøen og Norskehavet.

Norskehavet

27 %

Totalt

Figur 3.4 Utvinnbare uoppdagede ressurser for hvert havområde fordelt på væske, gass og totale ressurser

Om lag 80 prosent av de uoppdagede ressursene i
Nordsjøen finnes i letemodeller av seintrias og jura alder,
tilsvarende tall for Norskehavet er om lag 55 prosent. I
Barentshavet finnes 24 prosent av de totale uoppdagede
ressursene i letemodeller av jura alder. Letemodeller i kritt
og kenozoikum bidrar med seks prosent i Barentshavet,
41 prosent av de uoppdagede ressursene i Norskehavet
og 17 prosent i Nordsjøen (letemodeller av kritt alder i
Nordsjøen inkluderer reservoarer med krittbergarter).
Dette reflekterer den ulike geologiske utviklingen i de
tre havområdene.

Millioner Sm3 o.e.

1500

1000

---

Kenozoikum
Kritt
Midtre - øvre jura
Øvre trias - midtre jura
Trias
Sub-trias

500

0

Nordsjøen

Norskehavet

Barentshavet

Figur 3.5 Utvinnbare uoppdagede ressursene for hvert havområde fordelt etter geologiske stratigraﬁske nivå
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Endringer siden 2013 - analysen
Det er små endringer i estimatet for uoppdagede ressurser
per 31.12.2015 sammenlignet med estimatet fra 31.12.2013.
Forventningsestimatet viser en liten reduksjon fra 2940 til
2920 millioner Sm3 o.e. (figur 3.6).

3000

Millioner Sm3

2500

I Norskehavet er det funnet om lag 35 millioner Sm3 væske
siden 2013. Estimatet for væske er redusert fra om lag 375 til
365 millioner Sm3 væske, om lag 2,5 prosent. De nye
estimatene viser nedgang i væske for flere av letemodellene,
om lag 50 millioner Sm3. Imidlertid har senere års leteresultater og ny informasjon bidratt til oppjustering av
estimatene for øvre jura letemodeller. Dette skyldes hovedsakelig en revurdering av potensialet i letemodellene som
følge av blant annet 6406/12-3 S (Pil)- og 6406/12-3 A (Bue)
(figur 3.8).

2000
1500

I Barentshavet er det en økning i estimatet fra 510 til
575 millioner Sm3, om lag 13 prosent. Økningen skyldes
hovedsakelig funnet 7220/11-1 (Alta) som bidro til
bekreftelse av letemodellen fra karbon til perm, og dermed
en kraftig økning i ressursestimatet for denne letemodellen
på Lopphøgda (figur 3.9). I tillegg påviste brønnen både olje
og gass, noe som bidrar til større tro på multifasefunn
i området. På bakgrunn av letehistorien de siste årene, er
det nå også større forventning til multifasefunn i flere letemodeller enn tidligere.

1000
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0
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Totale uoppdagede ressurser
Funnet petroleum siden 2013 analysen

Figur 3.6 Sammenlikning mellom 2015- og 2013-analysene for
totale utvinnbare uoppdagede ressurser

Paleocen
Øvre kritt
Øvre jura
6703 67044
Perm til paleocen
(sub-basalt)

Væske
Estimat for væske viser en ubetydelig endring fra 2013 til
2015. Forventningsverdien for væske er redusert fra 1450
til 1435 millioner Sm3, en prosent (figur 3.7).
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Figur 3.7 Sammenligning av fordelingen av utvinnbare
uoppdagede væskeressurser for hvert havområde og for
hele sokkelen (2013- og 2015-analysene)
I Nordsjøen er det funnet om lag 30 millioner Sm3 væske
siden 2013. Estimatet for væske er redusert fra om lag 565 til
495 millioner Sm3. Den viktigste årsaken til dette er at senere
års leteresultater tilsier mindre væske enn tidligere estimert.
Reduksjonen gjelder primært letemodeller med reservoar i
paleocen, undre kritt og øvre jura.
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Figur 3.8 Letemodeller i Norskehavet med de største endringer
i uoppdagede ressurser
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endring i uoppdagede ressurser
Gass
Estimatet for uoppdagede gassressurser på norsk sokkel
er redusert fra 1490 til 1485 milliarder Sm3, 0,3 prosent
(figur 3.10).
Det er ingen endring i estimatet for uoppdagede gassressurser i Nordsjøen. I den nye analysen er forventningen
til å finne gass økt noe for letemodeller med reservoar
i øvre trias til midtre jura. Dette skyldes at senere års letehistorie tilsier at framtidige funn vil inneholde mer gass
enn det som var forventet i tidligere estimat. For letemodellene med reservoar i paleocen og øvre jura er gassestimatet redusert noe. Dette skyldes at det er gjort få funn
i disse modellene, og de påviste forekomstene er små.
Samlet er forventningen til gass derfor uendret i Nordsjøen.
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I Barentshavet er estimatet økt fra 765 til 825 milliarder
Sm3, om lag åtte prosent. Økningen reflekterer de siste års
leteresultater, blant annet funnet 7220/11-1 (Alta), samt ny
evaluering i forbindelse med 23. konsesjonsrunde.
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Figur 3.10. Sammenligning av fordelingen av utvinnbare
uoppdagede gassressurser for hvert havområde og for hele
sokkelen (2013- og 2015-analysene)

Historiske endringer
Oljedirektoratet publiserer jevnlig nye tall for uoppdagede
ressurser på norsk sokkel. Metoden har vært den samme
siden midten av 1990-tallet, noe som gir et godt grunnlag
for sammenligning av estimatene. Sammenligning av
estimatene fra 1996 til 2015 viser en økning fram til 2002
og deretter en nedgang fram til 2010 (figur 3.11).
Nedgangen i 2003 skyldes i hovedsak reduksjon i estimatene for flere letemodeller i Norskehavet. Dette gjaldt
spesielt gasspotensialet.
Nedgangen i 2010 skyldes primært reduksjon til forventning
om gassfunn både i Nordsjøen og Norskehavet. I Norskehavet er en av årsakene endret forventning til potensialet
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja basert på Oljedirektoratets kartlegging som ble publisert i 2010. I tillegg førte
leteresultatene på dypt vann til en reduksjon i forventningen til letemodellene i området.
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For Norskehavet er estimatet redusert fra 475 til 410 milliarder Sm3, om lag 14 prosent. Siden forrige analyse er det
påvist om lag 30 milliarder Sm3 gass. I den nye analysen er
gasspotensialet redusert i halvparten av letemodellene,
med opptil 100 milliarder Sm3. Den største reduksjonen
skyldes nedjustering av sub-basalt og paleocen letemodeller på dypt vann og øvre kritt letemodell ved Trænbassenget (figur 3.8). Dette balanseres til en viss grad av
økning i et par letemodeller, særlig øvre jura letemodell,
som også står for størst økning av væske.
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Figur 3.11 Totale utvinnbare uoppdagede ressurser over tid
for hvert havområde
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I 2012 ble Barentshavet sørøst og havområdene utenfor Jan
Mayen inkludert i estimatet for henholdsvis Barentshavet og
Norskehavet, noe som førte til en økning i estimatet for de
totale uoppdagede ressursene.
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Andelen gass har økt i Nordsjøen siden 2012. Det er liten
endring i forholdet mellom væske og gass i Norskehavet
og Barentshavet (figur 3.12).
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Metode
Det finnes flere metoder for å anslå hvor mye væske og gass
som er dannet og oppbevart i et område. Valg av metode
avhenger blant annet av hvor mye kunnskap som finnes om
området. Oljedirektoratet benytter metoden letemodellanalyse.

Norskehavet

.

Det er usikkert om en letemodell inneholder petroleum før
det er gjort funn. Dersom det ikke er påvist bevegelig petroleum, er letemodellen ubekreftet. For disse letemodellene
er det knyttet usikkerhet til en eller flere av de geologiske
faktorene som må være tilstede for at petroleum kan
påvises. I en bekreftet letemodell er det gjort minst ett
funn. Det er ikke en forutsetning at funnet er lønnsomt.
Oljedirektoratet har definert og analysert 74 letemodeller.
44 av disse er bekreftet ved funn (tabell 3.1).
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Tabell 3.1 Letemodellene fordelt på områder og status
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Figur 3.12 Væske versus gass i estimatene fra 2012, 2013 og 2015
for hvert havområde
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Estimat for én letemodell
Følgende variabler er grunnlaget for estimering av de
uoppdagede ressursene i én letemodell:
–

Arealet til letemodellen
Letemodellen har et avgrenset areal.

–

Antall prospekter per arealenhet
Estimatet for antall prospekter er basert på vurdering
av tettheten av prospektene i ett eller flere kalibreringsområder hvor alle relevante elementer kan telles.
De relevante elementene er antall funn, tørre brønner,
kartlagte prospekter, prospektmuligheter og antall
prospekter som kan bli kartlagt i framtiden (postulerte
prospekter).

–

–

–

Størrelsen på framtidige funn
Estimatet av størrelsen på mulige framtidige funn
fra postulerte prospekter og prospektmuligheter,
bygger som oftest på størrelsen av kartlagte prospekter
i letemodellen. I bekreftede letemodeller er informasjon
fra funn viktig. For samtlige letemodeller er informasjon
fra relevante letemodeller av stor betydning. For mindre
utforskede letemodeller er også data fra analoge letemodeller viktig. Estimering av størrelsen på framtidige
funn bygger på estimater av volum- og fluidparametre
(væske- og gassparametre). Av de ulike volumparametrene vil estimatet for brutto bergartsvolum ha størst
betydning for estimatet for ressurser i prospekter. For å
beskrive sammenhengen mellom ulike parametre er det
lagt inn korrelasjoner mellom volum- og fluidparametre.
Funnsannsynlighet
Sannsynligheten for framtidige funn er sammensatt
av sannsynligheten for at en letemodell blir bekreftet
(letemodellsannsynligheten) og sannsynligheten for
at ett prospekt blir til ett funn gitt at letemodellen er
bekreftet. Den historiske funnraten for letemodellen
og for sammenlignbare letemodeller er viktig informasjon for estimering av funnsannsynlighet.
Sannsynlighet for fase petroleum
Evaluering av kildebergart og migrasjon benyttes for
å vurdere sannsynligheten for å påvise enten olje, gass
eller både olje og gass (multifasefunn). Informasjon fra
relevante funn er også viktig i denne vurderingen.

Korrelasjon mellom parametre og forekomster har betydning
for spredningen i ressursfordelingen. Positiv korrelasjon øker
spredningen for de totale ressursestimatene. Totale ressurser
i en letemodell er summen av ressurser i postulerte prospekter, prospektmuligheter og kartlagte prospekter når det er
tatt hensyn til funnsannsynligheten.
Estimat for hvert havområde
Oljedirektoratet bruker en stokastisk beregningsmetode for
å estimere ressurser innenfor hvert havområde. Inngangsdata
i beregningene er:
–

Ressursfordelingen til samtlige letemodeller innenfor
havområdet. Ett havområde inneholder flere letemodeller
(se tabell 3.1).

–

Avhengighet mellom letemodellsannsynligheter i
ubekreftede letemodeller. I umodne områder kan det
for eksempel være avhengighet mellom flere letemodeller
med hensyn til tilstedeværelse av kildebergart. Dersom
en brønn bekrefter en letemodell, vil dette kunne gi økt
sannsynlighet for andre letemodeller med samme kildebergart.

–

Korrelasjoner i volum- og fluidparametre på tvers av
letemodeller.

Avhengighet og korrelasjon mellom letemodellene har
betydning for spredningen til ressursfordelingen i de enkelte
havområdene. Forventede ressurser for et havområde er lik
summen av forventningen til hver letemodell. Spredningen
i ressursestimatet er større for et havområde med avhengigheter og positive volumkorrelasjoner enn for havområder
med liten eller ingen avhengighet og volumkorrelasjoner
mellom letemodellene.
Estimat for norsk sokkel
Oljedirektoratet bruker en stokastisk beregningsmetode
for å estimere de totale uoppdagede ressursene med
utgangspunkt i letemodellene i alle havområdene. Estimatet
for forventningen til de totale uoppdagede ressursene er lik
summen av forventningen fra hvert havområde. Spredningen
i det totale estimatet er resultat av spredningen for hvert
havområde og avhengigheter i funnsannsynligheter og
korrelasjoner på tvers av havområdene.

Oljedirektoratet bruker en stokastisk beregningsmetode
med grunnlag i variablene beskrevet ovenfor for å
estimere de totale ressursene innenfor hver letemodell.
Alle variablene blir gitt med sannsynlighetsfordeling
med unntak av funnsannsynligheter og sannsynlighet for
fase petroleum. Variablene, og korrelasjonene mellom
enkelte volum- og fluidparametre på tvers av forekomster,
gir estimat for ressursene innenfor hver letemodell.
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Definisjoner
Uoppdagede ressurser: De mengder petroleum som på et gitt tidspunkt er anslått
til å kunne bli utvunnet fra forekomster som ennå ikke er påvist ved boring.
Letemodell: Et geograﬁsk avgrenset område hvor ﬂere geologiske faktorer opptrer
sammen slik at produserbar petroleum kan påvises.
Disse faktorene er:
1) Reservoarbergart, som er en porøs bergart hvor petroleum kan oppbevares.
Reservoarbergartene i en bestemt letemodell vil være av gitte litostratigraﬁsk nivå.
2) Felle, som er en tett bergart eller geologisk struktur som omgir reservoarbergarten, slik
at petroleum holdes tilbake og akkumuleres i reservoaret. Fellen må være dannet før
petroleum slutter å komme inn i reservoaret.
3) Kildebergart, som er skifer, kalkstein eller kull som inneholder organisk materiale som
kan omdannes til petroleum. Kildebergarten må også være moden, det vil si at
temperatur og trykk er slik at petroleum faktisk blir dannet. Det må være en
migrasjonsvei som betyr at petroleum kan bevege seg fra kildebergarten til reservoarbergarten. En letemodell er bekreftet når det er påvist produserbar petroleum i letemodellen. Det er ikke en forutsetning at produksjonen nå være lønnsom. Er det ennå
ikke påvist produserbar petroleum i en letemodell er den ubekreftet.
Letemodellsannsynlighet: Den antatte sannsynligheten for at det faktisk kan påvises
produserbar petroleum i en letemodell. Sannsynligheten antas ved geologisk vurdering
av sannsynligheten for at letemodellen fungere, det vil si tilstedeværelse av reservoar, kilde
og felle.
Prospekt: En mulig petroleumsfelle med et kartleggbart, avgrenset bergartsvolum.
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Funnsannsynlighet: Beskriver muligheten for ved boring å påvise petroleum i et prospekt.
Funnsannsynligheten framkommer ved produktet av sannsynlighetene for at letemodellen
eksisterer, tilstedeværelse av reservoar, av felle, av migrasjon av petroleum inn i fellen og av
oppbevaring av petroleum i fellen (se letemodell).
Prospektmulighet: En mulig petroleumsfelle der tilgjengelig datadekning og -kvalitet ikke
er tilstrekkelig for å kartlegge eller avgrense bergartsvolumet.
Usikkerheten: Uttrykker spennet av mulige utfall eller resultater. Det kan beskrives på
mange måter, men oftest ved hjelp av et lavt og et høyt anslag (Eksempel: Oljedirektoratet
anslår at det er mellom 1350 og 5490 millioner Sm3 o.e. totale utvinnbare uoppdagede
ressurser igjen å ﬁnne på norsk kontinentalsokkel).
Som oftest er usikkerheten beregnet ved statistiske metoder, for eksempel ved hjelp av
Monte Carlo-simulering. Da kan det høye og det lave estimatet beskrives med statistiske
begrep. For uoppdagede ressurser bruker Oljedirektoratet som hovedregel P95 for det lave
anslaget. Dette innebærer at det, basert på analysens forutsetninger, vil være 95 prosent
sannsynlighet for at resultatet vil være lik eller større enn P95-verdien. For det høye anslaget
brukes P5, det vil si at det er fem prosent sannsynlighet for at resultatet vil være lik eller større
enn P5-verdien.
Forventningsverdien: Gjennomsnittsverdien. Den deﬁneres gjerne som det aritmetiske
gjennomsnittet av alle utfallene i den statistiske fordelingen. Den er mye brukt, og har den
egenskap at forventningsverdien for ulike fordelinger kan summeres til summen av
fordelingene.

--

Basseng
Letemodell
Prospekt
Funn/felt

33

4783

2016 PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

34

4784

PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2016

KAPITTEL 4

Lønnsomhet av leting
Letevirksomheten har fra 2000 til 2014 tilført samfunnet betydelige verdier. Dette
viser Oljedirektoratets analyse av lønnsomheten av letevirksomheten i denne perioden.
Samlet netto kontantstrøm av funnene i perioden er anslått til om lag 2000 milliarder
kroner, etter fratrekk av letekostnader.
Analysen viser at letevirksomheten har bidratt positivt til verdiskapingen i alle havområdene. Både leteaktiviteten og ressurstilveksten har vært klart størst i Nordsjøen,
der Johan Sverdrup er den største bidragsyteren til verdiskapingen. Leteaktiviteten
i Norskehavet og Barentshavet har også skapt betydelige verdier.
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Samlet netto kontantstrøm av funnene i perioden er
anslått til om lag 2000 milliarder kroner, etter fratrekk
av letekostnader.
Analysen viser at letevirksomheten har bidratt positivt
i alle havområdene. Både leteaktiviteten og ressurstilveksten
har vært klart størst i Nordsjøen, der Johan Sverdrup er den
største bidragsyteren til verdiskapingen, men også
i Norskehavet og Barentshavet er det skapt betydelige
verdier. En stor del av disse verdiene vil tilfalle staten
gjennom skattesystemet og statens direkte økonomiske
engasjement (SDØE).
Elementer som ikke er inkludert i analysen:
– Letevirksomheten i 2015 er ikke inkludert fordi ressurstallene for de nye funnene er usikre. I 2015 ble det gjort
16 nye funn. Ressurstilveksten fra disse funnene er i
størrelsesorden 8 til 20 millioner Sm3 olje og 14 til
40 milliarder Sm3 utvinnbar gass/kondensat. Funnene er
gjennomgående små og feltnære. Det er ikke estimert
verdier på disse funnene. Det ble brukt mellom 25 og
30 milliarder kroner på leting i 2015.
– Undersøkelsesbrønner gir informasjon om bergartenes
type, egenskaper og alder. I områder med få brønner,
vil informasjonen fra hver brønn ha stor geologisk
informasjonsverdi. Informasjonsverdien av å lete er
ikke kvantifisert i denne analysen.
– I analysen er det for framtidige feltutbygginger ikke
tatt hensyn til den betydelige kostnadsreduksjonen
det siste året. Kostnadsestimatene som ligger til grunn
for analysen kan dermed være noe høye.
– De fleste funnene er antatt bygd ut som satellitter
til eksisterende felt. Innfasing til eksisterende infrastruktur er i mange tilfeller kostnadseffektiv, og den
eneste økonomisk lønnsomme utbyggingsløsning for
små funn. Uten denne muligheten ville mange små
funn ikke kunne bli bygd ut, eller de ville hatt betydelig
lavere lønnsomhet. Innfasing av funn til eksisterende
felt kan bidra til å forlenge levetiden for vertsfeltet og
dermed til fortsatt lønnsom produksjon og økt utvinning
fra feltet. Disse tilleggsverdiene kan være betydelige,
men er ikke kvantifisert i analysen.
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– En forlengelse av infrastrukturens levetid gir insentiver til
ytterligere felt-nær leting fordi flere funn kan produseres
mens infrastrukturen er på plass og i drift. Slike positive
eksterne effekter er ikke verdsatt i analysen.
– Det er relativt lite utbygd infrastruktur i Barentshavet, og
dette gjør usikkerheten stor – både om verdien av ressursene og valg av utbyggingsløsninger. Særlig gjelder dette
gassressursene. Etablering av samordnede utbyggingsog transportløsninger vil kunne redusere kostnadene,
og/eller øke ressursuttaket fra en utbygging, og dermed
kunne øke verdien av funnene. Slike samordningsgevinster er i liten grad inkludert i denne analysen.
– Aktiviteten på sokkelen gir betydelige ringvirkninger
til andre deler av næringslivet. Det må forventes at utbygging av funnene som er gjort i perioden 2000 til
2014 også vil medføre betydelige ringvirkninger. Disse
ringvirkningene og mulige samfunnsøkonomiske
verdier er ikke kvantifisert i analysen.
Leteaktivitet og ressurstilvekst i perioden
I perioden 2000 til 2014 ble det boret 583 letebrønner, av
disse er 407 undersøkelsesbrønner og 176 er avgrensningsbrønner. De fleste undersøkelsesbrønnene er boret i
Nordsjøen (figur 4.1). For hele analyseperioden er 63 prosent
av alle brønnene boret i Nordsjøen. Barentshavet hadde
laveste antall undersøkelsesbrønner med 52 brønner,
13 prosent.

Antall påbegynte undersøkelsesbrønner

Letevirksomheten har fra 2000 til 2014 tilført
samfunnet betydelige verdier. Dette viser
Oljedirektoratets analyse av letevirksomhetens lønnsomhet i denne perioden.

250
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Norskehavet

Barentshavet

Figur 4. 1 Antall påbegynte undersøkelsesbrønner 2000 til 2014
spesiﬁsert på område

Det er gjort 215 funn i de 407 undersøkelsesbrønnene.
Det gir en funnrate på 0,53 i hele perioden.
Størrelsen på utvinnbare ressurser, reservoarkompleksiteten
og/eller beliggenheten i forhold til etablert infrastruktur,
kan for enkelte av funnene medføre at utbygging er blitt
vurdert som lite sannsynlig, selv på lang sikt. Det vil kreve
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Samlet ressursanslag for hele perioden er 1.370 millioner
Sm3 o.e., henholdsvis 378 millioner Sm3 o.e. gass og 991
millioner Sm3 o.e. væske (figur 4.2).
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De største funnene som er gjort i perioden er Johan
Sverdrup, Johan Castberg (7220/8-1 og 7220/7-1), Goliat
og 7220/11-1 (Alta). Til tross for at det er gjort flere store
funn er de fleste funnene mindre enn 10 NJMMJPOFSSm3 o.e.
(figur 4.3).
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Medianstørrelse
Utvinnbare ressurser per funn

45
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betydelige endringer i teknologi eller pris for at disse ressursene skal bli lønnsomme å utvinne. Dette omfatter 64 funn
som ikke er inkludert i lønnsomhetsanalysen. I tillegg er det
gjort ni funn der ressursene er inkludert i eksisterende felt,
hovedsakelig på grunn av at de er små. Disse er heller ikke
inkludert. Letekostnadene for begge typer funn er inkludert
i analysen.
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Figur 4.3 Oversikt over utvinnbare ressurser per funn gjort
i perioden 2000 til 2015 rangert etter størrelse ekskl. Johan
Sverdrup

-

Gass
Væske

800
600
400
200
0
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Figur 4.2 Akkumulert utvinnbare ressurser fra funn i perioden
2000 til 2014 (millioner Sm3 o.e.)
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Metodikk og forutsetninger
Analysen omfatter alle faser av virksomheten; fra leting
til nedstengning og fjerning (figur 4.4). Lønnsomhet av
leting er definert som inntektene fra funnene i perioden
fratrukket alle kostnader, fra og med letekostnader til og
med nedstengningskostnader. Inntekts- og kostnadsstrømmene er diskontert til samme år.
For de aller fleste funn er produksjons- og kostnadsanslag
innrapportert av operatør benyttet. For et fåtall funn som
ikke var evaluert ved utgangen av 2014 er anslagene laget
av Oljedirektoratet. Produksjonsstart er sammenfallende
med forutsetningene for prognosen til Revidert Nasjonal
Budsjett 2015 (RNB2015).
Analysen er gjort i en periode med stor usikkerhet om
prisutvikling. Basert på en vurdering av ulike prisprognoser er det lagt til grunn en nedjustert oljeprisutvikling i forhold til tre av fire scenarioer i IEAs World
Energy Outlook 2015. I Oljedirektoratets analyse er det
lagt til grunn en gradvis vekst i oljeprisen fra dagens
nivå fram til 2020, deretter er prisen forutsatt å ligge på
samme nivå, 90 USD/fat, målt i faste 2014-priser. Tilsvarende
er gjort for prisen på naturgass. Anslaget for gasspris i
2020 er satt til to kroner per Sm3 i faste 2014-priser.
Lønnsomheten er beregnet med en diskonteringsrate
på både fire og sju prosent.

Kostnadsanslag for 2016 og framover reflekterer kostnadsnivået i 2014. I likhet med produktprisutvikling, og ikke
upåvirket av denne, er det en betydelig usikkerhet om
hvordan kostnadsnivået vil utvikle seg. Det er lagt til grunn
at kostnadsnivået som er reflektert i prognosen grovt sett
samstemmer med en oljepris på om lag 90 USD/fat.
I analysen er det for framtidige feltutbygginger ikke tatt
hensyn til den betydelige kostnadsreduksjonen som er
funnet sted siden 2014. Kostnadsestimatene som ligger
til grunn for analysen kan dermed være noe høye.
Anslagene for lønnsomhet av leting er usikre. Dette skyldes
dels usikkerhet i ressursestimatene og usikkerhet om utviklingen av produktpriser og kostnadsnivå. En betydelig andel
av funnene som er gjort i perioden 2000 til 2014 er ikke
besluttet utbygd ennå. Det varierer hvor langt planene for
disse funnene er kommet i planleggingsprosessen, derfor er
anslag for produksjon og kostnader av varierende kvalitet.
I tillegg er tidspunkt for produksjonsstart svært usikkert,
noe som i betydelig grad også påvirker nåverdi.

Leteaktivitet
Letekostnader for alle funnene
er inkludert. Omfatter også tørre
undersøkelsesbrønner.
Konseptutforming
Inkluderer kostnader knyttet
til vurderinger av ulike
utbyggingskonsept.
Utbyggingsfase
Investeringer knyttet
til utbygging av funnet.
Driftsfase
Produksjonsinntekter og
kostnader i driftsfasen.
Nedstengnings- og
avslutningsfase
Kostnaderknyttet til nedstenging og disponering.

Figur 4.4 Illustrasjon av hvilke ulike elementer som er inkludert i analysen
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Beregnet lønnsomhet
Samlet netto kontantstrøm av funnene i perioden er anslått
til om lag 2000 milliarder kroner, etter fratrekk av letekostnader. Netto nåverdi er om lag 1000 milliarder kroner
med fire prosent diskonteringsrate og tilnærmet
600 milliarder med sju prosent diskonteringsrate (figur 4.5).

2 500

Milliarder 2014-NOK

2 000
1 500
1 000
500
0
0
-500
-1 000

--

4

7

Diskonteringsrate (%)

Nåverdi letekostnad
Nåverdi ekskl. letekostnader
Netto nåverdi

Figur 4.5 Verdiskaping ved ulike diskonteringsrater

Anslagene viser at letevirksomheten har vært lønnsom i alle
havområdene (figur 4.6). Verdien av leting har vært klart størst
i Nordsjøen. Samlet netto kontantstrøm av funnene i Nordsjøen i perioden er anslått til om lag 1400 milliarder kroner,
etter fratrekk i letekostnader. Netto nåverdi er om lag
800 milliarder kroner med fire prosent diskonteringsrate og
tilnærmet 500 milliarder med sju prosent diskonteringsrate.
Letevirksomheten i Norskehavet og Barentshavet har også
skapt betydelige verdier. Samlet netto kontantstrøm fra disse
to havområdene er på rundt 500 milliarder kroner.

--
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Kontantstrøm
4% diskontering
7% diskontering

700

Milliarder 2014-NOK

600
500
400
300
200
100
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Johan
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Nordsjøen

Norskehavet

Barentshavet

Figur 4.6 Anslått netto nåverdi av leting i perioden 2000 til 2014
fordelt på ulike havområder
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Utsnitt av det aller første Sokkelkartet som ble laget i 1965 i forbindelse med
første konsesjonsrunde. Dette er en oversikt over selskapene som ﬁkk
de første utvinningstillatelsene på norsk sokkel.
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KAPITTEL 5

Aktørbildet
Et aktørbilde som gjenspeiler de utfordringene virksomheten står overfor, både i modne
og mindre modne områder, er viktig for realisering av ressurs- og verdipotensialet.
Det er i dag et stort mangfold av selskap i letefasen. Dette har medført høy aktivitet, økt
konkurranse og økt idémangfold som har gitt mange funn og tilført samfunnet betydelige
verdier. Det økte antall selskap i letefasen har også gitt en økning i antall operatører for
funn og felt.
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Myndighetene iverksatte flere tiltak, både for å øke forutsigbarheten i tildelingene og for å øke antall selskap,
blant annet prekvalifiserings- og TFO-ordningen og innføring av leterefusjonsordningen (se boks). Disse tiltakene,
sammen med økende oljepris, har bidratt til flere selskap
og større mangfold. Mange mindre og mellomstore oljeog gasselskap og europeiske gass-/kraftselskap etablerte
seg på norsk sokkel. Det samme gjorde flere nye norske
selskap. Antallet aktører ble nesten fordoblet i perioden
2002 til 2007 (figur 5.1)*. Ved utgangen av 2015 var det
53 selskap på norsk sokkel.

Selskapene er gruppert i fem selskapstyper
Oljedirektoratet har delt aktørene på norsk sokkel fra
1965 fram til 31. desember 2015 inn i fem selskapstyper: Store norske selskap, Store utenlandske selskap,
Mellomstore selskap, Europeiske gass-/kraftselskap og
Små selskap.
Tabell 3.1 viser inndeling av aktører som er aktive som
rettighetshavere på norsk sokkel per 31.12.2015. Petoro
er deﬁnert som Store norske selskap selv om Petoro
ikke er et oljeselskap i vanlig forstand, men rettighetshaver på vegne av staten. Inndelingen i grupper
er basert på en kombinasjon av størrelse, nasjonalitet
og fase (strategi). Størrelse er deﬁnert ut fra selskapenes markedsverdi på børsen. Selskapenes overgang
mellom ulike selskapstyper er ivaretatt historisk, siden
de hovedsakelig endrer selskapstype som følge av
sammenslåinger og fusjoner. I løpet av de siste femten
årene er det kun Det norske som har endret selskapstype på bakgrunn av funn som har gitt økt markedsverdi på børsen.

Mangfoldet av aktører i letefasen er en viktig forutsetning
for at verdiskapingen skal bli størst mulig. Til tross for
mange nye selskaper, er fortsatt norsk sokkel attraktiv for
de store selskapene.
Det er tegn som tyder på at industrien nå går inn i en ny
konsolideringsfase, som den gjorde på slutten av 1990tallet. Signalene er de samme som i tidligere perioder
med lav oljepris, der selskapene først kuttet kostnader og
reduserte investeringer før det ble sammenslåinger. I 2014
og 2015 har antall selskap gått litt ned (figur 5.1).

60
50

Antall selskap

De mange fusjonene blant de store oljeselskapene sent på 1990-tallet og rundt
årtusenskiftet førte til at de internasjonale
selskapene ble færre og enda større. Samtidig
hadde norsk sokkel, særlig Nordsjøen, utviklet
seg til en mer moden petroleumsprovins,
som med avtakende funnstørrelse ga andre
utfordringer enn tidligere. Mulighetene i
modne deler av sokkelen var av begrenset
interesse for flere av de store selskapene.
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Figur 5.1 Utviklingen i antall selskap på norsk sokkel siden 2000

-

Små selskap

Atlantic, CapeOmega, Concedo,
Core, Dana, Explora, Faroe, Fortis,
Kufpec, Lime, Noreco, North Energy,
Origo, Petrolia, Pure, Skagen44,
Skeie, Spike

Mellomstore
selskap

BG, Capricorn, DEA, Det norske*,
Hess, Idemitsu, Lotos, Lukoil, Lundin,
Maersk, MOECO, MOL, OMV, Premier,
Repsol, Rosneft, Suncor, Tullow,
Wintershall

Europeiske gass-/
kraftselskap

Bayerngas, Centrica, DONG, E.ON,
Edison, GDF Suez, PGNiG, VNG

Store utenlandske
selskap

BP, ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil,
Shell, Total

Store norske selskap

Statoil, Petoro

*Det Norske var "Små selskap" fram t.o.m 2011

Tabell 5.1 Gruppering av selskap som er rettighetshavere
på norsk sokkel per 31.12.2015
* Utviklingen er grundig beskrevet i Ressursrapporten 2013
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Utvinningstillatelser
Store norske selskap og Mellomstore selskap har flest
utvinningstillatelser og mest areal på norsk sokkel (figur
5.2 og 5.3). Store Norske selskap har imidlertid redusert sin
andel av de totale utvinningstillatelsene og om lag halvert
sin andel av konsesjonsbelagt areal siden 2005. Mellomstore
selskap har siden 2005 økt sin andel av både utvinningstillatelser og areal. Økningen i 2012 skyldes delvis at Det Norske
skiftet selskapstype fra Små selskap til Mellomstore selskap.

Antall kjøp og
bytte av eierandeler

Oljepris USD/fat
(faste 2015)

160

140

140

120

120

100

100

80

80
60

60

40

40
ŶƚĂůůƟůůĂƚĞůƐĞƌͲũƵƐƚĞƌƚĨŽƌĞŝĞƌĂŶĚĞůĞƌ

0
500
400
300
200

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

0

Oljepris

••• 11111111

Figur 5.4 Kjøp og bytte (til) av andeler i utvinningstillatelser
i perioden 2000 til 2015, fordelt på selskapstyper

Antall kjøp, salg
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Figur 5.2 Antall tillatelser fordelt på de ulike selskapstypene
i perioden 2000 til 2015
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Figur 5.5 Antall kjøp, salg og bytte av eierandeler i perioden
2010 til 2015, fordelt på selskapstyper
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Figur 5.3 Areal i km2 fordelt på de ulike selskapstypene
i perioden 2005 til 2015
Kjøp, salg og bytte av eierandeler
Et velfungerende annenhåndsmarked for kjøp og salg av
eierandeler er viktig for å få til en effektiv utforskning av
ressurspotensialet på norsk sokkel.
I tråd med økningen i antall selskap og tillatelser og utviklingen i oljepris, har annenhåndsmarkedet for eierandeler
økt betydelig siden 2000 (figur 5.4).
Små selskap og Mellomstore selskap er mest aktive i annenhåndsmarkedet. Store norske selskap og Store utenlandske
selskap er nettoselgere (figur 5.5), mens de øvrige selskapstypene er nettokjøpere.

Leteaktivitet og resultat av leting
Selskapenes leteaktivitet, målt i leteinvesteringer og antall
letebrønner, kan si noe om i hvilken grad selskapene deltar
aktivt i letingen. Ressurstilvekst og lønnsomhet kan si noe
om selskapenes prestasjon på norsk sokkel.
Leteaktivitet og leteresultater er imidlertid også et resultat
av hvor på norsk sokkel selskapene leter og prospektiviteten på tildelt areal. Det er vanskelig å sammenligne
selskap som leter i modne områder med selskap som leter
i umodne områder. Dette skyldes at de umodne områdene
i gjennomsnitt har lavere funnsannsynlighet og høyere
sannsynlighet for at det blir gjort store funn enn i modne
områder. Hvor selskapene leter, er et resultat både av
selskapsstrategi og myndighetenes tildelingspolitikk.
Leteresultater som ressurstilvekst og lønnsomhet av leting
er målbare og kan si noe om selskapenes innsats. Dette fanger imidlertid ikke opp selskapenes bidrag i form av gode
letekonsepter og aktiv deltakelse i utvinningstillatelsene.
Store norske selskap og Mellomstore selskap har hatt størst
leteaktivitet i perioden, målt i leteinvesteringer og antall
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RETTIGHETSHAVERE
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Figur 5.6 Investering i leting siste fem år fordelt på selskapstyper
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Ressurstilvekst per havområde

RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE
Påbegynte undersøkelsesbrønner*
10 20 30 40 50 60 70

Mellomstore selskap

80

**227

Store norske selskap
Små selskap

**134
**75

Store utenlandske selskap

--

Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet

Små selskap
Store utenlandske selskap
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Figur 5.7 Antall undersøkelsesbrønner i perioden 2010 til 2015.
Fordelt på selskapstyper og rettighetshaver
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Figur 5.10 Ressurstilvekst per havområde i perioden 2010 til 2015,
fordelt på selskapstyper, rettighetshavere
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Figur 5.8 Antall undersøkelsesbrønner i perioden 2010 til 2015.
Fordelt på selskapstyper og operatør
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Figur 5.9 Akkumulert ressurstilvekst i perioden 2010 til 2014
fordelt på selskapstyper. Funn som per i dag ikke antas å bli bygd
ut, er ikke inkludert (RK 6)
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Figur 5.11 Ressurstilvekst per havområde i perioden 2010 til 2015,
fordelt på selskapstyper, operatører
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undersøkelsesbrønner både som rettighetshaver og
operatør (figur 5.6, 5.7 og 5.8). Disse selskapene har også
fått flest utvinningstillatelser og mest areal de siste årene.

Gjenværende reserver
millioner Sm3 o.e.

2015

0

1000

Ressurser i funn*
millioner Sm3 o.e.
2000

0

1000

2000

I

I første halvdel av 2000-tallet var det Store norske selskap
og Store utenlandske selskap som investerte mest i leting.
Siden 2005 har leteinvesteringene økt betydelig, og andre
typer selskap har økt sin andel av de totale investeringene.
De siste årene er det Mellomstore selskap som står for den
største andelen av leteinvesteringer.
Store norske selskap og Mellomstore selskap har påvist mest
ressurser i perioden 2010 til 2015 både som rettighetshaver
og operatør (figur 5.9, 5.10 og 5.11).
Disse selskapene står for den største andelen av ressurstilveksten gjennom eierskap i Johan Sverdrup. Det vesentligste bidraget til ressurstilveksten for Små selskaper kommer
fra feltet Maria og funnet 6406/12-3S (Pil). Tilsvarende har
eierskap i 7220/8-1 Johan Castberg bidratt vesentlig til
ressurstilveksten for Store utenlandske selskap. Funnene
35/9-7 (Skarfjell) og 7220/11-1 (Alta) har gitt vesentlig
bidrag til ressurstilveksten for Europeiske gass-/kraftselskap.
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Figur 5.12 Gjenværende reserver og ressurser i funn på norsk
sokkel per 31.12.2015 fordelt på olje og gass
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Letevirksomheten har de siste 15 årene tilført samfunnet
betydelige verdier. Dette viser Oljedirektoratets analyse av
letevirksomhetens lønnsomhet i perioden 2000 til 2014, som
er beskrevet i kapittel 4.

400
Milliarder NOK (2014)

Store norske selskap og Store utenlandske selskap eide
per 31.12.2015 om lag 85 prosent av gjenværende reserver,
det vil si ressurser som er besluttet å bygge ut, og om lag
60 prosent av ressursene som ennå ikke er besluttet
utbygd. Aktørbildet for ressurser i funn er mer balansert
enn for gjenværende reserver (figur 5.12).
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Figur 5.13 Lønnsomhet av leting i perioden 2000 til 2014, fordelt
på selskapstyper

Lønnsomheten er beregnet for letevirksomheten i perioden
2000 til 2014. Denne analysen, brutt ned på de ulike
selskapsgruppene, viser at verdien av leting har vært
spesielt høy for Store norske selskap og Mellomstore selskap
(figur 5.13). Dette skyldes i stor grad bidraget fra Johan
Sverdrup. Leting har vært lønnsomt for alle selskapstyper.
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Aktørbildet i utbyggings- og driftsfasen
45 av 53 selskap på sokkelen hadde i 2015 eierinteresser
i funn og felt. Antallet rettighetshavere med eierinteresser
i funn og felt har økt gjennom 2000-tallet (figur 5.14).
Ved årtusenskiftet var det 27 rettighetshavere med eierinteresser i funn og felt. Fra 2005 til 2010 skjedde veksten
hovedsakelig blant Små selskap og Europeiske gass- og
kraftselskap. Fra 2010 fram til utgangen av 2015 har
veksten hovedsakelig skjedd blant Mellomstore selskap.
Før den store veksten i antall selskap mellom 2005 og 2010,
var nesten alle selskapene på sokkelen medeiere i felt eller
funn. I perioden etterpå har denne andelen falt til om lag
80 prosent.
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Figur 5.14 Antall rettighetshavere for funn og felt i drift
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Operatører av funn og felt
Ved utgangen av 2015 var 22 av 45 rettighetshavere for
funn og felt også operatører. 15 av disse var operatører på
felt i drift. Dette er nesten en fordobling de siste 15 årene.
I perioden 2009 til 2013 etablerte en rekke Mellomstore
selskap og Europeiske gass- og kraftselskap seg som
operatører. Siden 2013 har antall operatører ligget stabilt
(figur 5.16).
Veksten i antall operatører skyldes blant annet at Statoil har
overdratt operatørskap til andre, og at Mellomstore selskap
og Europeiske gass/kraftselskap har bygget ut felt der de er
operatør.
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Antall selskap

I 2015 var 31 av 53 selskap rettighetshaver i felt (figur 5.15).
Om lag 90 prosent av selskapene i 2000 hadde andeler i felt,
ved utgangen av 2015 var andelen om lag 55 prosent.
Årsakene til dette kan være at et flertall av de nyere
selskapene på sokkelen definerer seg som leteselskap, og
at det har vært enklere å gjøre nye funn enn å kjøpe seg inn
i etablerte felt.
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Figur 5.15 Antall rettighetshavere i felt
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Figur 5.16 Antall operatører på felt i drift på norsk sokkel
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2010 og videre

Hvem bygger ut funn?
Figuren viser utviklingen i type operatørselskap for feltutbygginger i tre perioder.
I den første perioden dominerte Store utenlandske selskap.
Senere, før og etter årtusenskiftet dominerte Hydro og
Statoil utbyggingsaktiviteten. Nå har ﬂere selskap ansvar for
utbyggingsprosjekter. Den siste perioden inkluderer også
planlagte utbygginger.
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Justeringer av rammebetingelsene
I første halvdel av 2000-tallet ble det gjennomført ﬂere tiltak
for å stimulere konkurransen og øke selskapsmangfoldet på
sokkelen. Særlig tre justeringer i rammebetingelsene har
vært viktige:
– Prekvaliﬁseringsordningen ble etablert for å gi selskap et
tilbud om evaluering av deres egnethet for deltakelse på
norsk kontinentalsokkel før de eventuelt bruker ressurser på
å vurdere konkrete forretningsmuligheter. Interessen for prekvaliﬁsering har vært stor siden ordningen ble innført, og det
er fortsatt et jevnt tilsig av selskap som ønsker å gjennomgå
en slik forhåndsvurdering.
– TFO-ordningen, sammen med justeringer i utformingen av
arbeidsprogrammer, gir selskapene muligheter til jevn tilgang
til leteareal og sikrer at det drives aktiv leting. Ordningen
legger på denne måten også til rette for eﬀektiv bruk av
ressursene i oljeselskapene og sikrer at areal som tidligere er
levert tilbake av andre selskaper blir tilgjengelig for selskaper
med nye ideer. Dermed vil også tidligere tildelt areal være
gjenstand for nye vurderinger.
– Gjennom leterefusjonsordningen kan selskapene velge om
de ønsker å få refundert 78 prosent av letekostnadene påfølgende år eller å trekke fra letekostnadene i skattegrunnlaget. Ordningen ble innført for å sikre skattemessig likebehandling av letekostnader for selskaper i og utenfor skatteposisjon og dermed redusere eventuelle inngangsbarrierer for nye aktører og legge til rette for lønnsom leting.
Etablerte selskaper i skatteposisjon kan løpende fradragsføre
letekostnader og dermed oppnå 78 prosent reduksjon i sin
skattebetaling. Selskaper utenfor skatteposisjon kan alternativt
få framført underskudd med rente (eventuelt få refundert
skatteverdien av underskudd ved opphør av aktivitet på norsk
sokkel). For små selskaper som ennå ikke er i skatteposisjon, gir
refusjonsordningen en lavere kapitalbinding og dermed
en bedret kontantstrøm.
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KAPITTEL 6

Oljedirektorates
geologiske kartlegging
Oljedirektoratets geologiske kartlegging i uåpnede og umodne deler av norsk
sokkel bidrar til å øke forståelsen av geologien i områdene og øke datadekningen.
Midlene til kartleggingen gis over statsbudsjettet.
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Innsamlet 2012
Innsamlet 2013
Innsamlet 2014

Geofysiske undersøkelser:
Seismiske undersøkelser: Innsamling av seismiske
proﬁler skjer ved at lydbølger sendes fra en kilde
over eller i undergrunnen. Lydbølgene forplanter
seg gjennom bergartslagene som så reﬂekteres
tilbake til sensorer på havbunnen, i overﬂaten eller
til sensorer nede i et borehull. Dermed kan det
dannes et bilde av geologien i undergrunnen.
Den seismiske kartleggingen av norsk
kontinentalsokkel startet i 1962.
2D-seismikk: Seismiske data som er innsamlet,
prosessert og presentert som separate seismiske
linjer / tverrsnitt gjennom undergrunnen.
3D-seimikk: Seismiske data innsamlet som
tettliggende separate linjer, men prosessert og
presentert som et tredimensjonalt volum av
undergrunnen.
Gravimetriske undersøkelser: Måling av
variasjonen av gravitasjonsfeltet (tyngdekraften)
for å avdekke sammensetningen av undergrunnen.

200 km

Figur 6.1 Innsamling av seismikk i Barentshavet nord og nordøst

50

Magnetometriske data: Måling av variasjonen i
jordskorpens magnetfelt for å avdekke sammensetningen av undergrunnen.

Grunne borehull:
Borehull som bores for å hente inn opplysninger
om bergartenes karakteristika og/eller for å utføre
geotekniske undersøkelser for plassering av innretninger, og som ikke bores for å påvise eller
avgrense en petroleumsforekomst eller for å
produsere eller injisere petroleum, vann eller annet
medium. (rf § 2). Grunne borehull er kjerneboringer
boret maksimalt 200 meter ned i undergrunnen.
For boring dypere enn 200 meter må det søkes
samtykke fra Petroleumstilsynet, jf styringsforskriften § 25.
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Oljedirektoratets innsamling av geologiske
data og kartlegging i uåpnede og umodne
deler av norsk sokkel bidrar til å øke
forståelsen av geologien i områdene og øke
datadekningen. Et godt data- og kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for at myndighetene skal kunne spille en avgjørende rolle
i ressursforvaltningen. Midlene til
Oljedirektoratets kartlegging gis over
statsbudsjettet.
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Innsamling av seismikk i Barentshavet nord og nordøst
I perioden 2012 til 2014 samlet Oljedirektoratet inn seismiske
2D-data i Barentshavet nord og nordøst, til sammen
32 600 km. I hovedsak er datainnsamlingen utført i området
nord for 74º 30’ N som ikke er åpent for petroleumsaktivitet.

Figur 6.2 Grunne boringer i Barentshavet nord

Fra 2012 ble det systematisk samlet inn lange linjer i et
relativt tett nett i det nye området i øst mot grensen til
Russland, totalt 13700 km. Tidligere var det bare samlet inn
få linjer i dette området. På grunn av gunstige isforhold var
det også mulig å samle inn tre seismiske linjer helt opp til
81 grader nord (figur 6.1).

var også viktig å få kunnskap om bergartenes alder for å
forstå den geologiske utviklingen i Barentshavet nord over
tid. På slutten av 1980-tallet ble det boret flere vitenskapelige grunne borehull for å øke kunnskapen om geologien i
området. Den siste av disse undersøkelsene ble gjennomført
i 2005 øst for Kong Karls Land.

Datainnsamlingen fra 2013 og 2014 foregikk hovedsakelig
i den østlige delen av Barentshavet nord, også mot
grensen til Russland. Det ble samlet inn 13200 kilometer
i 2013 og 5700 kilometer i 2014. Vest for området der Norge
og Russland hadde overlappende krav finnes det eldre data
fra perioden 1971 til 1997. Disse dataene har for det meste
dårlig kvalitet, og de er samlet inn med eldre teknologi.
Det har derfor vært viktig å samle inn ny seismikk for å få
en bedre geologisk forståelse av området.

I årene etter at grenseavtalen med Russland ble ratifisert
i 2011, fikk Oljedirektoratet midler over statsbudsjettet
til innsamling av 2D-seismikk i de nye områdene. Det er
begrenset kunnskap om bergartene, særlig nord i de nye
områdene. Innhenting av nytt geologisk prøvemateriale er
derfor avgjørende for kartlegging av nordområdene mot
grensen til Russland.

Alle seismiske data fra 2012 til 2014 er prosessert. Hard
og ujevn havbunn og grunt vann har gjort prosesseringen
svært krevende. Spesielt gjelder det områdene rundt
Bjørnøya og opp mot Svalbard. Derfor blir dataene
reprosessert.
Grunne boringer i Barentshavet nord
Den geologiske utforskningen av Barentshavet nord startet
med innsamling av 2D-seismikk midt på 1970-tallet. Etter
hvert ble det behov for å innhente geologisk prøvemateriale for å forstå hvilke bergarter som ga de seismiske
signalene (reflektorene) som ble vist på seismikken. Det

20˚

25˚

30˚

35˚

I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget midler til grunne
boringer, og det ble hentet geologisk materiale fra inntil
200 meter lange kjerner. Det primære området for innsamlingen var sør og nord for Kvitøya (figur 6.2). Her opptrer
utgående bergarter av forskjellig alder opp mot havbunnen,
og særlig lagrekken i trias og kontakten til underliggende
perm er av stor geologisk interesse (figur 6.3). Vanndypet
er mellom 230 og 360 meter.
7934/6-U1

7934/6-U2
Havbunn

500

Intra trias
Intra trias

1000
ms

Samtidig med de seismiske innsamlingene fra 2012 til 2014
ble det samlet inn gravimetriske og magnetometriske data.
Dette vil kunne bidra til å øke forståelse av geologien
i området.

15˚

1500
2000

Nær topp perm

10 km

Figur 6.3 Seismisk snitt som viser utgående bergartsgrenser
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Foreløpige resultater av de grunne boringene sør for Kvitøya
viser at de eldste bergartene er fra karbon og perm med
avsetting av karbonater og skifer. Overgangen mellom perm
og trias er godt bevart i kjernene. Det er kjernetatt en mørk
skifer fra midtre trias som er antatt å være rik på organisk
materiale. I en boring nord for Kvitøya er det påvist dolomitt
som antagelig er avsatt i karbon.
I seintrias er det avsatt store mektigheter av sandsteiner
med innslag av kull-lag. En foreløpig tolkning er at disse
lagene er avsatt som en stor elveslette langt nord i Barentshavet. Denne elvesletta ble oversvømt av havet med avsetning av marin skifer før en ny puls av sandsteiner ble avsatt
på overgangen mellom trias og jura. En mer nøyaktig aldersdatering av kjernematerialet og undersøkelse av kjemiske
egenskaper av bergartene vil gi viktig informasjon for
videre geologisk tolkning i området.
Tokt med miniubåt
I 2013 gjennomførte Oljedirektoratet, i samarbeid med
Universitetet i Bergen, et tokt med en miniubåt (Remotely
Operated Vehicle, ROV) i nordvestlige deler av Norskehavet på havdyp i underkant av 3500 meter. Hensikten var
å innhente prøver av bergarter som ligger under basalten
(vulkansk bergart) på en kostnadseffektiv måte. Dette ble
utført med en ROV som hadde påmontert en motorsag for
å skjære ut bergartsprøver på bratte utgående lag.
Lokalitetene var basert på informasjon fra seismiske- og

Mulig tynn
basalt

ROV dykk

3500

Gjallarryg

4000

+

Ba

l
sa

4 km

Figur 6.5 Seismisk linje som illustrerer hvor ROV-dykk ble
gjennomført på den sørlige forlengelsen av Gjallarryggen
batymetriske data. Materialet som ble hentet opp ved den
sørlige delen av Gjallarryggen (figur 6.4, 6.5 og 6.6), viser
tilstedeværelse av flere mektige gangbergarter (intrusjoner)
som har størknet som søyler. Gangbergartene er aldersbestemt til seinpaleocen ved U/Pb (uran/bly) datering
(57 millioner år) og har intrudert finkornete sedimenter
fra øvre kritt (maastricht og campan). Det ble ikke påtruffet
eldre sedimentære bergarter enn seinkritt, noe som er i
overenstemmelse med resultatet fra letebrønnen 6603/5-1
(Dalsnuten).
På samme tokt ble det hentet opp geologiske prøver på
Vøringutstikkeren (figur 6.4, 6.7 og 6.8). Her ble det påvist
vulkanske bergarter og finkornete sedimenter av seinkritt
alder. I dette området ble det også påvist forekomster av
mangan.
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Det ble boret sju vellykkede grunne hull, og de varierte i
boredyp fra 52 til 200 meter. Valg av lokaliteter var basert
på 2D-seismiske data, og målet var å ta kjerner i bergartsgrenser som i hovedsak opptrer på dypt nivå i Barentshavet,
men som av ulike geologiske årsaker opptrer på grunt nivå
i undersøkelsesområdet. Totalt ble det tatt 1048 m kjerner
med geologisk materiale, og kunnskap fra kjernene vil øke
den geologiske forståelsen av nordlige deler av Barentshavet.

2900 m
m
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+

3000

Gjallarryggen sør

Figur 6.6 Gjallarryggen – med prøvepunkter og 100 meter
konturer for havdyp
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Figur 6.4 Lokalitet for områder som ble undersøkt av ROV i 2013.
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1500

Grunne boringer i vestlige deler av Mørebassenget
I de vestlige delene av Mørebassenget er det tidligere
samlet inn lite data. For å øke den geologiske forståelsen,
ble det boret grunne borehull på Mørerandhøgda i 2014,
40 km nordvest for brønnen 6403/6-1 (Edvarda) (figur 6.4).

LOS 006

2000
2500

ms

3500
4000
4500

ROV dykk

3000

5000
5500
Vø

g
rin

uts

tik

en
ker

6000
6500
7000

20 km

Figur 6.7 Seismisk linje som illustrerer hvor ROV-dykk ble
gjennomført på Vøringutstikkeren

Intrusiv
Sediment (ikke daterbart)
Sediment (Maastricht)
Mangan
Prøvepunkt

Havdypet i undersøkelsesområdet er om lag 2100 m, og
boredybden var begrenset til 200 m under havbunnen. Det
primære målet med toktet var å ta kjerneprøver av skråstilte
reflektorer dypere enn 130 meter under havbunnen for å
avklare om dette er sedimentære bergarter og/eller
vulkanske bergarter (figur 6.9). Resultater viser at de
skråstilte reflektorene består av vulkanske bergarter dannet
ved hurtig avkjøling av lava som kommer i kontakt med
havvann. Resultatene av boringene gir viktig informasjon
om den geologiske utviklingen i denne delen av Norskehavet. Boringen gir ikke informasjon om mulige letemål
under basalten.
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Figur 6.8 Vøringutstikkeren - med prøvepunkter og 100 meter
konturer for havdyp

250 m

Kjernetatt intervall

Figur 6.9 Seismisk snitt som viser skråstilte reﬂektorer fra 130 m
til 170 meters dyp
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Haapetdomen 74°

Innside omslag bak

Haapetdomen: "Haapet" var seilskuten som ble brukt av
geolog Balthazar Mathias Keilhau til det som er beskrevet
som den første virkelige vitenskapelige ekspedisjonen til
Svalbard i 1827. Strukturen er en stor lav-relieﬀ hvelving
med diameter på rundt 40 km.

Bjarmelandsplattformen
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Nye strukturelementer i Barentshavet sørøst
Oljedirektoratets kartlegging i Barentshavet sørøst har
medført at ﬂere store geologiske strukturer i dette
området er deﬁnert. Så langt er ﬁre nye strukturelementer
deﬁnert og formelt godkjent av Norsk Stratigraﬁsk Komite
(Mattingsdal med ﬂere, 2015). Strukturene har fått navn
etter fartøy som er brukt til forskning i arktiske strøk.

Veslekaridomen: "Veslekari" (bygd i 1918) var den
tredje mest solide ishavsskuta bygd av tre etter "Fram"
og "Maud", og den ble brukt til en rekke vitenskapelige
ekspedisjoner i arktiske strøk. Strukturen er en stor
ellipse-formet hvelving som er rundt 50 km lang og
25 km bred.
Signalhorndomen: "Signalhorn" (bygd i 1914) var en ishavsskute som ble brukt til både vitenskapelige ekspedisjoner
i Arktis og til oljeleting ved Svalbard. Strukturen er en stor
og avlang ellipse-formet lav-relieﬀ hvelving, rundt 60 km
lang og 15 km bred.
Polstjernaforkastningskomplekset: "Polstjerna" (bygd
i 1949) ble blant annet brukt til vitenskapelige ekspedisjoner rundt Svalbard og er i dag Norges best bevarte
ishavsskute, utstilt på Tromsø Museum. Strukturelementet
representerer en forkastningssone som avgrenser Bjarmelandsplattformen fra den nordøstlige delen av Nordkappbassenget.
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Omregningstabell

Gass

1 Sm³ olje

=

1,0 Sm³ o.e.

1 Sm³ kondensat

=

1,0 Sm³ o.e.

1000 Sm³ gass

=

1,0 Sm³ o.e.

1 tonn NGL

=

1,9 Sm³ NGL = 1,9 Sm³ o.e.

1 kubikkfot

1 000,00 Btu

1 kubikkmeter

9 000,00 kcal

1 kubikkmeter

35,30 kubikkfot

Råolje 1 Sm³

6,29 fat

1 Sm³

0,84 toe

1 tonn

7,49 fat

1 fat

159,00 liter

1 fat/dag

48,80 tonn/år

1 fat/dag

58,00 Sm³ per år

MJ

kWh

TKE

TOE

Sm³
naturgass

Fat
råolje

1 MJ, megajoule

1

0,278

0,0000341

0,0000236

0,0281

0,000176

1 kWh, kilowattime

3,60

1

0,000123

0,000085

0,0927

0,000635

1 TKE, tonn kullekvivalent

29 300

8 140

1

0,69

825

5,18

1 TOE, tonn oljeekvivalent

42 300

11 788

1,44

1

1 190

7,49

1 Sm³ naturgass

40,00

9,87

0,00121

0,00084

1

0,00629

1 fat råolje (159 liter)

5 650

1 569

0,193

0,134

159

1

Se også oljeordlisten på vårt nettsted; http://www.npd.no/no/om-od/informasjonstjenester/oljeordliste/
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Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og
energiministeren
Dokument nr. 15:514 (2015-2016)
Innlevert: 02.02.2016
Sendt: 02.02.2016
Besvart: 09.02.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Spørsmål
Ola Elvestuen (V): Hva vil statsråden foreta seg for at sørge for at lisenshaverne på Johan Castberg planlegger
energiøsninger for for Johan Castberg som vil redusere klimagassutslippene til et minimum for dette feltet
og for omkringliggende petroleumsutbygginger i Barentshavet?

Begrunnelse
Tirsdag 19. januar 2016 presenterte Statoil-sjef Eldar Sætre selskapets beslutning om å bygge ut Johan
Castberg-feltet med et flytende produksjonsskip i kombinasjon med shuttle tanker(e) til et landanlegg for
mellomlagring av olje. Estimert ferdigstillelse av prosjektet ble antydet å være år 2022.
Stortinget vedtok 11. juni 2015 [Innst. 382 S, med basis i prop. 114 S (2014-2015)], vedtak VI:
"Rettighetshaverne på Johan Sverdrup-feltet skal senest 2022 etablere en områdeløsning for kraft fra land
som skal dekke hele kraftbehovet til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krogh."
Klimaforliket, dette konkrete Stortingsvedtaket og internasjonale forpliktelser tilsier at fremtidige olje og
gassutbygginger på norsk kontinentalsokkel vil måtte finne andre løsninger på petroleumsfeltenes kraftbehov
enn bruk av lokal gassturbin og generatorer med fullt CO2-utslipp til atmosfære. Skal Norge redusere sine
CO2 utslipp vil det ikke være tilfredsstillende at petroleumssektoren fortsetter med sine utslipp, i
kombinasjon med betaling av CO2 avgifter. Utslippene særlig fra nye feltutbygginger må i størst mulig grad
elimineres.
Detaljerte ingeniørløsninger for hvordan av kraftbehovet på Johan Castberg skal produseres vil forefinnes
lenge før en PUD ferdigstilles og Stortinget inviteres til å ha en mening om utbyggingen av Johan Castberg.
Det er grunn til å forvente at Johan Castbergs utbyggingsløsning må tilpasse seg de kravene som Stortinget
har vedtatt knyttet til Johan Sverdrup, dvs. at kraftbehovet må dekkes uten vesentlige CO2 utslipp.
De tekniske løsninger som det arbeides med bør dekke ulike alternativer, inkludert en områdeløsning for
lokal produksjon av elkraft, med CO2 deponering til et reservoar, gitt at strømkabel fra land kan vise seg

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar... 09.12.2016
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krevende. En områdeløsning med et knutepunkt med lokalt gasskraftverk med CO2-deponi, vil kunne løse
elektrifiseringen og kraftbehovet til produksjon og prosessering med mer for Johan Castberg, Alta, Gotha og
eventuelt andre felt i det aktuelle området i Barentshavet.

Svar
Tord Lien: Rettighetshaverne i Castberg-tillatelsen har nylig besluttet å gå videre med en produksjonsskipsløsning for utbyggingen. Det er svært gledelig at selskapene har lykkes å redusere kostnadene med
utbyggingen slik at framdrift i prosjektet opprettholdes på tross av den krevende nåværende situasjonen i
næringen. Framdrift er viktig da Castberg-utbyggingen kommer til å skape betydelig aktivitet og mange
arbeidsplasser i utbyggings- og driftsfasen.
Forutsigbarhet, langsiktighet og tilrettelegging for helhetsløsninger er avgjørende for at myndighetenes
regulering av petroleumssektoren skal legge til rette for størst mulig inntekter til fellesskapet. Myndighetenes
rolle er å sette slike rammer for virksomheten, herunder rammer som ivaretar hensynet til det ytre miljø.
Innenfor disse rammene er det selskapene som utreder, planlegger og gjennomfører leting, utbygging og
utvinning/drift.
Energiløsningen er et avgjørende element for drift av en felt og dermed for et hvert utbyggingsprosjekt. Det
er også betydelige investeringer knyttet til energiløsningen, det kan være mange milliarder i forskjell mellom
alternative løsninger for en konkret utbygging. De tekniske og økonomiske konsekvensene av en kraft fra
land-løsning varierer derfor betydelig fra utbygging til utbygging. Gitt variasjonen i konsekvenser, er det
derfor nødvendig å ta stilling til energiløsning, herunder spørsmålet om hensiktsmessigheten av en kraft fra
land-løsning, ved behandlingen av den enkelte utbygging. Dette vil jeg også gjøre for Castberg-utbyggingen.
En bærebjelke i vår klimapolitikk er deltakelsen i EUs kvotesystem. CO2-utslippene fra
petroleumsvirksomheten er omfattet av dette systemet. I tråd med prinsippet om kostnadseffektivitet i
klimapolitikken sikrer kvotesystemet at utslippsreduksjonene finner sted i sektorer og land hvor kostnadene
ved å redusere utslipp er lavest. Utslippseffekten gis av nivået på kvotetaket på europeisk nivå. Det prinsipielle
grunnlaget for et kvotesystem er at de samlede utslippene er bestemt i kvoteperioden. Det betyr at reduserte
utslipp under kvotetaket et sted innenfor systemet motsvares av økte utslipp et annet sted. En ambisiøs
klimapolitikk må bidra til å redusere utslippene globalt. Dette innebærer blant annet at det må tas hensyn til
konsekvensene av kvotesystemet. Stortinget har sluttet seg til at Norge skal søke å inngå en avtale med EU
om felles oppfyllelse av vår forpliktelse. Dette vil innebære at Norge i kvotepliktig sektor vil bidra til
gjennomføring av utslippsreduksjoner på 43 pst. sammenliknet med 2005 innenfor EUs kvotesystem.
Kvotepliktig sektor i Norge, herunder petroleumssektoren, vil oppfylle forpliktelsen sammen med bedrifter i
EU-land.
Virksomheten på norsk sokkel er også underlagt klimarelaterte virkemidler utover kvoteplikten. Fakling
(brenning) av gass er på norsk sokkel kun tillatt av sikkerhetsmessige grunner. De siste 25 årene har
virksomheten vært pålagt en høy CO2-avgift. Selskapenes samlede kostnader, summen av kvotepris og CO2avgift, ved å slippe ut ett tonn CO2 er nær 500 kroner. Av dette utgjør CO2-avgiften over 400 kroner.
Energiløsningen for et felt behandles i forbindelse med plan for utbygging og drift. Samlet gjør dette at
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aktiviteten på sokkelen står overfor de sterkeste klimavirkemidlene i verden.
Denne høye kostnaden oljeselskapene står overfor når de slipper ut CO2 gir oljeselskapene en sterk
egeninteresse i å begrense sine utslipp. Dette har bidratt til at norsk olje og gass utvinnes energieffektivt og
med relativt sett lave klimagassutslipp. Store utslipp, anslått til 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter årlig, er unngått
fra norsk sokkel som følge av ulike tiltak. Det er brukt store ressurser fra storsamfunnet for å oppnå denne
reduksjonen.
Energiforsyningsløsningen til en petroleumsinstallasjon på norsk sokkel behandles også i forbindelse med
myndighetenes arbeid med en utbygging. Behandlingen skjer både i prosessen med konsekvensutredning og
i den etterfølgende behandlingen av utbyggingsplanen. For alle nye feltutbygginger på norsk sokkel skal det
legges fram en oversikt over energimengde og kostnader ved å benytte kraft fra land framfor å bruke
gassturbiner. Dette for å sikre at kraft fra land blir valgt når det er hensiktsmessig. I tråd med klimaforliket
forutsetter en løsning med kraft fra land at det er sikret utbygging av tilstrekkelig ny kraft eller at det
framføres tilstrekkelig nytt nett slik at det ikke oppstår regionale ubalanser på utbyggingstidspunktet.
Samtidig må naturmangfoldet og hensynet til tiltakskostnadene ivaretas. Dette vil jeg legge til grunn for
Castberg-utbyggingen.
Prop. 114 S (2014-2015) inneholdt en status for olje- og gassnæringen. I proposisjonen opplyste jeg også om
status for arbeidet med kraft fra land til Castberg-feltet:
"Muligheten for kraft fra land til Castberg har vært vurdert av rettighetshaverne i forbindelse med
konseptstudiene for valg av utbyggingsløsning. Studiene viser at kraft fra land til Castberg er en svært kostbar
og lite realistisk løsning for funnet. Det skyldes blant annet stor avstand til land og teknisk krevende
forutsetninger. Det er også utfordringer knyttet til tilgangen på kraft i området".
Som ledd i de pågående studiene av utbyggingsløsningen fortsetter rettighetshaverne arbeidet med å
vurdere energiforsyningen, herunder kraft fra land. Myndighetene følger dette arbeidet. Spørsmålet om
kraftforsyning vil bli behandlet i forbindelse med myndighetenes oppfølging av utbyggingen, herunder i
prosessen med konsekvensutredning og i den etterfølgende behandlingen av plan for utbygging og drift
(PUD).
Det er verken produserende felt, funn under utbygging eller andre funn i planleggingsfasen i området rundt
Castberg. Omkringliggende funn – som Alta og Gohta – må nærmere kartlegges og defineres geologisk før
en eventuell utbygging kan planlegges. Det er stor forskjell i modenhet og tidsforløp mellom Castberg og
Alta/Gotha slik at en samordnet utbygging ikke er realistisk.
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Besvart: 14.03.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Spørsmål
Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Johan Castberg-feltet planlegges utbygget med store CO2-utslipp. I en tid der
samtlige land etter klimaavtalen i Paris er bedt om å øke sin innsats utover det varslede, legger norske
oljeselskaper opp til å øke sine utslipp.
Vil regjeringen kreve, eller varsle en forventning om at en eventuell utbygging av Johan Castberg skal basere
seg på 0-utslipp for dekking av el- og varmebehov?

Begrunnelse
Alle lisenser er pålagt å utrede elektrifisering. Dette er i mange tilfeller dyrere enn å benytt eget
petroleumsprodukt til å generere elektrisitet og varme. Olje- og energiministeren har det direkte ansvaret for
at Oljesektoren bidrar til å nå nasjonale klimamål, som vi vet at vil bli strammet inn som følge av at både
Norge og EU har sluttet seg til klimaavtalen i Paris.
Det er derfor avgjørende at Olje- og energiministeren tar ansvar og bidrar til å redusere utslippene fra
oljesektoren, ved å stille klare krav til 0-utslipp, slik at Stortingets overordnede klimamål kan nås.

Svar
Tord Lien: Rettighetshaverne i Castberg-tillatelsen har nylig besluttet å gå videre med en produksjonsskipsløsning for utbyggingen. Det er svært gledelig at selskapene har lykkes å redusere kostnadene med
utbyggingen slik at framdrift i prosjektet opprettholdes på tross av den krevende nåværende situasjonen i
næringen. Framdrift er viktig da Castberg-utbyggingen kommer til å skape betydelig aktivitet og mange
arbeidsplasser i utbyggings- og driftsfasen.
Forutsigbarhet, langsiktighet og tilrettelegging for helhetsløsninger er avgjørende for at myndighetenes
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regulering av petroleumssektoren skal legge til rette for størst mulig inntekter til fellesskapet. Myndighetenes
rolle er å sette slike rammer for virksomheten, herunder rammer som ivaretar hensynet til det ytre miljø.
Innenfor disse rammene er det selskapene som utreder, planlegger og gjennomfører leting, utbygging og
utvinning/drift.
Energiløsningen er et avgjørende element for drift av et felt og dermed for et hvert utbyggingsprosjekt. Det er
også betydelige investeringer knyttet til energiløsningen, det kan være mange milliarder i forskjell mellom
alternative løsninger for en konkret utbygging. De tekniske og økonomiske konsekvensene av en kraft fra
land-løsning varierer derfor betydelig fra utbygging til utbygging. Gitt variasjonen i konsekvenser, er det
derfor nødvendig å ta stilling til energiløsning, herunder spørsmålet om hensiktsmessigheten av en kraft fra
land-løsning, ved behandlingen av den enkelte utbygging. Dette vil jeg også gjøre for Castberg-utbyggingen.
En bærebjelke i vår klimapolitikk er deltakelsen i EUs kvotesystem. CO2-utslippene fra
petroleumsvirksomheten er omfattet av dette systemet. I tråd med prinsippet om kostnadseffektivitet i
klimapolitikken sikrer kvotesystemet at utslippsreduksjonene finner sted i sektorer og land hvor kostnadene
ved å redusere utslipp er lavest. Utslippseffekten gis av nivået på kvotetaket på europeisk nivå. Det prinsipielle
grunnlaget for et kvotesystem er at de samlede utslippene er bestemt i kvoteperioden. Det betyr at reduserte
utslipp under kvotetaket et sted innenfor systemet motsvares av økte utslipp et annet sted. En ambisiøs
klimapolitikk må bidra til å redusere utslippene globalt. Dette innebærer blant annet at det må tas hensyn til
konsekvensene av kvotesystemet.
I forkant av Paris gjorde regjeringen en grundig vurdering av hvordan Norge best kan bidra til å løse de
globale klimautfordringene. I Meld. St. 13 (2014-2015) la vi frem det som er det norske bidraget til Parisavtalen. Vårt mål er å kutte minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990, og vi legger opp til felles
gjennomføring sammen med EU. Stortinget sluttet seg til at Norge skal søke å inngå en avtale med EU om
felles oppfyllelse av vår forpliktelse. Dette vil innebære at Norge i kvotepliktig sektor vil bidra til
gjennomføring av utslippsreduksjoner på 43 pst. sammenliknet med 2005 innenfor EUs kvotesystem.
Kvotepliktig sektor i Norge, herunder petroleumssektoren, vil oppfylle forpliktelsen sammen med bedrifter i
EU-land.
Virksomheten på norsk sokkel er også underlagt klimarelaterte virkemidler utover kvoteplikten. Fakling
(brenning) av gass er på norsk sokkel kun tillatt av sikkerhetsmessige grunner. De siste 25 årene har
virksomheten vært pålagt en høy CO2-avgift. Selskapenes samlede kostnader, summen av kvotepris og CO2avgift, ved å slippe ut ett tonn CO2 er nær 500 kroner. Av dette utgjør CO2-avgiften over 400 kroner.
Energiløsningen for et felt behandles i forbindelse med plan for utbygging og drift. Samlet gjør dette at
aktiviteten på sokkelen står overfor de sterkeste klimavirkemidlene i verden.
Denne høye kostnaden oljeselskapene står overfor når de slipper ut CO2 gir oljeselskapene en sterk
egeninteresse av kontinuerlig å begrense sine utslipp. Dette har bidratt til at norsk olje og gass utvinnes
energieffektivt og med relativt sett lave klimagassutslipp. Store utslipp, anslått til 5 mill. tonn CO2ekvivalenter årlig, er unngått fra norsk sokkel som følge av ulike tiltak. Det er brukt store ressurser fra
storsamfunnet for å oppnå denne reduksjonen.
Energiforsyningsløsningen til en petroleumsinstallasjon på norsk sokkel behandles som del av myndighetenes
arbeid med en utbygging. Behandlingen skjer både i prosessen med konsekvensutredning og i den
etterfølgende behandlingen av utbyggingsplanen. For alle nye feltutbygginger på norsk sokkel skal det legges
fram en oversikt over energimengde og kostnader ved å benytte kraft fra land framfor å bruke gassturbiner.
Dette for å sikre at kraft fra land blir valgt når det er hensiktsmessig. I tråd med klimaforliket forutsetter en
løsning med kraft fra land at det er sikret utbygging av tilstrekkelig ny kraft eller at det framføres tilstrekkelig
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nytt nett slik at det ikke oppstår regionale ubalanser på utbyggingstidspunktet. Samtidig må naturmangfoldet
og hensynet til tiltakskostnadene ivaretas. Dette vil jeg legge til grunn for Castberg-utbyggingen.
Prop. 114 S (2014-2015) inneholdt en status for olje- og gassnæringen. I proposisjonen opplyste jeg også om
status for arbeidet med kraft fra land til Castberg-feltet: "Muligheten for kraft fra land til Castberg har vært
vurdert av rettighetshaverne i forbindelse med konseptstudiene for valg av utbyggingsløsning. Studiene viser
at kraft fra land til Castberg er en svært kostbar og lite realistisk løsning for funnet. Det skyldes blant annet
stor avstand til land og teknisk krevende forutsetninger. Det er også utfordringer knyttet til tilgangen på kraft
i området".
Som ledd i de pågående studiene av utbyggingsløsningen fortsetter rettighetshaverne arbeidet med å
vurdere energiforsyningen, herunder kraft fra land. Myndighetene følger dette arbeidet. Spørsmålet om
kraftforsyning vil bli behandlet i forbindelse med myndighetenes oppfølging av utbyggingen, herunder i
prosessen med konsekvensutredning og i den etterfølgende behandlingen av plan for utbygging og drift
(PUD).
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OLJEOP
En bestemor, en høyesterettsadvokat og noen
aktivister forbereder seg på å saksøke den norske stat.
Verden over tas klimakamper inn i rettssalen.
TEJCST INOEJUD SALVESEN FOTO l'Allnll'I :illJDJOllD,
PAUL SIGVli AUUNDSEN I< LINDA NÆSFELDT

Oskl/Bergen

offentligheten om !wnse.beusene av klimaendringene. ~J tro5s for at oijeselslapets
egne forskere advarte intemt, skal selskapet
ha unnlatt å si noe og dessuten gitt penger til
organisasjoner som lobbet mot en strengere
lclimapoliwk - noe som kan gi grunnlag for
flere søksmål I Tyskland i::revefen peruansk
bonde erstatning av energigiganten RWE for
å få dekket noet! av utgiftene til å beskytte
hjemmet sitt met isbresmelting som s.yldes g!obal oppvanning. Og i Filippinene har
klimaorganisasjoner bedt landets menneskerettighetskommisjon etterforske verdens
so mw.e private cljeselslcaper for brudd på
menneskerettighetene.
Forbrvtelsen?
Deres
bidrag
til
ldim.amdringene.
- Olje,gass og kull er den nye tobakken,sier
advokat Mmiel Moody KDrol ved Center for
InternationalEnvironmental Lawi Washington,DC.
De største toballsselslcapene måtte på
slutten av 90-taLet betale over 200 milliarder
dollar i erstatning til amerikanske helsemyndigheter,etter en årelang antitobakk.ampanje.
XDrol tror det bare er et spørsmål om tid for
D:EN Nn 'l"OBAXICEN. I flere land bringes Då domstolene vil støtte kravet om det samme av
både seater og selskaper inn i rettssalen, i det fossil energi-industrien.
som oeslaiVl!S som en grytmde internasjonal
trend av klimasøksmål.
JIIILJØ!l'AllAG
Aktivistene som sitter
I sommer ble Nei.erland dømt i sin egen i Osio d=ne milde februarformiddagen vet
domstol for å mislykkes i å beskytte sine bor- 2.t de er en del av en større bevegelse. De har
gere m:rt klimaendringer. Det er den første danmt Forecingen Grunnloven S 112, og tatt
dommen som pålegger en stat å kutte k!ima- navn etter sitt fremste v-Jlttøy og våpen for å
gassutsliP!', og ble hyllet som et gjennom- s::anse leteboringen i nord: miljøparagrafen i
brudd av klimaaktivister. Også i !lelgia og Grunnloven.
Pakistan er lignende søksmål underveis. I USA
- vi har ingen lover mot klimaforbrytelser,
har21 barncgungdommergitttilsalcmotp~ men Grunnloven hn sette grenser for en
sident Barack obamamed anklager om at him grenseløs politikk, sier styreleder Melli.
ildre gjør det loven krever av ham for å hindre
Paragraf112 fastslår at staten skal iverksetat de vokser opp i
katastrofaltverre vercl.en.
te tiltak for hiltre :tsunt JDilj,i,både for oss og
samtiaig etter.orslcer stt.tsadvokaten i New de som kommer etter.Aktivistene har ventet
Yorlc verdens nest største oljeS"Jskap, EXxon- på en sale som er sterk nok til å kunne prøve
Moi>il, for å ha villedet både investorer og miljøparagrafen for retten.

DE ~ I sokkelesten på et mflterom på
T::rshov i Oslo og planl.."ggef et S6ksmål mot
kjernen av Notges maktapparat. !C.aflelwppe.
og fatgepellJW' er sptedt u ~ bordet.Rundt
det sitter en bestemor, en asyladvokat, to forfattere, tre ungdomsaktivister og lederen av
norske Greenpeace.Sammen skal de utfordre
regjeringen, Stortinget og Norges mektigste
bransje.
Store isfjell drivende i b!dblått havpryder
deneneveggen:DeterAJ"ktiskampensltalstå
om. Skal Norge åpne for oljeboring så langt
nord? Det har regjerin~ bestemt, og utlyst
'Sl nye lete..:illatelseri Norskehavet og llal'entshavet i 23. konsesjcDSIULde.Det betyr ikke at
siste ord er sagt,mener klima.aktivistene som
er samlet i Oslo.
- Hvis Norge gjr startskuddet for et oljekappløp i Al"kti.s,er drt rm sabotasje av lilimamålene som ble vedtatt i Paris, sier Aleksander Melli, styrelecer i gruppen.
Deles letetillatelsene ut, vurderer derfor
aktivistene å stevne rlen norske stat for mten.
De er slett ikke alene om åta klimakampen
til rettsapparatet.
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GfiUMNLUVFNS S112 (f~!Li~P ~AGH'~fEN)
• DæVEII. har retttil

et miljø som sikrer helsen,
og til en natur der produksjonsevne og mangfold
bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra
en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar
denne rett også for etterslekten.
•BORGERNEhar retttil kunnskap om naturmiljæs
tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte
inngrep i naturen, slik atde kan ivareta den rett
de har etter foregående ledd.
• STATENS myndigheter skal iverk sette tiltak som
gjennomfører disse grunnsetninger.

+

K~IMAS~KSMAt
e ll'Øt.G! en oversikt laget av COiombia University
er 217 søksmål som omhandler klimaendringer
brakt i land utenfor USA. Til sammenligning er
783 klimasøksmål brakt i USA.
• MENS klimasøksmålene i resten av verden har
vært rettet mot spesifikke prosjekter eller implementeringen av klimapolitikk, harsakene i USA
vært preget av forsøk på å bremse klimapolitikk
eller reguleringer, ifølge studien fra COiombia.
c STUDIEI>! viser også at domstoler behandler
klimaendringer likt med andre miljøproblemer,
og som oftestervilligetil å pålegge at aktører tar
hensyn til klimaendringene i sine avgjørelser.
• FØIISTdesiste årene har mer prinsipielle søksmål
mot stater og selskaper økt i omf.:mg.

• EN INTEII.RA8.1ONAL gruppe juridiske eksperter

publiserte i mars 2015 Oslo-prinsippene, som
sammenfatter eksisterende juridiske forpliktelser
stater og selskaper har for å ta hensyn til klimaet.
Prinsippene har ingen formell rettslig status,
men har allerede blitt vist til i klimasøksmål.
• OSLO-PRINSIPPENE er basert på folkerett,
miljørett, menneskerettigheter og erstatningsrett,
og viser ifølge ekspertene at myndigheter og
selskaper er juridisk forpliktet til å kutte klimautslipp- selv uten en internasjonal, bindende avtale.
• STADIG flere land, også Norge, vedtar nå også
klimalover som kan bidra til at klimaspørsmålet får
en sterkere rettslig stilling.
• llO.lMALOVENJS varierer i innhold og utforming,
men utgangspunktet er at målene for utsi i ppskutt
lovfestes og brytes ned på de ulike sektorene slik at
det blir tydelig hvem som skal kutte hvor mye.
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+ 23.konsesjonsr.mde er den første utlysnin• som det eventuelt slrulle kom=,s~ oljegen av letebloltkeT i helt :tye områdeT siden og ~ergiministerTord Lien i en epost, via sin
1994. Siaen da har FNs klimap.mel s!ått fast komn,:miltasjonsavdeling.
Han vil ikke svare direkte på påstanden om
at bare rundt en fjerdedel av fossiJ energi som
allerede er fan.-iet, kan bli brent,hvis verdens a, tildeti:agen av Jetebloldrene er i strid med
lanå skal ha en to tredels sj:mse til å nå s-itt Grunnlcrven, men påpeker i epos-ten at nuneget mål om å begrense global oppvs..-roing mene for 23.lronsesjoosrunde har bred s-tøtte
til to grader. P.>rtsetter man utvinningen i i Stortinget.
dagens tempo, vil tlette såk.aite karbonbudLet er fort'i politikken og markedet hit·
sjettet .ære opplr.ulrt i 2045.
ti1 har mislyktes i å løse klimaproblemet, at
- Oljen eg gassen i såitare om<ider i nord, doms-tolene S""8 pfl 60m en siste sjanse av klihvor det ogs¼ er dyrt å utvinne, ber være de maaktivister.Det handler ille bare om>..rlrtis.
første som blir liggende, sier-r-uls Gulawsen.
Det handlu om bor mye laubon vi kan slippe
Lederen i Greenpeace Norge mener et selv ut i atmosfæren for det er nok, og om hvem
om utslipp fra norsk olje- og gassektor er kvo- som sb1 betale for en kostttad som er blitt
tenliktig, og dermed innenfo; EUs klimaregi- utelatt fra regnskapene helt siden den indusme,så er hverken norsk '.iller=peiskltlima- trielle revolusjon. Og det handler om det er
politikk ambisiøs nok til å nå togradersmilet. jus ellerpolituk som skal bestemme alt dette.
- Er hele Norges klimapclitikk grunnlovsstridig og ulcr...-lig,da7
JUS OG POLITJJ[J(. Pål w. Lorentzen skri
-Å ta hele landets klimapolitikk til retten, bier en figur 1,0m han har fått forklart av den
slik som i Nederland, kan være en mulighet kjente og kontroversielle Jmies Hansen,tidliogså i Norge. Men vi mener at oljepolitikken gere klimaforsker ved Nasa,på en notatblokk:
er et særlig grovt brudd hvor det er tyde- :En jordkloae med en stadig tykkere dyne av
lig at det er ingen sam•
CO. rundt seg. !iansen
menheng me1iom klier selv med på et klimamamålene man setter
sølesmål i USA.Forskere
på iuten.asjonale kODsom har sett på søksmåferanser og i festtaler,
lets sjanse til å lyiles,
og den poEtii<ken som
deler seg ofte i to motføres.
stndende "leire: De som
Gulowsen spår at vl
mener at eksisterende
står OYerfor en bølge av
lovverk gir beskyttelse
89X51llå.l hvor nasjoner
mot klimaskader, og de
vil bli utfordret på poh•
som mener tiltak mot
tilåen, og selskaper på
ldimaenåringer er forhistorisk og samtidig
beholrit politikken og
ansvar for utslipp.
ikke 1æn avgjøres av en
- Både sels'·Bper og
domstol.
~tater har plikt til å
Anklageru, om at han
TRULS GULOwn;N leder
unngå skaåe når de vet,
b'ander jcs og politikk
i Greenpeace Norge
Legrunner ban.
mener Lore.,tzen vitner om politikere og
ttAM.'. - Vi må llelle litt kaldt vann i blodet mitlre «s~m ille har gjort leksen sin•. Norge
pådem.
har hBtt en miljøparagraf i grunnloven siden
Med rødstripete slips og nridterste knapp i 1992, og i 2014 ble politikerne på Stortinget
dressjakken kneppet, sitter høyesterer..sadvo· ecige om å skjerpe innholdet. De:: skjedde
kat P:il Wergeland Lorentzen (74) på et møte- samtidig som &ortinget vedtok å løfte starom i sentrum av et forblåst Bergen og snak- tens menneslterettignetsfomliktelser inn i
ker med begge hender. Han har vunnet over Grunnloven.A klage på en rettsl.iggjøring nå,
stat= advokater i prinsipielle spørsmA1 før. er uholdbart, mener Lorentzen.
Nå rådgir han Foreningen Gnmnlcrven S 112,
- Politil<erm har bedt om det,og de har fått
pro bono. Han begrunner sin aåvarende tone: det,sier han.
- Et slikt søksmil vil utlyse sterke m:>tkreftet i det norske samfunn. State& vil ille no•-UTOI.ENS z.OLI.E. At åomstolene får
se noen begrensni!l8"f i hvilke ress-w-ser som mer makt er et betent spørsmål, også i jurimobiliseres. Oljebransjen vil også komme på diske kretser.Jusprofessor Hans PEtter Graver
banen,detsammeviloljeservi~bransjen,ogi mener par.lgraf 112 er så åpen i formuleringtillegg kommuner og andre som ser sin frem- en, a! svaret på hvorvidt 23. konsesjonsrunde
tid i oljenæringen i nerd.
er i strid med den, i bunn eg grupn avhenger
Bak ryggen har Lorentzen alle domfelle.i- av synet mim har på rollen domstolene skal
sene fra Høyesterett, innbundet i tykke, rød- spille i klimaspersmålet.
brune bind. I ryggen har han- og gruppen på
-Jeg mener det er et så komplekst po.itisk
Torshov- et knippe advokater og jusprofesso- spømnM at det vi.ue være betenkelig og ::derer, nær 20 miljøorganisasjoner, syv tidligere mokratisk om dom.stolene kom inn og dikternrinistte, samt en rekke kje:1te lrulttuperson- te innhcldet i politikken, sier Gra,ier.
ligheter. Alle har de signert et o;prop der de
- Et ret>..slig spømnål slutter ikke 4 være
støtter et søksmål mot stateu, hvis olje- og det, bare fcrdi det er politisk Jcontroversie!t,
gasselskapene får flytte nordover.
sier jusprofessorkollega ved Uni=-sitetet i
..
- Et slikt søksmål forholder jeg meg til der- Oslo,BeateSjåfjell.
All][TISfillNJIL mils Gulowsen,

ltder i Greenptoct Norge, hor hyret en advohot til 6 hjelpe
dem i sohen. Hans moderorganisasjon er involvtrt iflere hlimasøhsm61 vtrden rundt.
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PLAN'.ÆGGJNG.Styret i Foreningen Grunnloven S 112 møtes i Greenpeace-lohalene på Torshov i Oslo. Strategi
shal legges, flere organisasjoner mobiliseres og penger skaffes før de er h/ore til (J møte staten i retten.
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_. Hun har nylig skrevet en forskningsartikkel hwr hun koci:luderer med at å tillate
leting og boring etter olje i Arktis er problematisk etter internasjonal rett og i strid med

Grunnloven.
- Gruml1oven gir en ramme SOI!I. politikken

SVært få klimasøksmål. mot myndigheter
eller selskaper harvunnet frem. Innad i bevegelsen a.vorgarusasjoner og advokater sorn jobber med dette, ser mange nå mot USA. Håpet
er at flere gjennombrudd skal komme i landet
so;n er kjent for sine grandiose søksmil.

må føres imlenfor.Jivis !)Olitikken b~rmed
loven,så er det et retll;;lig spø'"61l1Ål,sier hun.

vs. oø ;.MA.. Fan har vært bekymret
for klimaet siden han som niåring så Al Gores
- Dette er en sak som ma løses i domstolene. film •En ubehagelig sarmhet.o. Da. begynte
Den kan også tapes,men den kan og børvinnes. Alex Loznak å skru av lysene i huset og ta kortere dusj er. Etterhvert sltj ønte han at det ikke
ADVOKAT on Ar.IVIS"i". - Det er på tide at var nok.Da et kanadisk selskap ville bygge en
domstolene får en ro!le å. spille i lilimasp!Jrs- gassrørledning gjennom delstateahan wkste
målet. De siste 20 årene har det vært overlatt opp i, begynte han å gå i demonstnsjonstog.
til den lovgivende og utgivev.de makt, uten Det har gått trådt.
at noen har gått dem i kortene, sier advokat
Sammen m.edzo andre barn og unge har han
RogerCox.
na gått til sak tDOt president Barack Obama. Et
Det var han som f11,rte søksmålet mot den av kravene i sø~målet 19-åringen fronter, er
nederlandske staten som vant frem i sommer, at myndighetene skal avsla selskapets planer
p€1 vegne av miljøorganisasjonen Urgemla og i hjemstaten. Det <le krever først og fremst er
BOO borgere. 1kt tok ham to år og 12 pennu at iandets myndigheter nedfeller en nasjonal
med bevis. Han ~ ogs€1 en av de første juris- klimaplan som vil kutte klimagassutslipp.
tene som skapte blest rundt mulighetene for
- Barn og ungdom kan ikke stemme ved
klimasøksmål, da han argumenterte sterlrt valg, og myn.d.ighe,ene tar ikke våre interesfor det i sin bok cRevoser på alwr. Domstolution Justilied• i 2012.
lene er vårt eneste hå. p.
Så hwdor har det
Ralvparten av Xongresikke vært flere klimasen tror jo ikke på klisøksmål hittil? De fleste
maendringene en gang!
land bar lover som siksierLoznak.
rer innbyggerne et milHelt kcmkiet krever
jø uten alv:irlig for.i•
ungdommene at domrensing. I motsetning
stolen pålegger myuåigtil miljøskader, er søhetene ~ redusere nivål!t
der forårsaket av klimaav CO.. i atmosfæren til
endringer VllDSkeligere
grensen forskerne har
a kn~ direkte til ett
satt, 350 deler per millikonkret utslipp. Det er
on, innen år 2100.
den samlede virkning- Kan en nasjon ta
en aver flere år som
ansvaret for et slikt gle-.JUl.IA
OLSOI"
advokat
forål"!iaker klima.endbalt mål alene?
ringen'!. Klimaskader
- Vel, nei, men de ma
rammer dessutm bredt,
gjøre sin del. USA er hisog de mest alvorlige konsekvensene slår inn torisk sett det landet med de største utslippeføm: i fremtiden.
ne. Det er vi som er unge i dag som mi leve
Cox mener klimaavtalen som ble vedtatt av med klimaendringme, mens de som styrer
alle verdens land i Paris i desembe; gir desto landet nli. vil være døde og begravet før det de
støne grunn til å gå til sak.
har stelt istand bfu verre.
- Avtalen viser at verdenssamfunnet er klar
OrganisllS'jonen OUr children's Tru&, 50III.
over at den eneste måten å løse klimaproble- bi.star de 1.lllgl' i s,ksmålet, er biitt kritisert
met på, er at nasjo-,:iafa myndigheter tar sitt for Abruke barn til å ni egne mal. Det er en
individuelle ansvu, sier Cox.
nituk Loznaks advokat Julia Olson mener
Etter Paris kan heller ingen si at klimaend- faller på sin egen urimelighet Hun sier det
ringene ikke 21: menneskeskapte elle:. ikke får var ung-dommene selv som tok konta!rt med
konsekvenser.
orgarusasjonen.
- Vare regjeringer kan ikke vite dette, og
- Vi er ilerd med å se flere seire i disse sakene,
samtidig fortsette å bidra til den faren vi alle sier Olson.
er ecige om at dette er. Domstolene fumes
De siste fem årene har hun vært inwlvert
også for å beskytte borgere mot myndighete- i nesten 20 Jdima&,alcsmå.l mot både delstatsnes uvirksomhet,sier Cox.
myndigheter og selskaper i USA.Frem til nylig
Nederkndske myndigheter ble dømt til å hadde hun ikkevunnet en eneste en av dem.
kutte nasjonale klimagassutslipp med 25 pro- Men sakene vi bar tapt har gitt oss nye
sent innen 2020 i tingretten i Haag. Selv argu- lovtolkninger, samt et slags mkart for hvormenterte mvndigbetene med at deres bidrag dan domsto!ene vil at vi forer disse sakene.
til globale utslipp er forsvinnende små.Dom- Slik er det i jus: På nye felt prever og feiler du.
meren mente at staten
har en slilælt frem til du vinner, sier Olson.
u:tsomhetsplikt overfor innbyggerne, og at
Ifj:,r sommer 1ikk de endelig en seier: I
statens politikk ikke går langt nok i å l:idra til Washington ble <let ;;vsagt en dom som sier
globale kntt.Staten har anket dommen.
at myndighetene har en plikt til /i beskytte

Lorentzen sier det slik:

luem
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-+ klimaet eg redusm, ldlmagusutslipp. Den
sa også at delstatsmyndighetenes klimapolitikk var god nok, men dommen lp!W' likeYel
for flere øeire, mener Olson.
- At barn går til sak mot etatm for l siJcre
deres 11!\Uår i fremtiden er den nye, store
borgerrettssaken. Dette er en gjenra&elæ av
suene vi hadde for i siJcre afroamerikaneres
og homofiles rettigheter.Det starter nL

Det er klart atdevil se en forretningsmulighet

idettecgsA.
UGNINGUI,- På samme m.lte som tobakksse!akapene nektet for at de Jrunnr idømmes
ansvar i Z0...30 Ar,så benekter fossilselskapei,e
det ni.Men det var bare et 5J'Øl5tllll om tid før
tnbakk-1&1rapene begynte Atape,sier Murlei
Moody :trorol i center for Intemational Env!·

ronmental laW i Washington,D.C
Søksmålene mot fossilindustrien vil foregi pi
deler av oljebransjen også tenker det. Nylig ba to m.lter,i.felg!! ltoroL
Den ene typen søksmål er fra folk som vil
tre store bransjeorganisasjoner om Afl være
part, pl myndighetenes side, i seksmllet fra krev!!! erstatning for i ha blitt voldt skade.Det
kan
nere enkeltpersoner, eller et helt land,
de 21 barna og ungdommene.
- Det vi.ser salceru mfl:.De er redde, mener som
illmaendringenes konsekvenOlson.
ser p4 kroppen. Hovedproblemet for disse til
National Association of Manufacturers ni har vært at det er vansulig i plvise at ett
(NAM),AmericanPuel8cl'muchemicalManu- eller flere selskaper har mer slcylci i klimafacturers (AFPM) og American Petroleum endringene enn andre. N-yere forslmingsrapInstitute (API) stAr tilsammm for mestepar· porter som tar mål av seg Aberegne hvor mye
ten av USAs eneigiproduksjon. Sistnevnte er utslipp de største eneigiselskapene har stArt
ogsA lcjent i Norge fonli Statoil er medlem.AP! for,kanendrepl~.
har ille viDet uttale seg i mediene om salcen,
Stem! sjanse for i lykkes i første omgang har
heller ikke til ON, tross
imrestorer som sabøker
selskaper eller fond for å
gjentatte henvendelser.
ha villedet deres inwsteI sitt brev til domstolen
skriver imidlertid de tre
rin&er, mener iCoroL De
organisasjonene at ungvil kunne argwæntere
dommenes krav vil føre
for at eierne visste om
til •en makeles restrukrisikoen klimaendrlngeturering av økonomien»
no, utgjorde for vmliene,
og •skade intereaene,,
og at Yed ikke i wormetil medlemmene. De
re om dette eller trekke
argumenterer også for at
ut hm!steringene,si har
selv om utslippøltutt vil
de pifert inwstorene
credusere noeo av risit a p . ~ for
koen forbundet med klislib, ""lrsmål er allere,le
maendringer, si vil dettilstedE,mener Iorol
_Meddagens tilbudste ikke •sti i forhold til PÅi. w. LOUNTZEN høyesterettsadvokat
de enorme tapene i prooverflod av olje og kullets
duktivitet og økonomisk
erw:ielige tilbakegang, si
utvikling. som kuttene
har pensjons- og aks',evilfomsake.De harhyret et nr landets dyreste fond alJeiede tapthaugevis a v ~.
advokatkontor til saken.
- Vet du om sebmål mot fond eller selskaAt klimaendringer medfører risiko for sel- per som er p4 fti7
skaper, er ikke noe nytt Likevel fikk britenes
BUD blir stille i telefonen et øyeblikk.
senttalbanksjef,Marlt camey, mye oppmerk- Det kan jeg iku si.
somhet cia ban satte ord pl dette i høst. Ikledd
Det norske Oljefondet er et avwrdens st8r·
smokillg. pA en middag i regi av forsikrings- ste pensjonsfond.
gigallten Lløyd's i London, advarte han mot
- Vi følger med pl forhold som kan plvirke
det han kalte diorisontens tragedie».
rammevillwene for imesteringem, i statens
- Den dagen klimaendriDpne fir ton- peosjonsfond utland, smver statssehetaer
sekvmser for den finansielle stabiliteten, Paal Bjømestad i .!'lnansdepLTtementet i en
kan det allerede være for sent, sa Bank of epost, pl spørsmål om risikoen for seksmll pl
England-clliektøren.
gJUllJl av klimaskade eller tapte inntekter er
Dette vil pAvirke banka', herser og altsje- noe devurderer i forvaltningen av fondet.
mariteder - konaeMnsene for investorer er
Han mener det ervanskelig i kommentere
<potensielt enorme•, sa camey. Hm la ikke risikoen for søksmål mer konkret, da det blir
skjul pl at selskaper og fond kan sti overfor hypotetisk.
store erstatningskrav, nAr de som rammes av
Sakene som er brakt mot alrtører i fossil
~ e gir etter de som har tjent energisektoren i USA, og hwr dammen ha:r
penger pl utslippene som har forårsaltet dem. falt.har a!le tapt.JCorol trer det er fordi dornsto·
- Nir huset ditt havn« pl elven eller du lene neier med1 gjøre noe •så. «.eleggmde,,.
taper sparepengene dine, så vil åu mu deg
- Spørsm41et er om domstolenevil fortætte
rundt og sperre: Er det egentlig jeg som sbl l ne!e etterhvert som vi fir mer dolcumentabære dette tapeU sier advokat Pil Lcrentzen.
sj:m pl hva sel.skaper og fondsfo1valtere h..r
- Det finnes Oere amerikanske adwkatfu- visst,og folk innser at disoe utøMnehartjent
maer som er spesialisert pl masse&11Dmi.l pA trillioner av dollar uten l mAtte betale noe for
no nin no pq-basis, slilr. vi si I tlJftakk-kene skadene de har forårsaket.Da kan domstolene
OJ.JEN TIii!& INN, Det kan vir.te som om

oppm,
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POLITIKKEN Vil t{OMME,
MH~ OHVILVfEREFOR

UTE OG FOR sml MED

MlfmRE VI ntmGER DE l~
TIL ÅGJ0RE tmE ANNET

- - - - --- -- WVEN r BÅND. -

0,1 ,r girt •n r,g,1 som ,r tils/hut 6 vren ,n mislig shrønh for hvø

mon lrøn utslll• miljøtfor pl bøhostning av jr,mwlig, g1n1røsjon,r. Stortingll hor slltt
d,n fost to gong,r, Do ml mon bruk, dm, sier h,yesurøtt.sødvolrot Pl/ w. LDnntz,n.
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ogsA konkludere med fø)gmde: Disse gutta
har ebtemaliært kostnadene si lenge, og
tjent sl mye,at det erpl tide de blar opp.
IIOM I «CS'i». - Jeg hadde en prat med Tord
tienforleden,fomllerGreenpeace-lec!erTruls
Gui-&mde andre nmdtmøtebordd i Oslo.
Olje-og energiministeren hadM iflllge GulOWlell sagt at tildelingm av konaesjonme for
oljeboring iAltti& trolig db ville komme før
mot IOlll!Dl!ttll.
- Det er gode nyheter for oøs, for vi er Wæ
kla.-e,sier Aleksander Melli.
GJUppen er fortBatt Wæ belt si.km p6 det
juridisu gnmnJaget for en sak, og mangler
penger. iln lnnsamlingskampanje er på trap•
peue,men de vil tmJ&e flere millioner kroner.
En endelig beslutning på hwrvidt de akal
gi til sak tu ikke før blolll!De er tildelt. Foreningal Gnmnlovm i lllhlperTegjeringm
mm.Truls GulOWRnforvmw det lkke.
- Min magefølelse er at hvis de tildeler det

de har utlyst, med den prosessen som har
vært til ni,si møtes vi i Tetten,sier han.
- Vi ml fortelle en biatorie.Det sier juristene
ogsl,sier Mette Newth.
Hun er den eldste I gruppen, og den som
oftest bruur ordene «fremtiden• og «fmnti.
dige generasjonen.
- Ja, det er lettere for advokaten i bygge
AUD nlr hun har en historie meci appell. 54
ser hun hvilb av elementene i historien som
kan bev'..:;1!6,stemmer Gulowsen i.
Bestemor Newth svarer raskt:
- Det viktige her er ogsi det sor..:i ikke kan
bevises. Fordi hvis ikke vi kan beviae det, Å
kan hella- llli motparten bevise det.
Hunserpedeandttmedgamleøvne,smiler
og l"Øff til:
- Dere mlse mer på •CSb, tror jeg.
'!'Jl.llADN. oÅrhUDdrets retlJlllab,lmiler høy-

~ k a t PiJ W.I.orentzen søksm4let.
-Den vil msespørsmlletom hvilke miljøødeleggelser en gmerujon bar lov til i gjere
mot den nes+.e. Jeg kan ikke komme p6 en
annen sak I nyere tid som bar hatt større eller
mer prinsipiell betydning.
Detvar ettermøtermed ameribnake adwlcatkoliegerognrlljal,r;rm.isaøjoner som planla ltlimasøtsmll mot egne myndigheter for
fire Ar siden, at han begynte i studere norsk
løvgivning. Da ~ han at mlljøparag!llfen knapt var blitt brukt siden den ble vedtatt
i199'2.Lorentzensattselviutvaiggsomanbe-

falte paregrafens styrldng til Stortinget i 2014.
Han ser pl et søbmAl motstami som et middel mot det egentlige milet: l bygge en folebevegelse for klimaet.
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Bilag 37
43rd SESSION OF THE IPCC
11-13 April 2016, Nairobi, Kenya
Decisions adopted by the Panel

Decision IPCC/XLIII-1. IPCC Programme and Budget
Based on the recommendations of the Financial Task Team, the Intergovernmental Panel on
Climate Change,
1. Thanks the Secretariat of the IPCC for the Statement of contributions as contained in
document IPCC-XLIII/Doc.2, Possible funding sources as contained in document IPCCXLIII/INF.1, funding needs as provided in document IPCC-XLIII/INF.2 and the interim statement
of expenditures as of 31 December 2015, as contained in document IPCC-XLIII/INF.3.
2. Approves that the revised 2016 budget proposal should include the following modifications in
Table 1 to this Decision as compared to the budget approved at the 42nd Session of the IPCC:
x

Move from 2015 to 2016 of “Lessons Learnt Workshop on Gaps in Knowledge”
budget line; increase of CHF 140,000;

x

Move from 2016 to 2017 of “WG I, II, III Sessions” from budget line “IPCC-44 + WG I,
II, II Sessions” and adjustment in number of days and journeys; decrease of
CHF 550,000;

x

Move from 2016 to 2017 of budget line “Lead Author meeting”; decrease of
CHF 280,000;

x

Change in title of budget line “Scoping meetings (SR/AR6) contingency” to read
“Scoping meeting (SR) contingency” and adjustment to the number of journeys;
decrease of CHF 93,600;

x

Adjustment in the number of journeys for budget line ”TFI Scoping Meeting – Future
Methodological Development”; increase of CHF 74,880;

x

Addition of budget line “Library Facility”; increase of CHF 103,000;

x

Adjustment to number of meetings and journeys for “TGICA contingency” budget
line; decrease of CHF 8,160.

3. Takes Notes of the revised proposed budget for 2017 (Table 2 to this Decision) with the
following modifications as compared to the budget noted at the 42nd Session of the IPCC:
Changes related to Governing Bodies, Scoping, Expert Meetings and Workshops
x

Move from 2016 to 2017 of budget line “Lead Author meeting” and adjustment in the
number of journeys to accommodate journeys for “Special Report 2 – LA 1 and 2
meetings” budget line;

x

Change in title of budget line “WG meetings – contingency” to read “Special Report
1 – LA 1 and LA 2 meetings” and “Special Report 2 – LA 1 and LA 2 meetings” and
adjustment in number of journeys;
1
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x

Change in title of budget line “Scoping meetings (SR/AR6) contingency” to read
“Scoping meeting (AR6)” contingency;

x

Addition of contingency budget line “Expert meetings/workshops”; increase of
CHF 280,800;

x

Addition of “Special Report 3 – LA 1 and 2 meetings” budget line; increase of
CHF 421,400.

Changes related to TFI
x

Adjustment in the number of journeys for budget line “TFI Methodological
development Science Meeting”; decrease of CHF 51,480.

Changes to Other Expenditures
x

Adjustment in the amount for the “2006 GL Software” budget line; increase of
CHF 24,000.

New activities
x

Addition of “46th Plenary Session + WGI, II, III Sessions” budget line; increase of
CHF 1,310,000;

x

Addition of a “Workshop on Cities” budget line; increase of CHF 468,000.

4. Takes Notes of the indicative budgets for 2018 (Table 3 to this Decision) and 2019 (Table
4 to this Decision), as proposed in these decisions.
5. Expresses its gratitude to the World Meteorological Organization (WMO), and the United
Nations Environment Programme (UNEP) for their contributions to the IPCC Trust Fund and for
financing one Secretariat position each, and to WMO for hosting the Secretariat. Thanks the
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) for its contribution to the
IPCC Trust Fund.
6. Expresses its gratitude to governments, including those from developing countries, for their
generous contributions to the IPCC Trust Fund, with special thanks to governments which
support the Technical Support Units (TSUs) and a number of IPCC activities, including data
centres, meetings and outreach actions.
7. Takes note with concern the decline in the number of contributors and the level of
contributions to the IPCC Trust Fund. Requests the IPCC Chair and the Secretariat, with
support from the IPCC Vice Chairs, to embark on a resource mobilisation campaign in an
attempt to reverse this downward trend. Requests the IPCC Chair and the Secretariat to write a
letter to all members, to be addressed to the highest levels in the various capitals, to be signed
by the Secretary-General of WMO and the Executive Director of UNEP). The Secretariat is to
report back to the 44th Session of the IPCC on the outcome of the resource mobilisation efforts.
8.
Requests that countries maintain their generous contribution in 2016 and invites
governments, who are in a position to do so, to increase their level of contributions to the IPCC
Trust Fund or to make a contribution in case they have not yet done so.
9. Further requests the Secretary of the IPCC to dedicate an agenda item on the financial
situation of the IPCC Trust Fund at the 44th Session of the IPCC.
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TABLE 1
REVISED 2016 BUDGET ADOPTED BY IPCC-XLIII
Activity

Purpose

DC/EIT support

Governing bodies
IPCC-43

Programme and budget

3 days

SR, AR6 products & TGICA

480,000

Sub-total

210,000

690,000

280,000

760,000

120,000

408,000

10,880

74,880

6,120

42,120

0

80,000

120 journeys

IPCC-44

Programme and budget

480,000

4 days

SR/MR outline approval

120 journeys

Bureau

2 sessions

288,000

4 days

Other
Expenditure

72 journeys

Executive Committee

2 sessions and

4 days

consultations

TFB

1 session

64,000
16 journeys
36,000
9 journeys

UNFCCC

80,000

and other UN meetings

20 journeys

SUB-TOTAL
Lead Authors, scoping, expert meetings and workshops
Lead Author meeting
contingency
(move to 2017)
Expert meetings/workshops
contingency

2,055,000

Scoping meetings (SR)

2 meetings
contingency
Co-sponsored mtg Lessons learned(moved from 2015)
Gaps in knowl WG I/II/III AR5
TGICA
1 meeting contingency
TGICA
Vision for future
Lesson learned
AR5 communictions/outreach
EFDB Editorial Board

1 expert meeting

EFDB Data meeting

2 meetings

EFDB and Software Users
Feedback (Japan)
TFI Expert meeting - Technical
Ass'mnt (Cross-sectoral issues)
TFI Expert meeting - Technical
Ass'mnt IPCC Inventory GL
TFI Scoping meeting Future methodological devt.
SUB-TOTAL
Other Expenditures
2006 GL software

1 meeting

EFDB maintenance
Publication/Translation

1 workshop/expert meeting

1 meeting

1 expert meeting
1 expert meeting
1 scoping meeting
contingency

0
60 journeys
240,000
60 journeys
400,000
100 journeys
120,000
30 journeys
48,000
12 journeys
120,000
30 journeys
80,000
20 journeys
96,000
24 journeys
80,000
20 journeys
44,000
11 journeys
132,000
33 journeys
132,000
33 journeys
196,000
49 journeys

0

0

40,800

280,800

68,000

468,000

20,400

140,400

8,160

56,160

20,400

140,400

0

80,000

16,320

112,320

13,600

93,600

0

44,000

22,440

154,440

22,440

154,440

33,320

229,320
1,953,880

maintenance/development
update/management

6,000
7,000

IPCC publications

200,000

Publication

Wetlands & KP Supplements

100,000

Communication

AR5 material/travel/events

260,500

Distribution

IPCC publications

170,000

Webconferences

licences & communication costs

30,000

IT Infrastructure

web hosting/cloudflare/upgrade

41,818

Secretariat

staff/misc expenses

Library facility

one-time fee

1,912,500

External Audit

fee

20,000

Advisory Services

Conflict of Interest

30,000

Co-Chairs
SUB-TOTAL
TOTAL

support

103,000

200,000
3,080,818
7,089,698
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TABLE 2
FORECAST 2017 BUDGET NOTED BY IPCC-XLIII
Activity

Purpose

Governing bodies
IPCC-45

Programme and budget

4 days

Approval outline SRs

IPCC-46 + W G I, II, III

Programme and budget

5 days

Approval AR6 outline

Bureau

2 sessions

DC/EIT support
480,000

Other
Expenditure

Sub-total

280,000

760,000

350,000

1,310,000

120,000

408,000

10,880

74,880

6,120

42,120

0

80,000

120 journeys
960,000
240 journeys
288,000

4 days

72 journeys

Executive Committee

2 sessions and

4 days

consultations

TFB

1 session

64,000
16 journeys
36,000
9 journeys

UNFCCC

80,000

and other UN meetings

20 journeys

SUB-TOTAL
Lead Authors, scoping, expert meetings and workshops
Lead Author meeting
contingency
(moved from 2016)
Expert meetings/workshops
contingency
W orkshop on Cities

1 workshop

SR 1
LA 1 and LA 2
SR 2
LA 1 and LA 2
SR 3
LA 1 and LA 2
Scoping meeting (AR6)

CLA/LA

TFI Methodological devt.
Lead Author meetings
TFI Methodological devt.
Science meeting
TFI Methodological devt

CLA/LA
CLA/LA
contingency

EFDB Editorial Board

3 meetings
contingency
1 meeting
contingency
1 prep meeting before
Plenary (move to 2019)
2 meetings
contingency
1 meeting

EFDB Data meeting

2 meetings

EFDB and Software Users
Feedback, Japan
SUB-TOTAL
Other Expenditures
2006 GL software

1 meeting

TGICA

2,675,000
120,000
30 journeys
240,000
60 journeys
400,000
100 journeys
360,000
90 jourmeys
360,000
90 jourmeys
360,000
90 jourmeys
480,000
120 journeys
684,000
171 journeys
44,000
11 journeys
0
0 journeys
96,000
24 journeys
96,000
24 journeys
80,000
20 journeys
44,000
11 journeys

20,400

140,400

40,800

280,800

68,000

468,000

61,200

421,200

61,200

421,200

61,200

421,200

81,600

561,600

116,280

800,280

7,480

51,480

0

0

16,320

112,320

16,320

112,320

13,600

93,600

0

44,000
3,928,400

maintenance/development

30,000

EFDB maintenance
Publication/Translation

update/management
IPCC publications

200,000

7,000

Communication

AR5 material/travel/events

260,500

Distribution

IPCC publications

100,000

IT Infrastructure

web hosting/cloudflare/upgrade

13,128

W ebconferences

licences & communication costs

30,000

Secretariat

staff/misc expenses

External Audit

fee

20,000

Advisory Services

Conflict of Interest

30,000

Co-Chairs
SUB-TOTAL
TOTAL

support

Key
------------

1,912,500

200,000
2,803,128
9,406,528

Noted in IPCC-40 and subject to Panel approval in IPCC-44
Noted in IPCC-42 and subject to Panel approval in IPCC-44
New activity as compared to budget noted in IPCC-42 subject to Panel approval in IPCC-44
Activity moved from 2016 to 2017 and already approved in IPCC-42
All other activities with no colour are also subject to Panel approval in IPCC-44
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TABLE 3
INDICATIVE 2018 BUDGET NOTED BY IPCC-XLIII
Activity

Purpose

Governing bodies
IPCC-47

Programme and budget

4 days

various

IPCC-48

Programme and budget

4 days

Acceptance SR1

Bureau

2 sessions

DC/EIT support
480,000

Other
Expenditure

Sub-total

280,000

760,000

280,000

760,000

120,000

408,000

10,880

74,880

6,120

42,120

0

80,000

120 journeys
480,000
120 journeys
288,000

4 days

72 journeys

Executive Committee

2 sessions and

4 days

consultations

TFB

1 session

64,000
16 journeys
36,000
9 journeys

UNFCCC

80,000

and other UN meetings

20 journeys

SUB-TOTAL
Lead Authors, scoping, expert meetings and workshops
WG I AR6
CLA/LA
800,000
200 journeys
LA 1 and LA 2
WG II AR6
CLA/LA
400,000
100 journeys
LA 1
WG III AR6
CLA/LA
400,000
100 journeys
LA 1
SR 1
CLA/LA
360,000
90 journeys
LA 3 and LA 4
SR 2
CLA/LA
360,000
90 journeys
LA 3 and LA 4
SR 2
CLA/LA
360,000
90 journeys
LA 3 and LA 4
Expert meeting Science of 1 meeting
80,000
20 journeys
Communicating Science
TFI Methodological devt. 1 meeting
44,000
Science meeting
contingency
11 journeys
TFI Methodological devt. 2 meetings
744,000
186 journeys
Lead Author meetings
contingency
TGICA
2 meetings
96,000
contingency
24 journeys
EFDB Editorial Board
1 meeting
96,000
24 journeys
EFDB Data meeting
2 meetings
80,000
20 journeys
EFDB and Software Users 1 meeting
44,000
Feedback (Japan)
11 journeys
SUB-TOTAL
Other Expenditures
2006 GL software
maintenance/development

2,125,000
136,000

936,000

68,000

468,000

68,000

468,000

61,200

421,200

61,200

421,200

61,200

421,200

13,600

93,600

7,480

51,480

126,480

870,480

16,320

112,320

16,320

112,320

13,600

93,600

0

44,000
4,513,400
6,000

EFDB maintenance
Publications/Translations

update/management
IPCC publications

200,000

7,000

Communication

AR5 material/travel/events

260,500

Distribution

IPCC publications

100,000

Webconferences

licences & communication costs

30,000

IT Infrastructure

web hosting/cloudflare/upgrades

13,128

Secretariat

staff/misc expenses

External Audit

fee

1,912,500
20,000

Advisory Services

Conflict of Interest

30,000

Co-Chairs
SUB-TOTAL
TOTAL

support

200,000
2,779,128
9,417,528
New activity as compared to budget noted in IPCC-42 subject to Panel approval in IPCC-46
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TABLE 4
INDICATIVE 2019 BUDGET NOTED BY IPCC-XLIII
Activity

Purpose

DC/EIT support

Governing bodies
IPCC-49

Programme and budget

480,000

4 days

Acceptance SR2 & MR

120 journeys

IPCC-50

Programme and budget

4 days

Acceptance SR3

Bureau

2 sessions

480,000

Other
Expenditure

Sub-total

280,000

760,000

280,000

760,000

120,000

408,000

10,880

74,880

6,120

42,120

0

80,000

120 journeys
288,000

4 days

72 journeys

Executive Committee

2 sessions and

4 days

consultations

TFB

1 session

64,000
16 journeys
36,000
9 journeys

UNFCCC

80,000

and other UN meetings

20 journeys

SUB-TOTAL
Lead Authors, scoping, expert meetings and workshops
WG II AR6
CLA/LA meeting
800,000
LA 2 and LA 3
200 journeys
WG III AR6
CLA/LA meeting
400,000
LA 2
100 journeys
SYR AR6
Scoping meeting 2
160,000
40 journeys
SYR AR6
CWT-1 meeting
60,000
15 journeys
TGICA
2 meetings
96,000
contingency
24 journeys
EFDB Editorial Board
1 meeting
96,000
24 journeys
EFDB Data meeting
2 meetings
80,000
20 journeys
EFDB and Software Users 1 meeting
44,000
Feedback (Japan)
11 journeys
36,000
TFI Methodological devt
1 prep meeting before
Plenary (moved from 2017)
9 journeys
TFI Expert meeting
1 meeting
100,000
contingency
25 journeys
SUB-TOTAL
Other Expenditures
2006 GL software
maintenance/development

2,125,000
136,000

936,000

68,000

468,000

27,200

187,200

10,200

70,200

16,320

112,320

16,320

112,320

13,600

93,600

0

44,000

0

36,000

17,000

117,000
515,240
6,000

EFDB maintenance
Publications/Translations

update/management
IPCC publications

200,000

7,000

Communication

AR5 material/travel/events

260,500

Distribution

IPCC publications

100,000

Webconferences

licences & communication costs

30,000

IT Infrastructure

web hosting/cloudflare/upgrades

13,128

Secretariat

staff/misc expenses

External Audit

fee

1,912,500
20,000

Advisory Services

Conflict of Interest

30,000

Co-Chairs
SUB-TOTAL
TOTAL

support

200,000
2,779,128
5,419,368

All activities to be noted at IPCC-43 and subject to Panel approval in IPCC-48
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Decision IPCC/XLIII-2. Admission of Observer Organizations
The Intergovernmental Panel on Climate Change decides,
To admit the following new observer organizations:
x
x
x
x

Economic Cooperation Organization
Yale University (United States of America)
University College London (United Kingdom)
Future Earth International

7
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Decision IPCC/XLIII-3. Procedural matters. Review of the Conflict of Interests Policy
The Intergovernmental Panel on Climate Change decides,
1. To establish a sub-committee of the Conflict of Interest (COI) Committee consisting of
the Chair of the COI and the COI Committee members representing UNEP and WMO, as
well as a representative of each Working Group Bureau and the Task Force Bureau, and
serviced by the IPCC Secretariat, with the mandate to review the COI Policy and its
implementation arrangements, and propose solutions for the problems and concerns
outlined in document IPCC-XLIII/Doc. 3, for the Panel’s consideration and decision at its
44th Session.
2. That the mandate of the sub-committee has three elements:
x

Revision of the COI disclosure form in order to solicit and ensure the provision of
complete and relevant information;

x

Consideration of the usefulness of expanding the scope of application of Rule 21 (d)
of Appendix C to the Principles Governing IPCC Work, the Election Procedures,
which requests that the COI disclosure form is accompanied by a curriculum vitae, to
all COI disclosure form submission requests;

x

Consideration of the advantages and disadvantages of changing the composition of
the COI Committee, or any other measures to ensure continuous full and effective
participation in its work and meetings.

3. That the recommendations of the Sub-committee would be reviewed by the IPCC
Bureau first before their submission to the 44th Session of the IPCC.
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Decision IPCC/XLIII-4. Procedural matters. Size, composition and structure of a future
IPCC Bureau
The Intergovernmental Panel on Climate Change decides,
To request the Secretary of the IPCC to include this matter and comments made from the
floor in proposals to be submitted for the consideration of the Panel at the time of the fiveyear review of the Principles Governing IPCC Work expected to be considered no later than
2018.
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Decision IPCC/XLIII-5. Matters related to the United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) and other international bodies.
The Intergovernmental Panel on Climate Change decides,
To take the outcomes of the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) into account when determining the IPCC
programme of work and products for the sixth IPCC assessment cycle.
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Decision IPCC/XLIII-6. Sixth Assessment Report (AR6) Products. Special Reports
The Intergovernmental Panel on Climate Change decides,
1. That all of the topics contained in the Special Report proposals contained in IPCCXLIII/Doc.8 are important and should be addressed in the AR6 suite of products.
2. In the context of the Paris Agreement, to accept the invitation from the UNFCCC to
provide a Special Report in 2018 on the impacts of global warming of 1.5 ºC above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, and decides to
prepare a Special Report on this topic in the context of strengthening the global
response to the threat of climate change, sustainable development and efforts to
eradicate poverty.
3. To prepare a Special Report on climate change, desertification, land degradation,
sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial
ecosystems. The scoping process may consider challenges and opportunities for both
adaptation and mitigation.
4. To prepare a Special Report on climate change and oceans and the cryosphere.
5. To recommend, within the AR6 scoping processes, a stronger integration of the
assessment on the impacts of climate change on cities and their unique adaptation and
mitigation opportunities, and make more robust the consideration of cities in the
treatment of regional issues and in chapters that are focused on human settlements,
urban areas and the like, including through the enhanced engagement of urban
practitioners.
6. That the AR7 cycle will include a Special Report on climate change and cities.
7. To consider working with academia, urban practitioners, and relevant scientific bodies
and agencies, to organize an international scientific conference on climate change and
cities early in the AR6 cycle, in order to stimulate scientific reports and peer reviewed
publications on this subject.
8. To consider modalities for addressing and enhancing the treatment of regional issues in
the scoping process for the Sixth Assessment Report.
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Decision IPCC/XLIII-7. Sixth Assessment Report (AR6) Products. Strategic Planning
The Intergovernmental Panel on Climate Change decides,
1. To consider the outline of the Special Report on the impacts of global warming of 1.5º C
above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emissions pathways at
the 44th Session of the IPCC in October 2016. The draft Special Report on this topic will
be considered by the Panel for approval at its Plenary session in September 2018.
2. To consider the outline of the Special Report on climate change, desertification, land
degradation, sustainable land management, food security and greenhouse gas fluxes in
terrestrial ecosystems at the 45th Session of the IPCC in 2017.
3. To consider the draft Special Report on climate change and oceans and cryosphere as
early as possible during the Sixth Assessment Report cycle.
4. To consider the outline of the Methodology Report on Greenhouse Gas Inventories at
the 44th Session of the IPCC in October 2016.
5. To consider the draft Methodology Report on Greenhouse Gas Inventories at a Plenary
session of the IPCC in May 2019.
6. To consider the outline of the Sixth Assessment Report at a Plenary session of the IPCC
in October 2017.
7. To consider the approval of the Synthesis Report of the Sixth assessment Report as
soon as possible in 2022.
8. To request the Secretariat to prepare proposals for aligning the work of the IPCC during
its Seventh Assessment Report with the needs of the global stocktake foreseen under
the Paris Agreement and to submit these proposals for consideration at a Plenary
session of the IPCC no later than 2018.
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Decision IPCC/XLIII-8. Update of methodologies on National Greenhouse Gas Inventories
The Intergovernmental panel on Climate Change decides:
To approve the proposal on “Refinement of 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse
Inventories, including production of a Methodology Report(s)” as contained in Annex 1 to
this Decision.
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Annex 1 to Decision IPCC/XLIII-8
Refinement of 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories,
including production of a Methodology Report(s)
Background
1. The 26th Meeting of Task Force Bureau (TFB) (28 - 29 August 2014, Ottawa) concluded
that:
x

The 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006
IPCC Guidelines) provide a technically sound methodological basis of national
greenhouse gas inventories, and therefore fundamental revision is unnecessary.

x

To maintain the scientific validity of the 2006 IPCC Guidelines, certain
refinements may be required, taking into account scientific and other technical
advances that have matured sufficiently since 2006.

2. Following these conclusions by the TFB and approval by the Panel at its 40th
Session, the Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI) started a
technical assessment of IPCC Inventory Guidelines through an on-line questionnaire
survey and two expert meetings in 2015. The technical assessment revealed that
there has been abundant new scientific and empirical knowledge published since
2006 which the IPCC should take into account, particularly with respect to data for
emission factor development for some categories and gases. Consequently the
necessity and usefulness of refinement of the current methodological guidance (e.g.
updating default emission factors) has been recognized by TFB.
3. This document responds to comments made by country delegates at the 42nd Session
of the IPCC (5 - 8 October 2015, Dubrovnik) on this process.
4. Previously the former TFB Co-chairs suggested in their report to the Panel (IPCCXLII/INF. 9, Corr.2) that refinement of the 2006 IPCC Guidelines should be
undertaken, including production of a Methodology Report by 2019 so that it can be
used by Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) to report on their national greenhouse gas inventories beyond 2020,
presumably under a new climate agreement expected to be adopted at the 21st
Session of the Conference of the Parties to the UNFCCC (COP21) in December 2015.
5. However, the Panel did not conclude consideration on that suggestion at the 42nd
Session of the IPCC. The Panel agreed to take note of the report (IPCC-XLII/INF. 9,
Corr.2); that the comments made by country delegates would be noted and included
in the report of the 42nd Session of the IPCC; and to request the new TFB Co-chairs to
take the submissions into consideration when revising the TFI work programme.
6. The comments made by country delegates were considered at the 27th Meeting of
TFB (TFB27) was held on 16-18 November 2015 in Hayama, Japan. It was the first
TFB meeting after the 42nd Session of the IPCC. The new TFB Co-chairs and new TFB
members elected at the 42nd Session of the IPCC considered a proposal on
refinement of the 2006 IPCC Guidelines, and agreed that the production of (a) new
Methodology Report(s) must not be a revision of the 2006 IPCC Guidelines.
14
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7. In December 2015, the COP21 adopted the Paris Agreement which emphasizes the
importance of an enhanced transparency framework for action and support, and in
that context it requires each Party to regularly provide a national greenhouse gas
inventory prepared using good practice methodologies accepted by the IPCC and
agreed upon by the COP serving as the meeting of the Parties to the Paris
Agreement.
8. In order for the IPCC to be able to assist the Paris process by ensuring that it is
supported by the best and latest available science, a refinement of the 2006 IPCC
Guidelines is required as early as possible so that all UNFCCC Parties will be able
to use good practice inventory methodologies based on up-to-date scientific
knowledge under the Paris Agreement.
Objectives and Outputs
9. The refinement of the current available guidance is necessary in order to provide an
updated and sound scientific basis for future international climate actions,
particularly those under the Paris Agreement.
10. The refinement work will not revise the 2006 IPCC Guidelines, but will provide an
update, supplement and/or elaboration of the 2006 IPCC Guidelines where gaps or
out-of-date science are identified by the scoping meeting and agreed by the Panel. The
outcome of this refinement work will not replace the 2006 IPCC Guidelines, but
would be used in conjunction with the 2006 IPCC Guidelines.
11. Refinements to the IPCC’s understanding of the latest science may be
communicated through a suite of products, including preparation of IPCC
Methodology Report(s), issuance of expert meeting reports, internet Frequently
Asked Questions (FAQs) and/or technical bulletins, addition of new emission factors
and parameters in the IPCC Emission Factor Database (EFDB).
12. Of the possible products mentioned in paragraph 11 above, only a Methodology
Report(s) can have the same legal status as IPCC Guidelines which are adopted and
accepted by the Panel prior to a COP decision for agreement for use by Parties to the
UNFCCC. In this context, it must be noted that default emission factors in the IPCC
Guidelines can be updated only by producing a Methodology Report(s). It must be
also noted that methodological guidance to supplement the IPCC Guidelines can also
be provided only by producing a Methodology Report(s)1.
13. It is proposed that Methodology Report(s) as an output(s) of this refinement work be
produced to address the following three needs while avoiding a fundamental revision
of the 2006 IPCC Guidelines:
x

Providing supplementary methodologies for sources or sinks of greenhouse
gases only where currently there are gaps or where new technologies and
production processes have emerged requiring elaborated methodologies or
for sources or sinks that are not well covered by the 2006 IPCC Guidelines;

1

For example, the 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands
th
is a Methodology Report adopted and accepted by the Panel at its 37 Session in 2013.
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x

Providing updated default values of emission factors and other parameters
based on the latest available science only where significant differences from
currently adopted factors are identified;

x

Providing additional or alternative up-to-date information and guidance, where
possible, as clarification or elaboration of existing guidance in the 2006 IPCC
Guidelines.

14. Regarding the format of the Methodology Report(s) referred to in paragraph 13
above, there are some possible options. The options will be considered by the
TFB during the scoping meeting mentioned in paragraph 15 below, before
consideration and final decision by the Panel. The options include, but are not limited
to:
a) A single Methodology Report which covers multiple sectors/categories/issues2
b) A set of multiple Methodology Reports, each of them addressing particular
category/issue
Work Planning
15. It is proposed to hold a scoping meeting before 44th Session of the IPCC in 2016 for the
preparation of the Methodology Report(s) mentioned in paragraph 13 above, in order to
consider the scope and format of the report(s). Draft terms of reference, draft table of
contents and draft work plan for the proposed Methodology Report(s) will be prepared at
this scoping meeting, and will be submitted to the 44th Session of the IPCC for its
consideration and approval in 2016.
15. The TFB and the TFI Technical Support Unit (TSU) as appropriate will ensure that the
scoping meeting takes full account of issues identified by the technical assessment
expert meetings held in Geneva3 and Sao Paulo4 in 2015 and by the technical
assessment expert meetings to be held in Wollongong, Australia on 25-29 April 20165.
16. In accordance with Section 4.1 of Appendix A to the Principles Governing IPCC Work,
based on the report of the scoping meeting, the Panel will decide whether to prepare a
report and agree on its scope, outline, and the work plan including schedule and budget,
and format of the final product(s).

2

This will be similar to the Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas
Inventories published in 2000 as an elaboration of the Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventorie.
3
Expert Meeting for Technical Assessment of IPCC Inventory Guidelines (Energy, IPPU, Waste Sectors), 29 June - 1
July 2015, Geneva, Switzerland.
4
Expert Meeting for Technical Assessment of IPCC Inventory Guidelines (AFOLU Sector) 13-16 July 2015, São
Paulo, Brazil.
5
Expert meeting for Technical Assessment of IPCC Inventory Guidelines: follow-up on specified issues from the 2015
expert meetings 25-26 April 2016, Sydney, Australia; and Expert meeting for Technical Assessment of IPCC Inventory
Guidelines (Cross-sectoral issues) 27-29 April 2016, Sydney, Australia.
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17. Pending the Panel’s approval, governments’ nomination of authors will be solicited.
Without prejudging any decision that the 43rd and 44th Sessions of the IPCC may take on
the matter of Methodology Reports, paragraph 19 below indicates one possible
schedule for the production of a Methodology Report which is provided for information
only.
18. Activities in 2017 might include, in addition to regular activities of Inventory Software and
Emission Factor Database (EFDB), (including “Japan meeting”), two sectoral (Energy,
IPPU & Waste Sectors and AFOLU Sector) first lead authors meetings (LAM 1-a and 1b) and the second lead authors meeting (LAM-2). In line with the IPCC Procedures, they
will be followed by an expert review of the first-order draft (FOD), the third lead authors
meeting (LAM-3) in early 2018, a government and expert review of the second-order
draft (SOD), the fourth lead authors meeting (LAM-4) in 2018. Final government
consideration of the final draft will take place from late 2018 and early 2019, and the
acceptance and adoption of a Methodology Report will be at a Plenary session in 2019.
It is likely that one or two focused science meetings will be required, one expected in
2017 and the other in 2018.
The Final Products
19. The Methodology Report(s) will be (a) major product(s) of the refinement work, pending
the Panel’s approval. The format of the Methodology Report(s) would be decided by the
Panel as mentioned in paragraph 14 above.
20. The refinement work, if decided by the Panel, will also allow the production of various
supporting materials such as web-site FAQs - the production of which will be decided
and managed by the TFB in consultation with relevant experts and with the support of
the TFI TSU.
21. Population of EFDB will need to be accelerated throughout this period so that new
scientific information can be reflected as it becomes available.
22. Proposals to deliver this work are included in Decision IPCC/XLIII-1 on the IPCC
Programme and Budget.
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Decision IPCC/XLIII-9. Future of the Task Group on Data and Scenario Support for Impact
and Climate Analysis (TGICA)
The Intergovernmental Panel on Climate Change decides,
To request the Secretary of the IPCC to revise Document IPCC-XLIII/Doc.10, Corr.1, in
collaboration with the Co-chairs of TGICA, in the light of the comments made by
delegations at the 43rd Session of the IPCC for its consideration by the IPCC Bureau
before submitting it to the Panel.
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Decision IPCC/XLIII-10. Communications for the Sixth Assessment Report (AR6)
The Intergovernmental Panel on Climate Change,

Noting the recommendations of the IPCC Expert Meeting on Communication, held on 9-10
February 2016 in Oslo, Norway;
Recalling Appendix A to the Principles Governing IPCC Work, which states that “In selecting
scoping meeting participants, consideration should be given to the following criteria: … experts
with a background from relevant stakeholder and user groups, including governments”;
Recalling its decision taken at the 35th Session of the IPCC to request the Executive Committee
to update and develop the Implementation Plan of the Communications Strategy as
circumstances require, and to report to the Panel on any updates;
Recalling its decision IPCC/XLI-4 on the Future Work of the IPCC that “To enhance the
readability of IPCC products, advice from various specialists should be sought”;
Recalling its decision IPCC/XLI-4 on the Future Work of the IPCC “To request the IPCC
Secretariat to facilitate and enhance further the consistent and coherent use of up-to-date digital
technology for sharing and disseminating information”;
Decides:
1. To request the respective Working Group Bureau, or in the case of the Synthesis Report,
the IPCC Chair, in preparing a scoping meeting:
x

to engage with governments and a wide range of stakeholders in the scoping
process, seek greater input from stakeholder groups in the scoping process, and
identify, with the help of governments and observer organizations, audiences and
stakeholders who can provide input;

x

to consider different options to enable stakeholders to contribute to the scoping
process, for instance through a call for submissions or other pre-scoping contacts;

x

to invite the Bureau to clarify the scoping process for the Sixth Assessment Report
and suggest a process for consideration at the 44th Session of the IPCC;

2. To request the respective Working Group Co-Chairs, or in the case of the Synthesis Report,
the IPCC Chair, in preparing a Summary for Policymakers:
x

to start the Summary for Policymakers with a highly accessible Executive Summary
or storyline, focusing on the most policy-relevant messages, and include headline
statements;

x

to consult on the length, structure and content with stakeholders during the scoping
process;
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3. To encourage the Working Group Bureaus or in the case of the Synthesis Report, the IPCC
Chair:
x to involve appropriate communications specialists from a range of disciplines in the
writing process from the outset of the development of the report, in particular for the
Summary for Policymakers and any Frequently Asked Questions;
x

to offer training and good practice guidance on science writing to authors early in the
writing process, for instance at lead author meetings, and where appropriate drawing
on specialists available in other Working Groups or the Secretariat, subject to
availability of funds;

x

to take communications skills into consideration in selecting author teams, subject to
the availability of funds;

x

to consider setting up a team of communications specialists such as science writers,
graphics designers or data visualists in the work of the Technical Support Units in
order to contribute to the clarity and readability of the Summary for Policymakers,
any Frequently Asked Questions, and in other ways to the accessibility of the Report,
subject to the availability of funds;

4. To request the Secretary of the IPCC to organize an Expert Meeting on the science of
communicating climate change, to be held once authors have been selected for the Sixth
Assessment Report at a time and place that would most effectively and efficiently bring
together researchers from communications science and IPCC authors to better understand
the science of communication and technical questions and potential impacts of IPCC
messages, paying special attention to questions of communicating risk and uncertainty, and
to include 20 journeys for this meetings in the budget for 2018;
5. To request the Secretary of the IPCC, in consultation with the Communications Action
Team, to update the Communications Strategy and its Implementation Plan in the light of
the experience of communication and outreach around the Fifth Assessment Report and
the recommendations of the Expert Meeting on Communication, and submit these proposals
to the 44th Session of the IPCC .
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Annex 1 to Decision IPCC/XLIII-10
Proposed topics for revision in the Communications Strategy
and its Implementation Plan
General
x

Recognize the limits to the IPCC’s communications capacity, the role of third parties and
the scope for interaction with them by the IPCC.

Clarity, readability, access
x
x
x
x
x
x

Prioritization of policy-relevant questions in the Summary for Policymakers, including use
of headline statements, executive summaries, etc, and use of FAQs in the report;
Use of communications specialists;
Treatment of graphics;
Training authors in writing and presentation skills;
Training authors in use of graphics;
Use of graphics in SPM and communications material to be informed by communications
science.

Scoping
x
x

Use search tags derived from the scoping process to enable users to navigate the report
more easily;
Involvement of stakeholders in the scoping process, including informal discussions at the
pre-scoping stage.

Outreach
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Opening Trust Fund and other funds to voluntary contributions from other stakeholders
(paying regard to possible conflicts of interest);
Defining audiences and communications objectives, ensuring information is available
and accessible to them without harming integrity of approved text;
Role of developing country scientists in outreach events;
Events for local young scientists at outreach activities;
Training on presentations for authors;
Sharing IPCC reports at events organized by other organizations;
Creating a communications network of networks, engaging range of institutions and
sectors that have an interest in climate science, tapping into communications officers at
research organizations and scientific societies;
Evaluation of outreach;
Listing authors willing to take questions from governments and NGOs.
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Derivative products
x Encourage production of derivative products by third parties, with clear no endorsement
by IPCC;
x Informal support for such activities as appropriate and as time allows;
x Linking to appropriate third-party derivative products on the IPCC website.
Transparency
x
x
x
x

Publish formal drafts of report at the time of review, with appropriate disclaimer;
Consider webstreaming and remote participation for some IPCC activities;
Clear policy on transparency that explains why some things are not in;
Archive graphics and underlying data for transparency and traceability.

Press materials and media relations
x
x
x
x
x
x
x

Establishing early relationships with media to lay groundwork for understanding the
process and eventual findings
Scope of pre-release interactions with media by Chair/co-chairs or authors they
designate
Cooperation between Co-chairs and Secretariat/TSU communications teams as report
develops
Media training for authors
Global and regional launches of reports
Timing of press conferences, embargoes and related matters
Preparation for press conferences

Social media and other communications technology
x
x
x

Use of social media and new and evolving media and technologies
Use of video and animation
Enhancing and homogenizing websites
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Decision IPCC/XLIII-11. IPCC Library Facility
The Intergovernmental Panel on Climate Change decides,
1. To adopt the proposal for the establishment of an IPCC Library Facility as contained in
Annex 1 to this decision.
2. To accept the generous offer from UNEP to develop, host and manage the IPCC Library
Facility.
3. To authorize the Secretary of the IPCC to conclude an agreement with UNEP regarding
the IPCC Library Facility.
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Annex 1 to Decision IPCC/XLIII-11
IPCC LIBRARY FACILITY
Extensive access to scientific journals and publications is essential for IPCC authors during the
process of drafting IPCC reports. Accessing such sources of information in many cases requires
to pay subscriptions and in many cases the costs are high in particular when the task is of the
scale necessary for an IPCC assessment. This poses important challenges for many authors, in
particular for authors from developing countries.
During previous assessment cycles agreements were reached by individual Technical Support
Units with publishers or with university libraries. This approach however had also considerable
transactional costs.
With a more integrated approach for the work between the different IPCC Working Groups
during the Sixth Assessment cycle it would be desirable to establish a centralized IPCC library
facility that would help authors to access relevant journals and publications at no cost. This
would require the facility to enter into the necessary agreements with publishers.
Following consultation, the United Nations Environment Programme (UNEP) has manifested
willingness in developing, hosting and managing such an IPCC library facility. UNEP would, with
additional support from a temporary staff member funded by IPCC, (see budget below):

6
7

x

Assess the list of scientific journals and publications cited in the Fifth Assessment Report
(AR5) (WGI, WGII and WGIII) and Special Reports (SRREN6 and SREX7);

x

Circulate the list to the IPCC Secretariat requesting it to amend and make it fit to the
expected needs of the Sixth Assessment Report (AR6) Working Groups and authors,
indicate what type of access would be necessary;

x

Make an inventory of the publishing houses and the major climate change related
libraries and institutions within and outside the UN system holding or having access to
the required journals and publications;

x

Enter in Memoranda of Understanding or other instruments with the relevant publishers
and libraries that would allow IPCC authors to access the necessary journals and
publications;

x

Establish, staff (with funding provided by IPCC as budgeted below) and service a system
for managing the IPCC library facility. The facility should provide free pdf copies of
papers in these journals or publications to authors either through access codes (for a
direct access to the online journal archive) or through email request and upload of pdf
copies of the articles. This second option should work very fast (1-2 days) to support the
work of authors in real time.

x

The facility should be operative for the start of the work of the authors for the first Special
Report of the AR6 cycle (July 2017).

Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation
Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation

24

4846

The Panel is invited to adopt a Decision giving a formal mandate to UNEP in this regard.
The Panel is invited to thank UNEP for the generous offer and authorizes the Acting Secretary
of the IPCC to conclude an agreement with UNEP regarding the IPCC library facility.
Budget for Library Facility Staff Support – funding required
Additional Staff required

Amount

International UN Volunteer
(2 years)

$107,300

Total

$107,300
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Decision IPCC/XLIII-12. IPCC Scholarship Programme
The Intergovernmental Panel on Climate Change decides,
1. To take note of document IPCC-XLIII/Doc.7.
2. To thank the members of the Board of Trustees of the IPCC Scholarship Programme for
their contribution to the IPCC Scholarship Programme and to release them from any
further obligations or liabilities.
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Decision IPCC/XLIII-13. Decision pathway for consideration of requests from researchers
for access to information and meetings
The Intergovernmental Panel on Climate Change decides,
To adopt the Decision pathway for consideration of requests from researchers for access to
information and meetings as contained in Annex 1 to the decision.
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Annex 1 to Decision IPCC/XLIII-13
DECISION PATHWAY FOR CONSIDERATION OF REQUESTS FROM RESEARCHERS FOR
ACCESS TO INFORMATION OR MEETINGS
Background
At its 37th Session (14 – 18 October 2013, Batumi, Georgia), the IPCC Panel requested the
IPCC Executive Committee to initiate an Expert Meeting on potential studies of the IPCC
process and to produce a report that recommends principles to guide the IPCC’s engagement
with such research. The Expert Meeting (28 – 29 January 2015, Geneva, Switzerland) produced
a meeting report including a set of principles to guide the IPCC’s engagement on potential
studies of the IPCC process.
In Decision IPCC/XLI-5 the Panel “approved the Principles to guide the IPCC`s engagement in
potential studies of the IPCC process” as recommended by the Expert Meeting on Potential
Studies of the IPCC Process (28-29 January 2015, Geneva, Switzerland)” as contained in
Annex 1.
Paragraph 1 of “the Principles” provides that “the IPCC should develop a decision pathway for
consideration of requests from researchers for access to non-public IPCC materials or
meetings”.
At its 42nd Session the IPCC noted a report from the Acting Secretary of the IPCC with an
update on the work being undertaken to draft such a “decision pathway”.
Decision pathway for consideration of requests for access to IPCC non-public material or
meetings
1. Access to IPCC non-public material
Most of the IPCC material is in the public domain and directly accessible through the IPCC
webpage.
However Appendix A to the IPCC Principles Governing IPCC Work, the “Procedures for the
Preparation, Review, Acceptance, Adoption, Approval and Publication of IPCC Reports”,
provides that “The IPCC considers its draft reports, prior to acceptance, to be pre-decisional,
provided in confidence to reviewers, and not for public distribution, quotation or citation.”
Requests for access to any additional information or material should be made in writing and
should be addressed to the Secretary of the IPCC who will regularly inform the Bureau on
requests being processed. The IPCC Secretariat will process such requests, in consultation with
IPCC Working Group or Task Force Co-Chairs or by the Chair of the case of the Synthesis
Report or other IPCC bodies where relevant, in the light of applicable national and international
policies and rules.
It should be noted that the IPCC does not hold the ownership of many materials and information
used during its operations. In these cases requests for access should be made directly to the
owners of such information.

28

4850

2. Access to IPCC meetings
Requests from researchers for access to IPCC meetings for the purposes of potential studies on
the IPCC or the IPCC process should be made in writing and should be addressed to the
Secretary of the IPCC.
2.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Proposal of planned research.
Letter of support from supervisor or institution, credentials of supervisor and institution
(where applicable).
Information about composition of research team.
Credentials of researchers/research team, including CVs and publication lists.
Description of type, timing and duration of access required.
Justification of enhanced value from requested access to meetings.
Consideration of ethical issues and data management.
Description of the process by which the proposal has been or is being evaluated and
mechanisms for quality assurance.
Information about funding sources.
Declaration of any potential conflict of interest.
Anticipated benefit to the broader public interest.
2.2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

Requests are to include the following documentation or information:

Researchers are to comply with the following requirements:

Researchers must obtain appropriate informed consent from all meeting participants prior to
the participation in any meeting.
All information identifying individuals, either directly or indirectly, will be kept confidential.
The researchers will not intervene in IPCC deliberations.
The researchers will study only activities for which they have prior informed consent.
The IPCC Secretariat will be provided with the draft publication ahead of submission, for
prompt comment by the relevant IPCC Working Group or Task Force Co-chairs or by the
Chair in the case of the Synthesis Report or other IPCC bodies.
The IPCC Secretariat will be provided with any draft public relations documents (e.g., press
releases) for prompt comment by the Secretariat, in consultation with IPCC Working Group
or Task Force Co-chairs or by the Chair in the case of the Synthesis Report or other IPCC
bodies where appropriate, prior to public dissemination.
Researchers will not disclose their findings to the public, including the news media, prior to
the publication of their study.
Timing of publication of studies must be agreed by the relevant IPCC Working Group or
Task Force Co-chairs or by the Chair in the case of the Synthesis Report or other IPCC
bodies. A publication may be embargoed for the duration of the assessment cycle.
Conditions regarding confidentiality of information and/or data to which researchers will be
bound to subject to the prior informed consent. Confidential information and/or data will be
held in accordance with the conditions established in the prior informed consent.
At the completion of the assessment cycle, collected information will be shared with the
IPCC for long-term archiving, respecting agreed standards for confidentiality and any future
uses of the information agreed during the prior informed consent.
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2.3.

Procedure for consideration, approval and termination of proposals

The IPCC Secretary will check that all the information and documentation requested is
appropriately addressed in the proposal. Complete proposals will be transmitted to the Bureau
together with a recommendation of the relevant Co-chairs of Working Groups and/or Task
Forces and/or the Vice-chairs and/or the Chair of the IPCC as appropriate. This
recommendation will address, inter alia, the following aspects:
a) Benefit to broader public.
b) Overall geographic balance and diversity of the research portfolio.
c) Gender balance.
d) Career stage balance.
The Secretary of the IPCC will inform applicants on the outcome of the deliberations by the
Bureau and will produce a Memorandum of Understanding (MoU) to be signed by the applicant
before the starting of the study. This MoU will constitute the formal instrument of approval of the
application and will address the conditions under which access to any meeting would be
granted. The MoU will also include clauses regarding termination of the arrangement.
The proponent will liaise with the IPCC Secretariat or the Co-chairs of the relevant Working
Group and/or Task Force as appropriate regarding the practical arrangements for obtaining prior
informed consent from participants of specific meetings they wish to attend and regarding to
access to in-session documentation.
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Appendix 1
PRINCIPLES TO GUIDE IPCC`s ENGAGEMENT ON POTENTIAL STUDIES
OF THE IPCC PROCESS
(1)

The IPCC should develop a decision pathway for consideration of requests from
researchers for access to non-public IPCC materials or meetings. The pathway should
ensure that the following information requirements are met, while acknowledging the
needs of IPCC authors and the need of researchers for an efficient and timely decision
process.

(2)

Information required when submitting a request should include:
a) Proposal of planned research.
b) Letter of support from supervisor or institution, credentials of supervisor and
institution (where applicable).
c) Information about composition of research team.
d) Credentials of researchers/research team, incl. CVs and publication lists.
e) Description of type, timing and duration of access required.
f) Justification of enhanced value from requested access to non-public materials or
meetings.
g) Consideration of ethical issues and data management.
h) Description of the process by which the proposal has been or is being evaluated
and mechanisms for quality assurance.
i) Information about funding sources.
j) Declaration of any potential conflict of interest.
k) Anticipated benefit to the broader public interest.

(3)

Evaluation criteria for requests

The IPCC may consider the information outlined in (2) in its decision pathway, along with:
a)
b)
c)
d)
(4)

Benefit to broader public.
Overall geographic balance and diversity of the research portfolio.
Gender balance.
Career stage balance.

Requirements for researchers conducting studies of the IPCC process

Note: Researchers should minimize the demands on IPCC authors
a) Researchers must obtain appropriate informed consent from all subjects in the
study.
b) All identifying information will be kept confidential.
c) The researchers may not intervene in IPCC deliberations.
d) The researchers will only observe activities for which they have informed
consent.
e) IPCC will be provided draft publication ahead of submission, for prompt
comment.
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f)

IPCC will be provided any draft public relations documents (e.g., press releases)
for prompt comment prior to their public dissemination.

g) Researchers will not disclose their findings to the public, including the news
media, prior to the publication of their study.
h) Publication of studies will be embargoed until after the end of the assessment
cycle, unless otherwise agreed to by the IPCC.
i) Confidentiality of information and data to which researchers are granted access
will be agreed during informed consent. Confidential information and data will be
held in accordance with data protection requirements.
j) 5 years after the completion of the assessment cycle, collected information will
be shared with the IPCC for long term archiving.
(5)

The IPCC to consider developing a document and information management and
conservation policy, which would apply to IPCC bodies and Technical Support Units
(TSUs), taking into account:
a) Organizational structure and institutional arrangements.
b) Materials such as document archives and data sets to be held by IPCC
Secretariat and TSUs.
c) Limits of disclosure.
d) Time limits to confidentiality.

In doing so, the IPCC could explore those areas that may be insufficiently documented and
consider ways to improve documentation.
Establishment of appropriate policy would allow IPCC to respond to potential studies requests in
consistent and timely manner
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Decision IPCC/XLIII-14. Place and date for the 44th Plenary Session
The Intergovernmental Panel on Climate Change decides,

To hold its 44th Session in October 2016 in a venue to be identified by the Secretary of the
IPCC.

33

PL
nr

Blokk(er)

609 C 7220_127221_10

Selskap(er)

Lundin Norway AS
DEA Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS

O
/
P

O
P
P

4855
Arbeidsforpliktelse og beslutninger

Bilag 7

Andel
(%)

Fase

Varig- Aktivitet / beslutning
het
(år)

40
1
1
G&G studier
30 Beslutning: Bore letebrønn
Bore letebrønn
eller tilbakelevere
eller tilbakelevere
I
30
2
3
Bore letebrønn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
være fullført innen 3 år fra tildelingstidspunktet.)
Beslutning: -

-

851

7220_97221_7-8

Lundin Norway AS
DEA Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS

O
P
P

40
1
2
Reprosessere 3D-seismikk
30 Beslutning: Bore letebrønn
Bore letebrønn
eller tilbakelevere
eller tilbakelevere
30
2
3
Bore letebrønn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
være fullført innen 4 år fra tildelingstidspunktet.)

Beslutning: -

-

7322_7

Centrica Resources (Norge) AS
Det norske oljeselskap ASA

O
P

60
40

1

I

2

Reprosessere 3D-seismikk (Reprosesseringen skal
ha fokus på å forbedre avbildningen av alle
prospektive nivå)

Beslutning: Bore letebrønn
Bore letebrønn
eller tilbakelevere
eller tilbakelevere
2

3

Beslutning: -

7322_9

Lundin Norway AS
Capricorn Norge AS

O
P

-

3

Beslutning: Statoil Petroleum AS
Capricorn Norge AS
Petoro AS

O
P
P

-

40
1
2
Reprosessere 3D-seismikk
40 Beslutning: Bore letebrønn
Bore letebrønn
eller tilbakelevere
eller tilbakelevere
20
2
3
Bore letebrønn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
være fullført innen 4 år fra tildelingstidspunktet.)

Statoil Petroleum AS
Tullow Norge AS
OMV (Norge) AS
Petoro AS

O
P
P
P

35
20
25
20

1

FP:30
3

Beslutning: -

Bore en fast letebrønn (Brønnen skal bores til et
minimumsdyp på 1000 m. Boreforpliktelsen skal i
sin helhet være fullført innen 2 år fra
tildelingstidspunktet.)
-

7228_11

Capricorn Norge AS
PGNiG Upstream International AS

O
P

75
1
2
Reprosessere 3D-seismikk
25 Beslutning: Bore letebrønn
Bore letebrønn
eller tilbakelevere
eller tilbakelevere
2

3

Beslutning: -

7132_1-23-67133_1-47232_10

Statoil Petroleum AS
Det norske oljeselskap ASA
Lundin Norway AS
Petoro AS

O
P
P
P

40
20
20
20

1

IP = Initiell periode
FP = Forlengelsesperiode

I

-

FP:30
4

Beslutning: -

IP:4

I

Bore letebrønn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
være fullført innen 4 år fra tildelingstidspunktet.)

IP:5
857

I

FP:30

IP:3

856

I
I

-

IP:5
7324_5-67325_4-5

I

FP:30

Beslutning: 855

I

Bore letebrønn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
være fullført innen 5 år fra tildelingstidspunktet.)

IP:6
7322_37323_1

I

FP:30

60
1
3
Anskaffe 3D-seismikk
40 Beslutning: Bore letebrønn
Bore letebrønn
eller tilbakelevere
eller tilbakelevere
2

854

I

Bore letebrønn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
være fullført innen 4 år fra tildelingstidspunktet.)

IP:5
853

I

FP:30

IP:5
852

I

FP:30

IP:4

Bore en fast letebrønn (Brønnen skal bores til et
minimumsdyp på 3000 m. Boreforpliktelsen skal i
sin helhet være fullført innen 3 år fra
tildelingstidspunktet.)
-

I

FP:30

PL
nr

858

Blokk(er)

7234_3-67235_1-23-4-5

Selskap(er)

Det norske oljeselskap ASA
LUKOIL Overseas North Shelf AS
Statoil Petroleum AS
Petoro AS

O
/
P

O
P
P
P

4856
Arbeidsforpliktelse og beslutninger

Andel
(%)

Fase

40
20
20
20

1

Varig- Aktivitet / beslutning
het
(år)
4

Beslutning: -

Bore en fast letebrønn (Brønnen skal bores 100 m
inn i Havertfm, eller til et minumumsdyp på 2100
m. Boreforpliktelsen skal i sin helhet være fullført
innen 3 år fra tildelingstidspunktet.)

-
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7335_1-23-7336_17434_7-89-7435_910-11-127436_10

Statoil Petroleum AS
Chevron Norge AS
Lundin Norway AS
ConocoPhillips Skandinavia AS
Petoro AS

O
P
P
P
P

30
20
15
15
20

1

6

Beslutning: IP:6

IP = Initiell periode
FP = Forlengelsesperiode

I
FP:30

IP:4

Bore letebrønner (Det forpliktes til å bores tre
undersøkelsesbrønner, hvorav to er faste. Den ene
undersøkelsesbrønnen skal bores 200 m inn i
Kobbefm eller til et minimumsdyp på 1100 m, den
andre undersøkelsesbrønnen skal bores inn i salt
eller til et minimumsdyp på 4000 m. Den tredje
brønnen er betinget og skal plasseres i blokkene
7434/7,8 eller 9. Boreforpliktelsen til de to faste
brønnene skal være fullført innen 3 år fra
tildelingstidspunktet. Boreforpliktelsen for alle
brønnene skal være fullført innen 5 år fra
tildelingstidspunktet.)
-

I

FP:30
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Klimakonsekvenser av olje- og gassutvinning i
Barentshavet
Juni 2016

Sammendrag
Norge har underskrevet en global klimaavtale der alle land skal bidra for å unngå farlige
klimaendringer. FNs klimapanel og flere forskere har pekt på at fossile ressurser må bli liggende i
bakken, og dette plasserer et spesielt ansvar på Norge som et olje - og gassproduserende land.
Historisk har Norge et stort ansvar for utslipp av klimagasser gjennom produksjon av olje og gass. Fra
1970 til 2015 har Norge utvunnet olje og gass tilsvarende 15 000 millioner tonn CO2. Det tilsvarer
276 ganger Norges årlige utslipp. De gjenværende olje- og gassressursene på norsk sokkel vil føre til
et klimagassutslipp på 16 000 millioner tonn CO2 dersom de utvinnes og brennes. Det tilsvarer 300
ganger Norges årlige utslipp.
Olje- og gassutvinning er en stor utslippskilde i Norge, og utgjør over en fjerdedel av
klimagassutslippene. Å redusere disse er viktig for å nå norske klimamål. Utslippene som kommer fra
å utvinne et fat olje utgjør imidlertid bare 2 % av utslippene som kommer fra å brenne et fat olje. Det
som har mest å si for klimaet er utslippene som kommer fra forbrenning av olje og gass, ikke
utvinning. All norsk olje og gass produsert i 2015 tilsvarer et utslipp på ca. 470 millioner tonn CO 2,
det er ni ganger så mye som Norges årlige utslipp.
Oljeindustrien har fått lete etter og utvinne olje i Barentshavet siden 1980-tallet, men per i dag er
bare to felt i drift - Snøhvit og Goliat. Sammenlignet med resten av norsk sokkel er produksjonen fra
Barentshavet svært liten. I Nordsjøen er mesteparten av ressursene allerede utvunnet.
Oljedirektoratet anslår at halvparten av de uoppdagede olje- og gassressursene ligger i Barentshavet.
Uoppdagede ressurser vil si de ressursene man antar å kunne utvinne, men ennå ikke har påvist
nøyaktig ved leteboring.
For klimaet har det for så vidt lite å si hvor et fat olje er utvunnet, men mye å si om politikerne legger
til rette for oljeindustrien i områder der det ennå er store, uoppdagede ressurser. Når politikerne
legger opp til en storstilt olje- og gassutvinning i Barentshavet forlenge de den norske oljealderen og
bruken av fossile brensler. Det tar 10 - 15 år fra man gjør et oljefunn, til produksjonen er i gang.
Senest i mai 2016 delte den norske regjeringa ut nye tillatelser til å lete etter olje og gass i hi ttil
uberørte områder i den sørøstlige delen av Barentshavet. Hvis oljeselskaper gjør funn i disse
områdene, og får bygge disse ut, vil de først være i gang når store klimagassutslipp må være kuttet.
Dersom all olja og gassen i Barentshavet utvinnes og brennes vil det gi et utslipp på 4142 millioner
tonn CO2 , noe som tilsvarer nseten 80 ganger Norges årlige utslipp.
Å la norske olje- og gassressurser forbli liggende i bakken er et viktig klimatiltak, for det vil hindre at
verden får mulighet til å brenne fossile ressurser som vil føre til store klimagassutslipp. Politikerne
bør derfor ikke tildele nye tillatelser til å utvinne olje og gass i noen havområder, og særlig ikke i
Barentshavet.
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1. Gjenværende fossile brensler og klima
På klimatoppmøtet i Paris i desember 2015 ble 195 land enige om klimaavtale der alle land skal bidra
for å holde temperaturøkningen på jorda godt under 2 grader, og etterstrebe at økningen blir
maksimalt 1,5 grad. Norge har underskrevet klimaavtalen fra Paris, og forpliktet seg til å bida til å nå
målene som er slått fast der.
Bruk av fossile brensler – olje, kull og gass – er den største årsaken til at temperaturen på jorda øker.
Verdens kjente fossile brensler er i dag langt større enn det som kan brennes hvis verden skal
forhindre en temperaturøkning på jorda med dramatiske konsekvenser for mennesker og natur. FNs
klimapanels har i sin femte hovedrapport anslått at 70 % av verdens fossile ressurser må forbli ubrukt
for å unngå oppvarming over to grader. Skal verden ha en god sjanse for å unngå stor oppvarming, jo
større andel av de fossile brensler må forbli liggende i bakken.
Dette stiller krav til de land som i dag produserer fossile brensler. For å nå målet om at fossile
ressurser skal forbli ubrukt, må noen land ikke utvinne sine ressurser. Kan Norge legge opp til en
storstilt utvinning av olje- og gassressurser i nye områder, når FNs klimapanel er klar på at verden må
redusere bruken av fossile brensler, og at noen må la olja ligge?

2. Klimagassutslipp norsk olje og gass
Norge er i dag verdens 8. største eksportør av råolje, og verdens 3. største eksportør av gass. Norsk
oljeindustri den største enkeltkilden til utslipp i Norge: I 2015 utgjorde den 28 % av de norske
utslippene. Grunnen til dette er hovedsaklig at oljeindustrien bruker store mengder fossil gass på
plattformene. Gassturbiner utgjør 80 % av utslippene i oljeindustrien.
Utslipp fra olje- og gassutvinning har økt kraftig de siden 1990, med hele 79 %. Norske utslipp har
også økt i samme periode, til tross for reduksjoner i andre sektorer, f.eks. industri. Norges vedtatte
mål for kutt i klimagassutslipp er å redusere utslippene med 30 % innen 2020, og at ⅔ av
reduksjonene skal komme innenlands. Utslippsveksten i olje- og gassektoren «spiser opp» kutt i
klimagassutslipp i andre sektorer og gjør dette målet vanskeligere å nå. Som en del av kvotepliktig
sektor kjøper oljeindustrien klimakvoter for utslippene sine, men for å nå norske klimamål må også
oljeindustrien til slutt redusere sine utslipp innenlands. Den storstilte bruken av gassturbiner til
2
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energiproduksjon er det første man må få bukt med, bl.a. ved å forsyne oljeplattformer med
elektrisitet fra land, eller elektrisitet fra annen energiproduksjon til havs, som havv indmøller.
Utslipp fra utvinning vs. forbrenning
Det viktigste tiltaket for å hindre klimagassutslipp fra olje og gass er derimot å ikke utvinne olje og
gass til å begynne med. Å produsere et fat norsk olje fører i gjennomsnitt til et utslipp på ca. 9
kilogram CO2 1, å forbrenne et tonn olje gir ca 420 kg CO22 . Utvinning utgjør altså bare 2 % av de totale
utslippene. For at utslippene skal gå ned i Norge er det viktig å redusere utslippene fra olje - og
gassutvinning, men det har altså mest å si om man utvinner ressursene eller ikke.
Årlige og historiske utslipp fra forbrenning av norsk olje og gass
Olje dekker i dag om lag en tredjedel av verdens energibehov, og er den største enkeltkilden til fossil
energi i verden. Over halvparten av olja blir brent som drivstoff i transportsektoren, ellers blir olje
brukt til mye forskjellig. Noe del blir brukt i petrokjemisk industri til å lage alt fra kunstgjødsel til
sminke, ellers blir olja brukt som brensel i energiintesiv industri som jern-, stål og sementproduksjon,
og benyttet til kraft- og varmeproduksjon. Gass blir brukt til energiproduksjon i industri, som
oppvarming i husholdninger og næringsbygg og som kraft og fjernvarme.
Det er uansett et faktum at olje og gass som utvinnes blir brent og skaper klimagassutslipp. Basert på
dette kan man regne ut hvor store utslipp norsk olje og gass fører til. Figur 2 viser utslipp fra olja og
gassen Norge produserte i 2015, sammenlignet med Norges utslipp og utslippene fra oljeindustri .
Forbrenningen av norsk olje og gass tilsvarer et utslipp som er ni ganger større enn Norges totale
utslipp.
Man kan gjøre samme
regnestykke med all olja og
gassen utvunnet i Norge siden
1970, og resultatet er at det er
utvunnet ressurser tilsvarende
15 000 millioner tonn CO2 . Det
er 276 ganger så mye som
Norge slipper ut av klimagasser
årlig. Bare siden Erna Solberg
ble statsminister i oktober
2013 er det blitt utvunnet olje
og gass tilsvarende 1000
millioner tonn CO2, nesten 20
ganger Norges utslipp.
Disse utregningene er gjort på
en enkel måte, men illustrerer
poenget: Det har mye å si for
det globale klimaet om Norge
lar olja og gassen ligge i bakken
eller ikke.
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Figur 1: Utslipp fra forbrenning av norsk olje og gass
sammenlignet med utslipp fra utvinning og Norges årlige
utslipp i 2015
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Reduksjon i globale klimagassutslipp som følge av redusert oljeutvinning
En rapport fra Statistisk Sentralbyrå i 2013 bygger opp om at redusert norsk oljeutvinning vil
redusere globale klimagassutslipp: “Våre beregninger antyder at for hver prosent nedgang i norsk
oljeproduksjon faller globale CO 2-utslipp med ca. en million tonn (som tilsvarer f.eks. omlag to
prosent av Norges årlige utslipp)”. 3 Beregningene har også tatt innover seg at en reduksjon i norsk
oljeproduksjon kan motsvares av økt produksjon i andre land som følge av en høyere oljepris. Dette
forventes ifølge SSB å skje i noen grad, men nettoeffekten er likevel reduserte globale utslipp. Når
det gjelder gass slår rapporten fast at at endret norsk gassproduksjon har usikker klimaeffekt.

3. Olje- og gassressurser i Arktis
Man omtaler ofte områdene nord for polarsirkelen (66. breddegrad) som Arktis4. Det er anslått at
mer enn 5 prosent av verdens kjente oljeressurser, og 20 % av gassresursene ligger i Arktis. 25 % av
verdens uoppdagede ressurser finnes også her. Uoppdagede ressurser er olje og gass man antar å
kunne utvinne en gang i framtida, som ennå ikke er påvist ved leteboring. Den globale oppvarmingen
skjer omtrent dobbelt så fort i Arktis som på resten av kloden. 5 Dette har blant annet ført til
reduksjonen av havis, og at man har større tilgang på havområder enn tidligere. Det har gitt mulighet
til å utvinne nye naturressurser, men også en risiko for å skade sårbare økosystemer. Utvinning av
olje og gass vil ikke minst bidra til global oppvarming, noe som vil forsterke smeltingen av havis.

4. Arktiske havområder åpnet for petroleumsvirksomhet
Åpnet for petroleumsvirksomhet
Åpnet, spesielle ordninger, ref. Meld. St. 10 (2010-2011 )

[=:J Tildeling i forhåndssdefinerte områder
Utlyste blokker i 23.konsesjonsru nde
- - Antatt grense mot dyphavet for sedimentæ re
bergartar som kan inn eholde petroleum

BARENTSHAVET

Jan Ma en

Figur 2: Områder åpnet for petroleumsvirksomhet, eller olje- og gassutvinning. Kilde: Oljedirektoratet.
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Figur 2 viser et utsnitt av arktiske områder i Norge som er åpnet for olje - og gassutvinning, som er
Barentshavet og nordlige deler av Norskehavet. Åpningen av petroleumsvirksomhet i Norges arktiske
havområder startet i 1979, med Stortingets vedtak om å tillate petroleumsvirksomhet nord for 62.
breddegrad, omtrent ved Stad, nord i Sogn og Fjordane. Siden den gang har det vært flere andre
politiske vedtak som har åpnet eller stengt havområder for petroleumsvirksomhet. Vi fokuserer
under på tre av dem: Barentshavet, Barentshavet sørøst og Lofoten, Vesterålen og Senja.
Barentshavet
Barentshavet er i stor grad åpnet for petroleumsvirksomhet i dag, med unntak av de mest kystnære
områdene, samt havområdet rundt Bjørnøya. I Barentshavet har oljeselskaper lett etter olje siden
1980-tallet. I 1989 ble de sørlige delene av Barentshavet Sør, med unntak av det havområdet utenfor
Senja (som i forvaltningen kalles Troms II), åpnet av Stortinget.
I dag er to felt i produksjon i Barentshavet, Snøhvit og Goliat. Norske myndigheter gir stadig flere
tillatelser til å lete etter olje i Barentshavet, og de siste årene er det gjort større funn, bl.a. på Johan
Castberg-feltet. Dersom alle olje- og gassressurser i Barentshavet utvinnes og brennes, vil det gi et
utslipp på over 4 000 millioner tonn CO 2. Det tilsvarer nesten 80 ganger Norges utslipp.
Barentshavet sørøst
Barentshavet sørøst var tidligere et omstridt område mellom Norge og Russland. Enighet om
forvaltning av området i 2011 åpnet mulighetene for at norsk oljeindustri kunne slippe til. I 2013
åpnet Stortinget Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet, og i mai 2016 ble de første
utvinningstillatelsene delt ut. Dette var første gang siden 1994, da Nordland VI ble åpnet, at helt nye
områder ble tilgjengelige for oljeindustrien.
Det er anslått at det ligger olje og gass tilsvarende 624 millioner tonn CO 2 i Barentshavet sørøst,
tilsvarende 12 ganger Norges utslipp.
Lofoten, Vesterålen og Senja
Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet i dag. I den
norske oljeforvaltningen kalles disse områdene for Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Nordland
VI, som er havet utenfor den nordlige delen av Helgelandskysten og Vestfjorden ble åpnet i 1994,
men stengt i 2001. Siden den gang har det vært politisk bestemt å ikke tillate petroleumsvirksomhet i
disse områdene.
Det er anslått at det kan ligge olje og gass tilsvarende 455 millioner tonn CO 2 i disse områdene,
tilsvarende 8 ganger Norges utslipp.

5. Konsekvenser for klima av økt olje- og gassutvinning i Barentshavet
Det er i dag lite aktivitet i Barentshavet sammenlignet med Nordsjøen og Norskehavet, men
petroleumspolitikken legger til rette for mye oljeutvinning her de neste tiårene. Politikere har på
2000-tallet lagt opp til en stor satsing på utvinning av olje og gass i Barentshavet, ved regjeringers
tildeling av utvinningstillatelser i nye områder som Barentshavet sørøst, og Stortingets vedtak om å
bygge ut felt som Snøhvit og Goliat. Konsekvensene for klimaet av utvinning av olje og gass i de
norske arktiske havområdene vil bli store, som vist i figur 3.
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Utslipp fra olje- og gassressurser i Arktiske
havområder
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Figur 3: Utslipp fra olje- og gassressurser i arktiske havområder, sammenlignet med Norges utslipp.
For klimaet har det for så vidt lite å si om et fat olje er utvunnet fra Nordsjøen eller Barentshavet mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren er lik når man brenner det. Men det har mye å si om
politikerne legger til rette for oljeindustri i områder som Barentshavet, som har lite aktivitet i dag
sammenlignet med andre områder. Oljedirektoratet anslår dessuten at halvparten av Norges
uoppdagede olje- og gassressurser ligger i Barentshavet 6 Det er her man ser for seg å gjøre
betydelige funn av olje og gass som vil forlenge oljealderen.
I Nordsjøen er over halvparten av ressursene allerede produsert, og utvinning blir mer krevende jo
mindre olje og gass som er igjen på et felt. Når et oljeselskap finner et stort oljefelt vil det ta 10 - 15
år før produksjonen av olje og gass er i gang. Produksjonen fra områdene som nylig er blitt åpnet i
Barentshavet vil altså først være i gang når store klimagassutslipp må være kuttet.
En artikkel publisert i det anerkjente vitenskaplige tidsskriftet Nature i 2015 av forskerne Christopher
McGlade og Paul Ekins bygger opp om at all olje og gass i Arktis må bli liggende i bakken for å hindre
oppvarming over 2 grader: “Resultatene våre viser at globalt må en tredjedel av oljereservene,
halvparten av gassreservene og 80 % av kullreservene gjenstå ubrukt mellom 2010 og 2050 for å
møte målet om 2 grader °C. Vi viser at utviklingen av ressurser i Arktis og enhver økning i
ukonvensjonell oljeproduksjon er uforenlig med innsatsen for å begrense gjennomsnittlig global
oppvarming til 2 grader °C.”7
En storstilt utvinning av norske olje- og gassressurser i Barentshavet og deler av Norskehavet faller
dermed innenfor de fossile ressursene disse forskerne mener må ligge. Hvis politikerne tillater å
pumpe opp olja og gassen vil den norske oljeindustrien forlenge aktiviteten sin i mange tiår framover,
og karbonforbrennende verdensmarkeder vil få tilgang på enda mer norsk olje og gass. Lar norske
politikere olja og gassen bli liggende i bakken, sparer man det globale klimaet for utslipp, slik den
tidligere nevnte rapporten fra Statistisk Sentralbyrå også slår fast.
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6. Politiske virkemidler for reduserte klimagassutslipp fra norsk olje- og gassutvinning
En storstilt satsing på utvinning av olje og gass i Barentshavet er i sum ikke forenlig med en ansvarlig
klimapolitikk. Det vil etter alt å dømme bety større utslipp i Norge å utvinne disse ressursene, og
gjøre det vanskeligere å nå norske klimamål. Imidlertid er konsekvensen for det globale klimaet langt
større når man regner med utslippene som kommer fra å olja og gassen i de landene den selges til og
blir brent i. Det fossile brenselet bør derfor forbli liggende, slik at disse utslippene aldri slippes ut i
atmosfæren.
Natur og Ungdom mener derfor:

7

x

Det ikke bør åpnes for olje- og gassutvinning i nye havområder

x

I allerede åpnede områder bør det ikke tildeles flere utvinningstillatelser til olje- og
gassutvinning

x

Det bør lages en nedtrappingsplan for norsk olje- og gassutvinning, med mål om avvikling.

x

Den eksisterende olje- og gassutvinninga bør enn så lenge påkreves å bruke elektrisitet som
energikilde på oljeplattformene, ikke fossil gass
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Vedlegg
Tabell 1: Norsk olje- og gassproduksjon i forskjellige tidsperioder og utslipp fra forbrenning
av produsert olje og gass.
Tidsperiode

Produsert olje
(mill. fat o.e.)

Produsert gass
(mrd. sm3)

572

117

470

9

Siden Erna
Solberg ble
statsminister
oktober 2013

1 262

255

1 031

19

Siste ti år

6 649

1 041

4 836

90

25 632

2100

1 4872

276

2015

Siden 1970

Utslipp fra olje og gass Antall ganger
(mill. tonn CO2)
Norges utslipp

Tabell 2: Olje og gassressurser i forskjellige arktiske havområder, og utslipp fra forbrennning
av disse.
Havområde/
kilde

Gass
(mrd. sm3)

Utslipp fra olje og gass
(mill. tonn CO2)

Antall ganger
Norges utslipp

Barentshavet

4642

1116

4143

77

Barentshavet
Sør-øst

315

250

624

12

Lofoten,
Vesterålen
og Senja

767

68

455

8

20 109

3 947

16 197

301

All
gjenværende
norsk olje og
gass

8

Olje
(mill. fat o.e)
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Bakgrunnstall for utregninger
Hvordan er tallene i denne rapporten regnet ut?
1. Oljedirektoratet har et anslag for hvor mye olje- og gassressurser som ligger i havbunnen i et
havområde, eller hvor mye olje og gass Norge har eksportert.
2. Man ganger antall tonn olje med et utslipp på 3,07 tonn CO 2 per tonn, og antall tonn gass med et
utslipp på 2,35 tonn CO2 per tonn. Hvis olje- og gassressursene ikke er oppgitt i antall tonn, har vi
regnet dem om ved hjelp av Oljedirektoratets omregningstabell.
3. Man får et tall for hvor mye CO 2 all olje og/eller gassen gir ved brenning, og regner ut hva det
tilsvarer i andre enheter (f. eks. hvor mange ganger Norges samlede utslipp)
Utregningene er gjort på en enkel måte, og ikke egnet for detaljbruk.
Kilde til utslipp
Norge (2015)

Utslipp
53,2 Mill. tonn CO2

Kilde
Statistisk Sentralbyrå 2016,
http://www.ssb.no/klimagassn

Olje
Utvinning av 1 tonn o.e
(2016

66,0 kg CO2

Utvinning av 1 fat o.e.

9,0 kg CO2

Forbrenning av 1 tonn
o.e.
Forbrenning 1 fat o.e.

3,07 tonn CO2
418,8 kg CO2

Norsk olje og gass' Miljørapport 2016
Norsk olje og gass' Miljørapport 2016
BP Statistical Review of World Energy June
2015
BP Statistical Review of World Energy June
2015

Gass
Forbrenning av 1 tonn
o.e.
Forbrenning av 1 sm3

9

2,35 tonn CO2
1,97 kg CO2

BP Statistical Review of World Energy June
2015
BP Statistical Review of World Energy June
2015

4866
Noter
1

Norsk olje og gass, Miljørapport 2016. Hentet fra:
https://www.norskoljeoggass.no/Global/2016%20dokumenter/NOROG%20milj%C3%B8rapport16%2
0(ORIG).pdf

2

BP Statistical Review of World Energy June 2015. Hentet fra:
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statisticalreview-of-world-energy-2015-full-report.pdf

3

Fæhn, Hagem og Rosendahl 2013, Norsk olje- og gassproduksjon - Effekter på globale CO2-utslipp
og energisituasjonen i lavinntektsland. Hentet fra: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-ogpublikasjoner/_attachment/133792?_ts=140969bb2e8

4

Arktis. (2015, 29. oktober). I Store norske leksikon. Hentet 24. mai 2016 fra https://snl.no/Arktis.

5

Arctic Report Card: Update for 2015. Tracking Recent Environmental Changes”, National Oceanic
and Atmospheric Administration, tilgjengelig på http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/ (sist besøkt
29 jan. 2016).

6

Oljedirektoratet, “Oljedirektoratet har fortsatt stor tro på norsk sokkel”, hentet 14. april 2016 fra
http://www.npd.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Oljedirektoratet-har-fortsatt-stor-tro-pa-norsksokkel/

7

MGlade og Ekins 2015, “The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global
warming to 2 °C”. Publisert 15. januar, hentet fra:
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html

10

4867
Olje- og energidepartementet
Statsråd Tord Lien

Bilag 6
KONGELIG RESOLUSJON
Ref nr:
Saksnr: 16/506
Dato: 10.06.2016

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske
kontinentalsokkel
Tildeling i 23. konsesjonsrunde
1.1 Innledning
Formålet med letevirksomheten er å bidra til ressurstilvekst og dermed legge til rette
for utbygging og produksjon av uoppdagede ressurser på norsk sokkel.
Letepolitikken er innrettet for å oppnå dette. Tildeling av nye konsesjoner er et
nøkkelelement i letepolitikken.
Det er viktig at interessant leteareal i de best kjente leteområdene (modne områder)
utforskes i riktig tid slik at tidskritiske ressurser kan påvises og produseres. I de
mindre utforskede områdene (umodne områder) er det viktig at jevnlige
konsesjonsrunder gir tilgang til interessant areal samtidig som hensynet til
samfunnsøkonomisk effektivitet gjennom stegvis utforskning blir ivaretatt. For å få en
hensiktsmessig utforskning av både modne og umodne områder er det etablert to
likestilte konsesjonsordninger, tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for
modne områder og nummererte konsesjonsrunder for umodne områder.
I umodne områder er det begrenset kunnskap om geologien og manglende
infrastruktur. Det er mulig å gjøre nye, store funn, men samtidig er utforskningen
forbundet med lavere funnsannsynlighet og dermed høyere økonomisk risiko.
En nummerert runde starter med at aktørene bes nominere hvilke områder (blokker)
de ønsker at inkluderes i konsesjonsrunden. Departementet inviterte 28. august 2013
til nominasjon av blokker i 23. konsesjonsrunde. Fristen for å nominere ble satt til 14.
januar 2014. Basert på nominasjonene sendte departementet 14. februar 2014 et
forslag om blokker til utlysning i konsesjonsrunden ut på offentlig høring.
Høringsfristen ble satt til 4. april 2014. Deretter ble 23. konsesjonsrunde kunngjort 20.
januar 2015 med invitasjon til å søke om utvinningstillatelse for
petroleumsvirksomhet. Søknadsfristen ble satt til 2. desember 2015.
1.2 Søknadsbildet
Ved søknadsfristens utløp hadde departementet mottatt en eller flere søknader fra
følgende 26 selskaper:
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A/S Norske Shell, BP Norge AS, Capricorn Norge AS, Centrica Resources (Norge)
AS, Chevron Norge AS, ConocoPhillips Skandinavia AS, DEA Norge AS, Det norske
oljeselskap ASA, Dong E&P Norge AS, E.ON E&P Norge AS, Edison Norge AS,
Faroe Petroleum Norge AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, INPEX Norge AS,
KUFPEC Norway AS, Lukoil Overseas North Shelf AS, Lundin Norway AS, Moeco Oil
& Gas Norge AS, OMV (Norge) AS, PGNiG Upstream International AS, Pure E&P
Norway AS, RN Nordic Oil AS, Spike Exploration AS, Statoil Petroleum AS, Tullow Oil
Norge AS og Wintershall Norge ASA.
1.3 Saksbehandling
Sikkerhetsmyndighetene har vært involvert i hele tildelingsprosessen. Forslag til
tildeling ble utarbeidet i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet og forelagt
Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og
fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet.
Forslag til tildeling omfatter tildeling av 10 utvinningstillatelser. 13 ulike selskaper er
tilbudt andeler i en eller flere av disse tillatelsene.
Tilbud om utvinningstillatelser ble kunngjort 18. mai 2016, og tilbudsbrev ble sendt ut
til selskapene påfølgende dag.
2.1 Kriterier for utvelgelse av selskaper
For å fremme god ressursforvaltning gjennom effektiv leting etter og utvinning av
petroleum på norsk kontinentalsokkel, ble følgende kriterier lagt til grunn ved
tildeling av andeler i utvinningstillatelser, sammensetning av rettighetshavergrupper
og ved utpeking av operatør:
a) Søkeren(e)s forståelse av geologien i det aktuelle geografiske område og hvordan
rettighetshaver planlegger å foreta en effektiv undersøkelse etter petroleum der.
b) Søkeren(e)s relevante tekniske kompetanse, samt hvordan denne kan bidra aktivt
til en kostnadseffektiv undersøkelse etter, og eventuell utnyttelse av, petroleum fra
det berørte geografiske område.
c) Søkeren(e)s erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring
fra andre områder.
d) At søkeren(e) har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å foreta undersøkelse
etter, og eventuell utnyttelse av, petroleum fra det aktuelle geografiske område.
e) Dersom søkeren er eller har vært rettighetshaver i en utvinningstillatelse, kan
departementet ta hensyn til enhver form for manglende effektivitet eller manglende
ansvarlighet utvist av søkeren som rettighetshaver.
f) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst en
rettighetshaver har boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør
eller har tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.
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g) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere,
hvorav minst en med erfaring som nevnt under f).
h) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet, skal selv ha
boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende
relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.
i) For utvinningstillatelser på store havdyp skal både den som utpekes som operatør
og minst en annen rettighetshaver selv ha boret minst en brønn på norsk
kontinentalsokkel som operatør, eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring
utenfor norsk kontinentalsokkel. I utvinningstillatelsen skal det være en
rettighetshaver som selv har boret på store havdyp som operatør.
j) For utvinningstillatelser som forventes å medføre boring av brønner med høyt trykk
og/eller temperatur (HTHT), skal både den som utpekes som operatør og minst en
annen rettighetshaver selv ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som
operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk
kontinentalsokkel. I utvinningstillatelsen skal det være en rettighetshaver som selv
har boret en HTHT-brønn som operatør.
2.2 Statlig deltagelse
I 23. konsesjonsrunde vil statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) beholde
andeler i 5 utvinningstillatelser.
Petoro AS vil være forretningsfører for SDØE i utvinningstillatelser med SDØE-andel.
2.3 Tildeling av utvinningstillatelser
Det vil bli tildelt 10 utvinningstillatelser. Tildeling av operatørskap (O),
deltagerandeler (A) og størrelse på de ulike andelene er som følger:

Utvinningstillatelse

Blokk(er)

609 C

7220/12,
7221/10

851

7220/9,
7221/7,8

852

7322/7

Selskap
Lundin Norway AS
DEA Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS

O/A
O
A
A

Andel
(%)
40
30
30

Lundin Norway AS
DEA Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS

O
A
A

40
30
30

Centrica Resources (Norge) AS
Det norske oljeselskap ASA

O
A

60
40
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Lundin Norway AS
Capricorn Norge AS

O
A

60
40

854

Statoil Petroleum AS
7322/3, 7323/1 Capricorn Norge AS
Petoro AS

O
A
A

40
40
20

855

7324/5,6,
7325/4,5

Statoil Petroleum AS
Tullow Norge AS
OMV (Norge) AS
Petoro AS

O
A
A
A

35
20
25
20

7228/11

Capricorn Norge AS
PGNiG Upstream International
AS

O

75

A

25

7132/1,2,3,6,
7133/1,4,
7232/10

Statoil Petroleum AS
Det norske oljeselskap ASA
Lundin Norway AS
Petoro AS

O
A
A
A

40
20
20
20

O

40

858

7234/3,6,
7235/1,2,3,4,5

Det norske oljeselskap ASA
LUKOIL Overseas North Shelf
AS
Statoil Petroleum AS
Petoro AS

A
A
A

20
20
20

859

7335/1,2,3,
7336/1,
7434/7,8,9,
7435/9,10,11,12,
7436/10

Statoil Petroleum AS
Chevron Norge AS
Lundin Norway AS
ConocoPhillips Skandinavia AS
Petoro AS

O
A
A
A
A

30
20
15
15
20

853

856

857

7322/9
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Olje- og energidepartementet
Tilrår:
Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel,”23.
konsesjonsrunde”, i medhold av lov av 29. november 1996 nr. 72 om
petroleumsvirksomhet § 3-3med de rettighetshavere, operatører og deltagerandeler
som er angitt i foredragets punkt 2.3
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23. KONSESJONSRUNDE

UTVINNINGSTILLATELSE
NR. 609C
FOR
PETROLEUMSVIRKSOMHET

tildelt
Lundin Norway AS
DEA Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS

ved kongelig resolusjon 10.6.2016
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Ved kongelig resolusjon 10.6.2016 er bestemt:

I medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) tildeles utvinningstillatelse nr. 609C for petroleumsvirksomhet.
Rettighetshavere er:
Lundin Norway AS
DEA Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS

40 %
30 %
30 %

For utvinningstillatelsen gjelder vilkårene nedenfor og de til enhver tid gjeldende lover
og forskrifter.

1. RETTIGHETER, OMRÅDE OG VARIGHET
a) Utvinningstillatelsen gir enerett til undersøkelse etter petroleum, leteboring og
utvinning av petroleum innenfor det området som omfattes av tillatelsen:
Felt
nr.:

Blokk
nr.:

Km²:

7221

10

66,693 Km2

7220

12

255,234 Km2

Sum areal:

321,927 Km2

Hjørnekoordinater: (Datum = ED50):
Blokk 7221/10
72°15'N
72°08'N
72°08'N
72°15'N

21°09'E
21°09'E
21°00'E
21°00'E

Blokk 7220/12
72°15'N 21°00'E
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72°00'N
72°00'N
72°10'N
72°10'N
72°12'N
72°12'N
72°14'N
72°14'N
72°15'N

21°00'E
20°40'E
20°40'E
20°50'E
20°50'E
20°52'E
20°52'E
20°56'E
20°56'E

b) Utvinningstillatelsen gjelder til og med 10.6.2020 (initiell periode).
c) Når arbeidsforpliktelsen som nevnt i pkt. 4 er oppfylt, kan rettighetshaver kreve at
utvinningstillatelsen forlenges i medhold av petroleumsloven § 3-9 annet ledd.
Varigheten av en slik forlengelse settes til 30 år.
d) Krav om forlengelse i henhold til bokstav c) kan fremsettes for:
De(n) del(er) av utvinningstillatelsen som avgrenser en eller flere
petroleumsforekomster påvist ved boring.
Krav om forlengelse sendes til Oljedirektoratet, som skal godkjenne selskapenes
forslag til utstrekning av områder som avgrenser en eller flere
petroleumsforekomster påvist ved boring.
e) De(n) del(er) av området for utvinningstillatelsen som det ikke kan kreves
forlengelse for etter bokstav d), bortfaller på tidspunktet for utløpet av den initielle
periode.

2. AREALAVGIFT
Ved forlengelse av den initielle periode og ved forlengelse utover den initielle periode i
henhold til pkt. 1 c) skal rettighetshaver betale en arealavgift i samsvar med den til
enhver tid gjeldende lovgivning. Beløpet skal innbetales til Oljedirektoratet.

3. OPERATØR
Lundin Norway AS er utpekt og har påtatt seg vervet som operatør.
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4. ARBEIDSFORPLIKTELSE
Rettighetshaver er pålagt en arbeidsforpliktelse som i sin helhet skal være gjennomført
innen 10.6.2020.
Om arbeidsforpliktelsen og gjennomføringen av denne gjelder følgende:
a)

Rettighetshaver skal innen 1 år fra tildelingstidspunktet:
x

b)

G&G-studier.

Rettighetshaver skal innen 1 år fra tildelingstidspunktet vedta om det skal bores
en letebrønn. Vedtak om boring fattes i medhold av Avtale for
petroleumsvirksomhet artikkel 3.2. Dersom det fattes vedtak om boring av
letebrønnen, videreføres utvinningstillatelsen.
Dersom det ikke fattes vedtak om boring av en letebrønn, men én eller flere
rettighetshavere likevel ønsker å bore denne, må den/de berørte andeler enten
overtas av en utenforstående tredjemann eller av den/de øvrige rettighetshavere
for å sikre 100 % deltakelse i utvinningstillatelsen. Artikkel 24 om uttreden i
Avtale for petroleumsvirksomhet, Vedlegg A gjelder tilsvarende så langt den
passer. Såfremt andelen ikke overtas av en utenforstående tredjemann eller av
den/de øvrige rettighetshavere, anses vedtak om boring ikke fattet. Den/de
øvrige rettighetshavere må innen 30 dager fra vedtaksdato gi styringskomiteen
melding om de ønsker å overta deltakerandelen.
For å videreføre utvinningstillatelsen, må den/de øvrige rettighetshaver(e) uten
ugrunnet opphold søke departementet, med kopi til Oljedirektoratet om å få bore
letebrønnen. Dersom departementet ikke godkjenner søknaden, bortfaller
utvinningstillatelsen. Et eventuelt operatørskifte er betinget av departementets
godkjennelse i medhold av petroleumsloven § 3-7.
En endringsavtale til Avtale for petroleumsvirksomhet, Spesielle bestemmelser
som reflekterer en rettighetshavers uttreden og et eventuelt operatørskifte skal
oversendes departementet for godkjennelse så snart som mulig, jfr. artikkel 8 i
Avtale for petroleumsvirksomhet, Spesielle bestemmelser.
Dersom ingen rettighetshavere ønsker å bore letebrønnen, vil
utvinningstillatelsen bortfalle i sin helhet 1 år etter tildelingstidspunktet.
Rettighetshaver skal senest innen 1 år fra tildelingstidspunktet skriftlig
underrette departementet, med kopi til Oljedirektoratet om sin beslutning.
Boreforpliktelsen skal i sin helhet være fullført innen 3 år fra
tildelingstidspunktet.

4877
5

c) Ved eventuell søknad om avvik fra arbeidsforpliktelsen skal rettighetshaver
oversende Oljedirektoratet all dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere
søknaden.
d) Rettighetshaver skal foreta kjerneboringer og andre prøver eller registreringer
som Oljedirektoratet anser nødvendig for evaluering av eventuelle forekomster.
Det skal legges spesiell vekt på kjerneboring i alle prospektive intervaller.
Prøvetakingen skal følges opp av grundige analyser og tolkninger.
e) Rettighetshaver skal med 12 måneders varsel kunne pålegges å starte boring
som angitt i punktene a)-d) over når Olje- og energidepartementet anser dette
nødvendig.
f)

Letebrønn er definert som en brønn som bores for å påvise mulig forekomst av
petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Letebrønn
er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensningsbrønner.
Undersøkelsesbrønn er definert som en brønn som undersøker en klart definert
geologisk enhet (avgrenset etter ett eller flere av følgende kriterier: struktur,
litologi, facies eller trykk) og som i den vedtatte boreposisjon gjennomborer alle
prospektive intervaller som ligger innenfor arbeidsforpliktelsen som definert
ovenfor. Avgrensningsbrønn er en letebrønn som bores for å bestemme
utstrekning og størrelse av en petroleumsforekomst som allerede er påvist av en
undersøkelsesbrønn. Dersom rettighetshaver ønsker å få en brønn godkjent
som undersøkelsesbrønn, kan godkjennelse innhentes fra Oljedirektoratet på
forhånd. Det forutsettes at relevante data og tolkninger følger søknaden, og at
boringen blir gjennomført som planlagt.

g) Senest 2 år før utløpet av den initielle periode, skal rettighetshaver sende
departementet og Oljedirektoratet opplysninger om:
-

hvilke deler av arbeidsforpliktelsen som gjenstår

-

rettighetshavernes planer for å oppfylle den resterende del av
arbeidsforpliktelsen etter denne utvinningstillatelsen.

h) Når områder som er omfattet av utvinningstillatelsen oppgis eller tilbakeleveres
etter punkt b) skal rettighetshaver sende Oljedirektoratet en statusrapport for de
områder som tilbakeleveres senest tre måneder etter tilbakelevering.
Statusrapporten skal oppsummere eventuelle innsamlede data, utførte studier
samt resultatene av disse og gi en oversikt over prospektiviteten i området som
tilbakeleveres.
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5. DIVERSE VILKÅR
Rettighetshaver kan pålegges å bruke baser utpekt av departementet.
Det må tas særlige hensyn til fiskeriaktiviteten og forekomst av marine organismer
under planleggingen av boreaktiviteten. I forkant av leteboringer skal det iverksettes
tiltak for å informere berørte interesser.
Ved planleggingen av seismiske aktiviteter skal rettighetshaverne ta særlig hensyn til
fiskeriaktivitetene og til forekomst av kritiske stadier av marine organismer når
programmene utformes.
Rettighetshaverne pålegges å foreta nødvendig kartlegging av eventuelle forekomster
av korallrev og andre verdifulle bunnsamfunn herunder viktige tobishabitater som kan
bli berørt ved petroleumsaktivitet i de aktuelle blokkene, og å sikre at slike eventuelle
forekomster ikke nedslammes eller skades av petroleumsaktiviteten. Kartleggingen av
sjøbunnen skal gjennomføres på et format som kan gå inn i MAREANO før igangsetting
av virksomhet i aktuelle blokker. Det kan stilles særskilte krav for å unngå skade på
slike forekomster. Det vises til Mareano (www.mareano.no) for informasjon om påviste
koraller på norsk kontinentalsokkel.
Rettighetshaverne pålegges å kartlegge og rapportere funn av skipsvrak og andre
kulturminner som kan bli berørt ved aktivitet i de aktuelle blokkene og, i samarbeid
med kulturminneforvaltningen, sikre at eventuelle kulturminner ikke skades av
petroleumsaktiviteten.
Operatøren skal på vegne av interessentskapet søke Miljødirektoratet (Mdir) om
tillatelse til virksomhet i god tid før planlagt aktivitet.
I samsvar med nullutslippsmålet slik det er definert i Meld. St. nr. 28 (2010-2011) skal
det som hovedregel ikke slippes ut miljøfarlige stoffer til sjø. Det er videre et mål å
minimere risiko for miljøskade forårsaket av utslipp av andre kjemiske stoffer.
Nullutslippsmålet gjelder for alle operasjoner offshore, både bore- og brønnoperasjoner,
produksjon og utslipp fra rørledninger. For hvert enkelt felt skal det ved valg av tiltak
for å oppnå nullutslippsmålet foretas en helhetsvurdering av flere forhold, herunder
miljømessige konsekvenser, sikkerhetsmessige forhold, reservoarmessige forhold og
kostnadsmessige forhold. For en slik vurdering av tiltak vises det til
konsekvensutredningen som i henhold til petroleumsloven skal gjennomføres som en
del av plan for utbygging og drift.
Krav til beredskap mot akutt forurensning er fastsatt i medhold av forurensningsloven
og underliggende forskrifter og HMS-regelverket når det foreligger konkrete planer for
gjennomføring av bore- og brønnaktiviteter. Samtykke til gjennomføringen er blant
annet knyttet til beredskapskrav. Omfanget av beredskapskravene avgjøres blant annet
av nærhet til land, spesielt miljøfølsomme områder og andre næringsinteresser. I
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medhold av gjeldende regelverk vil det i de mest kystnære områdene måtte
gjennomføres mer omfattende beredskapstiltak ved eventuell leting eller produksjon.
For å møte alle typer utfordringer uavhengig av naturgitte og operasjonelle forhold, har
myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og næringen utviklet et
omfattende HMS-regelverk som stiller krav til sikkerhet og styring. For å sikre
forsvarlig petroleumsvirksomhet er det viktig at relevante operasjonelle usikkerhets- og
risikofaktorer er godt forstått og ivaretatt før leteboring og utbygging skjer.
Operatøren skal gjennom risikoanalysen, jf. Forskrift om styring i
petroleumsvirksomheten av 3. september 2001, synliggjøre de miljøvurderinger som
ligger til grunn for dimensjonering av beredskap mot akutt forurensning, jf. Forskrift
om utføring av aktiviteten i petroleumsvirksomheten av 3. september 2001, og for
iverksettelse av sannsynlighetsreduserende tiltak. Miljøvurderingen skal også omfatte
en vurdering av konsekvensene av de operasjonelle utslippene under leteboring.
I tråd med St. meld. nr. 38 (2001-2002) forventes det at industrien fortsatt vil bidra til
den biologiske overvåkingen av levende marine organismer for å kartlegge mulige
effekter av petroleumsvirksomheten.
Regjeringen ser et fortsatt behov for å bedre kunnskapen om forekomst av sjøfugl i
områder som kan påvirkes av utslipp fra petroleumsvirksomheten. Det forventes at
industrien vil bidra til kartleggingen av sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet i forbindelse
med konsekvensutredninger som følger med eventuelle planer for utbygging og drift
for nye selvstendige utbygginger i dette området.
På norsk kontinentalsokkel er det etablert et trafikkseparasjonssystem som er godkjent
av FNs skipsfartsorganisasjon IMO. Ved petroleumsaktivitet i eller i nærheten av slike
geografisk bestemte trafikkseparasjonssystemer må rettighetshaverne i god tid før
aktiviteten finner sted avklare den planlagte aktiviteten med Kystverket for å sikre
ivaretakelsen av sjøsikkerheten.
Spesielle krav for Barentshavet
I områder nærmere enn 50 km fra den faktiske/observerte iskanten vil det ikke være
tillatt med boring i oljeførende lag i perioden 15. desember – 15. juni.

6. AVTALER
Rettighetshaver skal innen 30 dager etter tildeling av utvinningstillatelsen inngå
vedlagte:
- Avtale for petroleumsvirksomhet
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- Vedlegg A: Samarbeidsavtale
- Vedlegg B: Regnskapsavtale
Tillegg til, endring i eller unntak fra avtalen med vedlegg er betinget av departementets
godkjennelse.

7. ANVENDELSE AV NORSK RETT
All virksomhet som drives på bakgrunn av denne utvinningstillatelse skal være regulert
av den til enhver tid gjeldende norsk rett og bygge på norsk kontraktstradisjon.

8. DISPENSASJON
Departementet, eller den det bemyndiger, kan dispensere fra bestemmelsene i denne
utvinningstillatelsen.
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Denne utvinningstillatelse er utferdiget i 4 originaler, hvorav departementet beholder
en.

Oslo, 10.6.2016

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPAITTEMENT

Tord Lien

~r.K~
Lars Tarald Kvam
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AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET TIL
UTVINNINGSTILLATELSE NR. 609C
SPESIELLE BESTEMMELSER

1

Bakgrunn
Ved kongelig resolusjon 10.6.2016 er
Lundin Norway AS
DEA Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS
i fellesskap tildelt utvinningstillatelse nr. 609C for petroleumsvirksomhet
(Utvinningstillatelsen) som omfatter blokkene 7221/10 og 7220/12.
I henhold til punkt 6 i Utvinningstillatelsen inngås i dag følgende Avtale for
petroleumsvirksomhet (”Avtalen”) mellom rettighetshaverne i
Utvinningstillatelsen.
Avtalen består av:
a) Spesielle bestemmelser,
b) Vedlegg A - Samarbeidsavtale (”Vedlegg A”)
c) Vedlegg B - Regnskapsavtale (”Vedlegg B”)
Ved Avtalen oppretter Partene et interessentskap med formål å drive
petroleumsvirksomhet i henhold til Utvinningstillatelsen.
Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom bestemmelsene i de Spesielle
bestemmelsene, Vedlegg A og Vedlegg B, får de Spesielle bestemmelsene
anvendelse foran Vedlegg A og B, og Vedlegg A får anvendelse foran Vedlegg B.
Bestemmelsen i pkt 2.3.5 i Vedlegg B er et unntak fra, og går foran de generelle
bestemmelsene om tvister i Vedlegg A.

Side 2 av 5
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Partene og Deltakerandeler
Partene i denne Avtale og deres Deltakerandel er som følger:
Lundin Norway AS
DEA Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS

40 %
30 %
30 %

Partenes andeler i interessentskapet skal til enhver tid være identisk med
Partenes andeler i Utvinningstillatelsen.

3

Stemmeregler
Stemmeregelen for utvinningstillatelse nr. 609 skal gis anvendelse for
utvinningstillatelse nr. 609C.

4

Operatøren
Lundin Norway AS er utpekt og har påtatt seg vervet som operatør
(”Operatøren”) for Utvinningstillatelsen.

5

Definisjoner
Definisjonene i Vedlegg A skal også gjelde for de Spesielle bestemmelser så
langt de er anvendelige.

6

Varighet
Denne Avtale skal være bindende for Partene i det tidsrom Utvinningstillatelsen
gjelder med tillegg av den tid som er nødvendig for en forsvarlig avvikling av
virksomheten og for gjennomføring av disponeringsvedtak i henhold til artikkel
30 i Vedlegg A.

Side 3 av 5
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Utvinningstillatelser med to rettighetshavere
I utvinningstillatelser med to rettighetshavere skal Vedlegg A –
Samarbeidsavtalen art. 16.2 lyde
”En Part kan oversende utbyggingsplan med tilhørende dokumentasjon til
Departementet og andre relevante myndigheter sammen med søknad om
godkjennelse av utbyggingsplanen.”

8

Godkjennelse
Endringer i, unntak fra eller tillegg til Avtalen skal forelegges Departementet for
godkjennelse.

9

Anvendelse av norsk rett
Denne Avtale er undergitt norsk rett.

Side 4 av 5
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Denne Avtale er undertegnet i 4 originaler, hvorav Partene og Departementet skal ha
en hver.
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DEFINISJONER
Med mindre annet er bestemt gjelder følgende definisjoner:
1.

"Brutto bokførte verdier" betyr den enkelte Parts andel av de totale akkumulerte
utbyggingskostnader som etter oppgave fra Operatøren er belastet felleskontoen.

2.

"Deltakerandel" betyr den prosentvise ideelle andel en Part til enhver tid har i
Utvinningstillatelsen og interessentskapet eller hvor omstendighetene tilsier dette, i
en virksomhet på egen risiko.

3.

"Forekomst" er en ansamling av petroleum i en geologisk enhet, avgrenset av
bergarttyper ved strukturelle eller stratigrafiske grenser, kontaktflate mellom
petroleum og vann i formasjonen, eller en kombinasjon av disse, slik at den
petroleum som omfattes overalt er i trykkommunikasjon gjennom væske eller gass.

4.

"Investeringsperioden" betyr det tidsrom som vil medgå til å gjennomføre planlagte
investeringer.

5.

"Kvartal" betyr 3 sammenhengende kalendermåneder som begynner fra og med den
1/1, 1/4, 1/7 eller 1/10.

6.

"Medlem" betyr en Parts representant i styringskomiteen.

7.

"Naturgass" betyr alle hydrokarboner som er gassformige ved standard atmosfærisk
trykk og temperatur, inkludert ikke-hydrokarbongass som er i forbindelse med og
produsert sammen med gassformige hydrokarboner. Kvantumet uttrykkes i standard
kubikkmeter.

8.

"Olje" betyr all annen petroleum enn naturgass, og som ved standard atmosfærisk
trykk og temperatur er i flytende form.

9.

"Part" betyr selskap som er rettighetshaver og har Deltakerandel. Selskaper som har
Deltakerandel som gruppe anses som en Part.

10.

"Petroleum" betyr alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig
tilstand i undergrunnen, samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike
hydrokarboner, herunder svovel, men ikke bunnfall og vann.

11.

"Programperioden" er ett kalenderår med mindre styringskomiteen bestemmer noe
annet.

12.

"Regnskapsår" er ett kalenderår.

13.

"Standard atmosfærisk trykk" er 1.01325 bar. "Standard atmosfærisk temperatur" er
15 grader C.

14.

"Tilknyttet selskap" betyr:
a)

selskap som direkte eller indirekte innehar mer enn 50 % av
4
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aksjekapitalen
eller stemmene eller på annen måte direkte eller
indirekte utøver kontroll med
en av Partene (morselskap),

15.

b)

selskap i hvilket en av Partene direkte eller indirekte innehar mer enn 50 % av
aksjekapitalen eller stemmene eller på annen måte direkte eller indirekte
utøver kontroll (datterselskap),

c)

selskap hvis aksjekapital eller stemmer direkte eller indirekte og med mer enn
50 % innehas av eller som på annen måte direkte eller indirekte kontrolleres av
ett eller flere foretak som på sin side direkte eller indirekte har mer enn 50 %
av aksjekapitalen eller stemmene eller på annen måte direkte eller indirekte
utøver kontroll med en av Partene (søsterselskap).

"År" er ett kalenderår.

Interessentskap opprettet i henhold til denne Avtalen er ikke å anse som selskap, jfr. lov 21.
juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) § 1-1 fjerde
ledd.
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I
ARTIKKEL 1

INTERESSENTSKAPET

STYRINGSKOMITÉ

1.1

Før interessentskapet begynner sin virksomhet skal det opprettes en styringskomité.
Hver Part oppnevner ett Medlem med varamedlem, og kan når som helst foreta ny
oppnevning.

1.2

Operatørens Medlem er formann i styringskomiteen. I hans fravær skal hans
varamedlem fungere som formann.

1.3

Styringskomiteen er interessentskapets øverste organ. Hver Part skal bidra til styring
og kontroll av interessentskapets virksomhet.
Styringskomiteen skal ha en sentral rolle i interessentskapets strategiarbeid med
fokus på mål, valg av kurs og overvåking av virksomheten. Styringskomiteen skal
sikre balanse mellom strategisk tilrettelegging, overvåking og kontroll.
Styringskomiteen fastsetter retningslinjer for og fører kontroll med Operatørens
virksomhet. Komiteen kan gi generelle og konkrete direktiver om hvordan
Operatøren skal utføre sine oppgaver.
Styringskomiteen kan forlange å få seg forelagt enhver sak som angår
interessentskapets virksomhet og ta avgjørelser i slike saker.
Styringskomiteen kan opprette underkomiteer for særskilt fastlagte saksområder og
kan fastsette deres mandat. Slike komiteer er rådgivende med mindre annet er sagt i
denne Avtale eller er fastsatt av styringskomiteen. Alle Partene skal ha rett til å være
representert i underkomiteen med mindre annet er sagt i Avtalen.

1.4

Styringskomiteen skal selv behandle og avgjøre saker om:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ARTIKKEL 2
2.1

Oppnevning av revisor for interessentskapet og for Operatørens virksomhet,
Forhold som nevnt i artikkel 3.3 i Spesielle bestemmelser,
Enhver form for samarbeid med rettighetshavere på andre konsesjonsområder,
Erstatningskrav av prinsipiell betydning eller av vesentlig størrelse,
Enhver annen sak som den får seg forelagt av en av Partene,
Enhver annen sak der dette går frem av denne Avtale, og
Anskaffelses- og kontraktsstrategi, med mindre noe annet følger av denne
Avtale.
MØTER OG SAKSBEHANDLING

Formannen innkaller til møter i styringskomiteen. Møte skal holdes minst én gang
hver tredje måned med mindre Medlemmene enstemmig vedtar noe annet. Et
Medlem kan selv innkalle til møte dersom formannen ikke etterkommer anmodning
om å gjøre dette.
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Innkallelsen skal være Medlemmene i hende senest 10 forretningsdager før møtet.
Den skal i det minste angi tid og sted for møtet og hvilke saker som skal behandles,
samt inneholde forslag til vedtak med tilstrekkelig bakgrunnsmateriale. Et Medlem
kan med minst 5 forretningsdagers varsel til formannen og de øvrige Medlemmer
kreve at andre saker føres opp på sakslisten for møtet.
Saker som ikke er ført opp på sakslisten, kan bare behandles på møtet dersom
samtlige Medlemmer er enige om dette.
2.2

Under behandling av saker i styringskomiteen kan Medlemmene møte med
nødvendig sakkyndig personell. Antallet kan begrenses av styringskomiteen.
Komiteen kan vedta at bare Medlemmene skal være til stede når det stemmes over et
forslag.

2.3

Formannen sørger for føring av møteprotokoll. Referat skal sendes til Medlemmene
innen 14 forretningsdager. Medlemmene skal uten ugrunnet opphold underrette
formannen om referatet godkjennes, eventuelt angi de rettelser eller tilføyelser som
kreves. Underretning om rettelser og tilføyelser skal samtidig gis til de øvrige
Medlemmer.
Har formannen ikke mottatt underretning fra et Medlem innen 14 forretningsdager
etter at det mottok referatet, skal Medlemmet anses å ha godkjent referatet.
Formannen skal påse at godkjente referater undertegnes av Medlemmene og at kopi
av underskrevet original sendes disse innen 14 forretningsdager etter undertegning.
Styringskomiteen kan beslutte at bekreftelse fra Partene har samme virkning som
undertegning. Formannen skal i så fall påføre referatet at slik bekreftelse er avgitt.

2.4

Medfører en uventet hendelse at det ikke er tid til å innkalle til et møte, kan
formannen ved elektronisk kommunikasjon, telefaks eller annen skriftlig henvendelse til Medlemmene forelegge en sak til avstemning i styringskomiteen.
Tilsvarende gjelder dersom formannen finner at det ikke er nødvendig å innkalle til
møte for å fatte beslutning i en sak.
Henvendelsen fra formannen skal inneholde forslag til vedtak med tilstrekkelig
bakgrunnsmateriale, samt angi fristen for å avgi stemme. Resultatet av avstemningen
skal straks meddeles skriftlig til Medlemmene.

ARTIKKEL 3
3.1

OPERATØREN

Operatøren skal utføre og forestå den daglige ledelse av interessentskapets
virksomhet.
Virksomheten skal utføres i samsvar med denne Avtale, vedtak i styringskomiteen,
vilkårene i Utvinningstillatelsen, gjeldende lovgivning og andre myndighetsvedtak.
Operatøren skal ikke ha fortjeneste eller tap ved utførelse av sitt verv, med mindre
7
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annet følger av bestemmelser i denne Avtale.
3.2

Når ikke annet er bestemt, er det Operatøren som opptrer utad på vegne av Partene i
interessentskapet. Herunder har Operatøren rett og plikt til å innhente nødvendige
samtykker, godkjennelser og tillatelser, inngå nødvendige avtaler i interessentskapets
navn og til å betale i rett tid alle utgifter som virksomheten etter Avtalen medfører
for Partene i interessentskapet.

3.3

Operatøren skal forberede de saker som skal behandles i styringskomiteen. Han skal
holde komiteen informert om forhold som kan være av betydning for
interessentskapet.
Operatøren skal innrette virksomheten slik at styringskomiteen og Partene kan føre
tilsyn med den og for øvrig få adgang i Norge til all informasjon vedrørende
virksomheten.

3.4

Rapporter og annen informasjon om virksomheten skal utarbeides og sendes til
styringskomiteen så snart slik informasjon foreligger, eller så ofte styringskomiteen
eller en Part med rimelighet ber om det. Dette gjelder bl.a.:
a)

Kopi av logger,

b)

Kopi av journaler om boreoperasjoner,

c)

Kopi av testrapporter og rapporter om analyser etc.,

d)

Kopi av den endelige brønnrapport ("final well report" med "composite log"),

e)

Kopi av geologiske og geofysiske rapporter, kart i forbindelse med arbeid som
er utført av Operatøren eller entreprenører som er engasjert av Operatøren,
unntatt magnetiske bånd. De skal oppbevares av Operatøren i Norge og gjøres
tilgjengelig for Partene på forespørsel,

f)

Felt- og borehullsdata, inkludert reservoarstudier og vurderinger av reserver,

g)

Kjerner og prøver av bergarter og væsker fra borehullene. Prøver og kjerner
som er igjen etter fordeling til Partene og norske myndigheter, skal lagres i
Norge,

h)

Kopi av detaljerte endelige rapporter for hver fullført brønn, og rapporter om
senere endringer og reparasjoner inkludert resultatene fra utførte
funksjonstester og "flow test",

i)

Kopi av daglige og periodiske rapporter om undersøkelse, utbygging,
vedlikehold, produksjon og øvrige aktiviteter. Rapportene skal blant annet
inneholde opplysninger om problemer eller uhell med en uttalelse om årsak og
en beskrivelse av utbedringsarbeid. Rapportene i utbyggingsfasen skal blant
annet gi en oversikt over fremdriften. Produksjonsrapportene skal blant annet
inneholde opplysninger om mengde og kvalitet av produsert Petroleum,
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j)

Kopi av beredskapsplaner, sikkerhetshåndbøker, sikkerhetsrapporter og
ulykkesrapporter,

k)

Oversikt over Operatørens organisasjon og hvordan Operatøren, entreprenørene og underentreprenørene til enhver tid har bemannet sin organisasjon
forsåvidt gjelder virksomhet i henhold til denne Avtale,

l)

Kopi av utredninger og vurderinger av teknisk, økonomisk og annen art i
forbindelse med virksomheten,

m)

Kopi av rapporter sendt til norske myndigheter av Operatøren og kopi av
referater og korrespondanse mellom Operatøren og norske myndigheter
vedrørende virksomheten etter denne Avtale,

n)

Periodiske utviklings- og statusrapporter. Slike rapporter skal redegjøre for
eventuelle vesentlige avvik i forhold til godkjent budsjett og arbeidsprogram.

Det kan kreves at Operatøren skal utarbeide endringer i eller tillegg til foreliggende
informasjon.
3.5

Påføres interessentskapet eller noen av Partene tap som følge av Operatørens
utførelse av sitt verv som operatør, er Operatøren bare ansvarlig dersom tapet skyldes
forsett eller grov uaktsomhet utvist av ledelsen eller overordnet personell hos
Operatøren eller noen av Operatørens Tilknyttede selskaper.
Operatøren er i intet tilfelle ansvarlig for avbrudd og annet produksjonstap.
Operatøren er heller ikke ansvarlig for tap Partene har lidt i forbindelse med skader
påført tredjemann utenfor sikkerhetssonen, forårsaket av utslipp av Petroleum, utover
det tap Operatøren påføres som Part.
Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for Part som utfører arbeidet i Operatørens
sted.

ARTIKKEL 4

SKIFTE AV OPERATØR

4.1

Operatøren kan si opp sin stilling som operatør med 6 måneders skriftlig varsel.
Styringskomiteen kan med samtykke fra Departementet pålegge Operatøren å
fortsette inntil et annet selskap er klar til å overta operatøroppgaven.

4.2

Styringskomiteen kan si opp Operatøren. Oppsigelsen skal grunngis og gis med 6
måneders varsel.
Før vedtak treffes om oppsigelse, skal Operatøren ha anledning til å uttale seg i møte
i styringskomiteen. Operatøren avgir ikke stemme i spørsmål om oppsigelse. Vedtak
om oppsigelse krever enstemmighet blant de Medlemmer av styringskomiteen som
har rett til å stemme.
Med samtykke fra Departementet kan oppsigelse skje med øyeblikkelig virkning
dersom:
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4.3

a)

En av Operatørens ledelse eller overordnet personell har påført Partene økonomisk tap på grunn av forsett eller grov uaktsomhet,

b)

Operatøren eller noen av hans Tilknyttede selskaper som nevnt i definisjonens
punkt 14 a) erklæres konkurs, begjærer gjeldsforhandling åpnet eller blir
insolvent,

c)

Noen av Operatørens Tilknyttede selskaper oppløses,

d)

Operatøren overdrar sin Deltakerandel eller en vesentlig del av denne til en
annen.

Operatøren skal samarbeide med den nye operatøren om overføring av
operatøransvaret.
Når oppsigelse foreligger, skal styringskomiteen sørge for revisjon av fellesregnskapet og for registrering av utstyr, forsyninger og annet som er skaffet av Operatøren for interessentskapets virksomhet. Lagret Petroleum skal også registreres.
Operatøren skal senest ved operatørskifte og uten vederlag gi den nye operatøren:
a)

Alle kontrakter/avtaler, aktiva, kjerneprøver, loggundersøkelser, journaler,
data etc. som han har hatt i sin varetekt som operatør,

b)

Alle opplysninger og data som trengs til nøyaktig rapportering i den periode
operatørskiftet foregår,

c)

Regnskapsbøker, fortegnelser og konti for interessentskapets virksomhet. Dog
skal Operatøren beholde bilag m.v. for kontroll av Partene så lenge Avtalen er
virksom, og deretter i et tidsrom som følger av lovgivningen eller av krav fra
styringskomiteen,

d)

Kopier av dokumenter Operatøren beholder.

Operatøren er ansvarlig overfor de øvrige Parter for utgiftene ved operatørskiftet,
dersom oppsigelse er foretatt etter artikkel 4.1 eller artikkel 4.2 tredje avsnitt bokstav
a) til d).
4.4

Styringskomiteen skal innen 60 dager etter oppsigelsen sende forslag om ny operatør
til Departementet. Blir ikke dette gjort, eller godkjenner ikke Departementet
forslaget, kan Departementet utpeke ny operatør.

ARTIKKEL 5
5.1

PARTNERFORUM

Operatøren skal etablere et partnerforum (Partnerforum) for interessentskap med
samme operatør. Hver deltaker i interessentskapene skal oppnevne ett medlem og ett
varamedlem, og kan når som helst foreta ny oppnevning.

10

4903
5.2

Operatørens medlem er formann i Partnerforum. I hans fravær skal hans varamedlem
fungere som formann.

5.3

Formannen innkaller til møter i Partnerforum. Møte skal holdes minst én gang hvert
år, og i hvert fall skal et møte avholdes før Operatørens oversendelse av forslag til
arbeidsprogram og budsjett i samsvar med artikkel 12, dog senest 15. september.
Innkallelsen skal være deltakerne i hende senest 10 forretningsdager før møtet. Den
skal angi tid og sted for møtet og hvilke saker som skal behandles samt inneholde
tilstrekkelig bakgrunnsmateriale. En deltaker kan med minst 5 forretningsdagers
varsel til formannen og de øvrige deltakere kreve at andre saker, jfr artikkel 5.5,
føres opp på sakslisten for møtet.
Saker som ikke er ført på sakslisten, kan bare behandles på møtet dersom alle
deltakerne i interessentskapene er til stede i Partnerforum og er enige om at saken
kan tas opp i møtet.
Det enkelte interessentskap kan etter vedtak i styringskomiteen kreve at formannen i
Partnerforum innkaller til møte for behandling av sak angitt i artikkel 5.5.
I saker om uavklarte revisjonsmerknader innkaller formannen Partnerforum for
behandling av saken etter reglene i Vedlegg B – Regnskapsavtale.

5.4

Det foretas felles drøftelse av sakene i Partnerforum. Partnerforum har ingen
vedtakskompetanse.

5.5

Partnerforum behandler saker som er felles for alle Operatørens interessentskap
vedrørende Operatørens kostnadsbelastninger og andre felles saker innenfor reglene
i Vedlegg A – Samarbeidsavtale, Vedlegg B – Regnskapsavtale og gjeldende
lovgivning. Dette omfatter bl.a.:
a) Operatørens fordelingsmetoder for belastning av kostnader,
b) Avgrensningskriterier for belastning av Operatørens kostnader til Felleskontoen
og Operatørens egenkostnader,
c) Operatørens timerater, effektiviseringstiltak og strekkmål,
d) Benchmarking av Operatørens kostnader,
e) Omorganiserings- eller restruktureringskostnader som Operatøren foreslår å
belaste alle interessentskap etter regler fastsatt i Vedlegg B – Regnskapsavtale,
og
f) Uavklarte revisjonssaker fra felles revisjon av Operatøren etter regler fastsatt i
Vedlegg B – Regnskapsavtale.
Operatøren og de øvrige deltakerne i interessentskapene forplikter seg til å søke
løsninger på de saker som tas opp i Partnerforum og gjennomføre disse løsningene i
de enkelte interessentskapene.

5.6

Under behandling av saker i Partnerforum kan medlemmene møte med nødvendig
sakkyndig personell. Antallet kan begrenses av Partnerforum.
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5.7

Formannen sørger for føring av møteprotokoll. Referat skal sendes til medlemmene
innen 14 forretningsdager. Medlemmene skal uten ugrunnet opphold underrette
formannen om referatet godkjennes, eventuelt angi de rettelser eller tilføyelser som
kreves. Underretning om rettelser og tilføyelser skal samtidig gis til de øvrige
medlemmer.
Har formannen ikke mottatt underretning fra et medlem innen 14 forretningsdager
etter at det mottok referatet, skal medlemmet anses å ha godkjent referatet.
Formannen skal påse at godkjente referater undertegnes av medlemmene og at kopi
av underskrevet original sendes disse innen 14 forretningsdager etter undertegning.
Skriftlig eller elektronisk bekreftelse fra medlemmene har samme virkning som
undertegning. Formannen skal i så fall påføre referatet at slik bekreftelse er gitt.

II Ø K O N O M I
ARTIKKEL 6
6.1

FELLESMASSEN

Hver Part har en ideell andel i den formuesmasse, herunder rettigheter av enhver art,
som er ervervet eller utviklet av Operatøren eller noen av Partene på vegne av
interessentskapet. Dette gjelder også produsert Petroleum som ikke er overtatt av
noen Part.
Størrelsen av den ideelle andel er lik Deltakerandelen.

ARTIKKEL 7

ANSVAR OG BETALING

7.1

Partene hefter i forhold til hverandre prinsipalt proratarisk og subsidiært solidarisk
for de forpliktelser som oppstår på grunn av interessentskapets virksomhet, når ikke
annet er bestemt i Avtalen. Dette gjelder uten hensyn til ansvarsforholdet overfor
tredjemenn.

7.2

Hver Part skal betale sin del av arealavgift. Betaler ikke en Part sin del, skal
Operatøren betale på dennes vegne og fordele beløpet mellom de øvrige Parter etter
Deltakerandelene.

7.3

Ingen av de øvrige Parter kan etter denne Avtale holdes ansvarlige etter artikkel 7.1
for direkte skatter som en Part plikter å betale.
Hver Part skal betale de direkte skatter som han blir ilignet.

ARTIKKEL 8
8.1

TILSKUDDSPLIKT

Partene plikter å skyte inn tilstrekkelig beløp til å dekke alle utgifter som følger av
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interessentskapets virksomhet.
Når ikke annet fremgår av Utvinningstillatelsen, skal størrelsen på hver Parts
tilskudd beregnes etter Deltakerandelen på betalingstidspunktet.
8.2

Utfyllende bestemmelser om Partenes tilskuddsplikt i denne sammenheng er
nærmere fastsatt i Vedlegg B – Regnskapsavtale.

ARTIKKEL 9
9.1

MISLIGHOLD

Dersom en Part ikke oppfyller sin betalingsforpliktelse etter artikkel 7 eller 8, skal de
beløp han ikke betaler forskutteres av de øvrige Parter i samsvar med
Deltakerandelene. Etter varsel til Parten kan de øvrige Parter dekke forskutteringer
som er foretatt eller forestående, ved å overta hans del av den Petroleum som
produseres. Overtatt Petroleum anses som uttatt av misligholderen. Avregning
foretas etter den til enhver tid gjeldende normpris, eller oppnådd pris dersom
normpris ikke fastsettes.
Har en Part misligholdt sin betalingsforpliktelse etter artikkel 7, 8 eller foregående
ledd, skal han svare forsinkelsesrente etter artikkel 1.2.2 i Vedlegg B –
Regnskapsavtale.

9.2

Er misligholdet ikke opphørt innen 5 forretningsdager etter at Parten har mottatt
påkrav fra Operatøren, mister han sin stemmerett og adgang til data og opplysninger
så lenge misligholdet varer. Den misligholdende Part er likevel bundet av
interessentskapets vedtak.
Operatøren skal gi styringskomiteen og Departementet underretning om mislighold
som omfattes av dette punkt.
Misligholdet anses for opphørt når den misligholdende Part har oppfylt sin betalingsforpliktelse med påløpte renter til de øvrige Parter, fratrukket avregning for eventuell
overtatt Petroleum.

9.3

Varer en Parts mislighold mer enn 3 måneder etter at Operatøren har underrettet
styringskomiteen, Departementet og de(n) som har registrert panterett i
Deltakerandelen, kan de øvrige Parter kreve at Parten overdrar sin Deltakerandel til
dem med virkning fra utløpet av kalendermåneden da kravet fremsettes. Et slikt krav
går foran avtale om overdragelse av Deltakerandelen og forkjøpsrett etter artikkel 23.
Panthavere har rett til å innbetale forfalte tilskudd i overensstemmelse med påkravet
med befriende virkning for misligholdende Part.
Vederlaget avtales mellom Partene, men skal ikke overstige bokført verdi av Partens
andel av investeringene i forbindelse med virksomheten på konsesjonsområdet med
fradrag for ubetalt tilskudd, eventuelle panteheftelser og kostnadene ved
overdragelse. Som bokført verdi regnes her differansen mellom Brutto bokført verdi
på tidspunktet for overdragelsen og de samlede bedriftsøkonomiske avskrivninger i
samsvar med god regnskapsskikk frem til dette tidspunktet.
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Når oppgjør er foretatt i samsvar med foregående ledd, skal Deltakerandelen
overføres heftelsesfritt.
9.4

Den Deltakerandel som overdras, fordeles mellom de øvrige Parter etter deres
Deltakerandeler med mindre annet avtales. Det ansvar den misligholdende Part måtte
ha for ubetalte tilskudd eller andre udekkede forpliktelser etter Avtalen, overtas da av
de øvrige Parter.
Den misligholdende Part skal imidlertid fortsatt være ansvarlig for forpliktelser som
er uoppfylt på tidspunktet for overdragelsen og som er stiftet ved skadevoldelse,
myndighetsvedtak eller på annen måte uavhengig av vedtak i interessentskapet.

9.5

Skyldes en Parts vedvarende mislighold inngrep fra norsk myndighet, kan krav om
overdragelse av Deltakerandel etter reglene i artikkel 9.3 ikke fremsettes på grunn av
misligholdet. Ved slikt mislighold mister ikke Parten sin adgang til data og
opplysninger.

ARTIKKEL 10

REGNSKAP

10.1

Operatøren fører regnskap i Norge for all virksomhet etter Avtalen i samsvar med
lover og forskrifter, god regnskapsskikk i Norge og bestemmelsene i Vedlegg B –
Regnskapsavtale. Regnskapene skal føres slik at de øvrige Parter kan kontrollere
Operatørens virksomhet. Regnskapene skal herunder vise de felles operasjoner og
virksomhet i hver enkelt Forekomst på konsesjonsområdet.

10.2

Utfyllende bestemmelser om Operatørens føring av regnskapene er fastsatt i Vedlegg
B – Regnskapsavtale.

III V I R K S O M H E T E N
ARTIKKEL 11
11.1

VIRKSOMHETSSTYRING

Krav til virksomhetsstyring
Styringskomiteen skal sikre at det etableres prosesser for helhetlig
virksomhetsstyring for å oppnå høyest mulig verdiskaping og som ivaretar kravene
til helse, miljø og sikkerhet. Operatøren skal utarbeide og kontinuerlig videreutvikle
prosesser for virksomhetsstyring. Operatørens styringssystem skal ligge til grunn for
interessentskapets virksomhetsstyring. Virksomhetsstyringen skal integrere
interessentskapets styrings- og oppfølgingsarbeid, herunder strategiutvikling,
målstyring, beslutningsprosesser, prosesser for vesentlige anskaffelser, risikostyring
og rapportering.
Virksomhetsstyringen skal tilpasses virksomhetens fase og aktivitetsnivå.
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11.2

Mål og strategiutvikling
Styringskomiteen skal etablere overordnede målsettinger for virksomheten i
interessentskapet. Operatøren skal utarbeide strategier for realisering av målene og
skal fremlegge disse for styringskomiteen.
I forbindelse med etablering av mål og strategier skal Operatøren legge frem for
styringskomiteen en beskrivelse av muligheter for å øke inntekter, redusere
kostnader og forbedre helse, miljø og sikkerhet. Det skal legges vekt på
sammenligning med og læring fra tilsvarende og annen virksomhet.

11.3

Langtidsplan
Operatøren skal fremlegge forslag til langtidsplan for styringskomiteen.
Langtidsplanen skal reflektere fastlagte mål og strategier og være tilpasset
virksomhetens fase og de utfordringer interessentskapet står overfor.
Det skal tilstrebes konsistens mellom langtidsplanen og de årlige arbeidsprogram og
budsjett.
Langtidsplanen skal beskrive interessentskapets langsiktige og overordnede
ambisjoner, mål og hovedaktiviteter. Styringskomiteen skal årlig ta stilling til om det
er behov for å oppdatere langtidsplanen.
I arbeidet med langtidsplanen skal interessentskapets virksomhet vurderes i forhold
til mulige synergier gjennom samarbeid med rettighetshavere på andre
konsesjonsområder.

11.4

Målstyring
Operatøren skal utarbeide relevante styringsparametere for kortsiktig og langsiktig
måloppnåelse og fremlegge disse for styringskomiteen.
Operatøren skal i forbindelse med budsjettbehandlingen utarbeide en oversikt som
viser utviklingen i forhold til de etablerte styringsparametrene og fremlegge denne
for styringskomiteen.
Mål for valgte styringsparametere skal fremgå av arbeidsprogram og budsjett og skal
fremlegges for styringskomiteen til godkjennelse.

11.5

Beslutningsprosesser
Styringskomiteen skal i forbindelse med fastsettelse av arbeidsprogram og budsjett
etablere og godkjenne en plan for vesentlige beslutninger for det kommende År,
herunder krav til behandlings- og beslutningsprosesser.
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11.6

Risikostyring
Operatøren skal etablere og vedlikeholde prosesser, prosedyrer og planer for
risikostyring og synliggjøre en systematisk prosess for identifisering og styring av
risiko.
Operatøren skal, for større prosjekter eller spesielle aktiviteter som innebærer
betydelig risikoeksponering, fremlegge en oversikt over risikostyringen for
styringskomiteen.

11.7

Oppfølging av virksomheten
Operatøren skal følge opp virksomheten i henhold til de rammer som er fastlagt av
styringskomiteen og jevnlig rapportere status, avvik og tiltak til styringskomiteen.
Operatøren skal hver måned utarbeide periodiske rapporter. Rapporten skal ta
utgangspunkt i aktivitetene i rapporteringsperioden og valgte styringsparametere, og
fokusere på avvik og behov for korrigerende tiltak.
Operatøren skal, med mindre annet besluttes av styringskomiteen, inkludere en
oppdatert prognose for Året i månedsrapport for april, juli og oktober.

ARTIKKEL 12
12.1

ARBEIDSPROGRAM, BUDSJETT, UTGIFTSFULLMAKTER M.V.

Generelt
Arbeidsprogram og budsjett skal konkretisere hovedaktiviteter og økonomiske
rammer for det kommende Året og inkludere foreløpige estimat for aktiviteter som
er planlagt fremlagt for styringskomiteen for godkjenning i løpet av budsjettåret
(opsjonsbudsjett).
Arbeidsprogrammet skal blant annet:
a) Definere klare mål, leveranser og tidsfrister for vesentlige aktiviteter,
b) Synliggjøre hvordan aktivitetene i kommende År bidrar til realisering av mål
fastlagt for virksomheten, og
c) Identifisere vesentlige risikoelementer og aktuelle tiltak for styring av risiko.

12.2

Arbeidsprogram og budsjett – tidsfrister
Operatøren skal hvert År innen 1. juni sende styringskomiteen en kortfattet oversikt
over de økonomiske rammer og målsettinger for letevirksomheten, driften og
investeringsvirksomheten det kommende Året. Oversikten skal spesifisere de
viktigste inntekts- og kostnadsbestemmende forutsetninger og ha fokus på nivå og
utvikling.
Operatøren skal hvert År innen 1. oktober sende styringskomiteen forslag til arbeidsprogram for letevirksomheten, driften og investeringsvirksomheten med lete-, drifts16
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og investeringsbudsjett for det påfølgende Året, et langtidsbudsjett for drift og
investeringer for de påfølgende 3 År, samt oppdaterte kostnadsestimater for
letevirksomheten og driften for inneværende År og planlagte investeringer for hele
investeringsperioden.
I utarbeidelsen av forslag til arbeidsprogram og budsjett, skal Operatøren involvere
Partene før forslaget sendes til styringskomiteen for endelig fastsettelse.
Styringskomiteen skal innen 1. desember hvert År fastsette arbeidsprogrammet og
lete-, drifts- og investeringsbudsjettene for neste År, samt godkjenne drifts- og
investeringsbudsjettet for de påfølgende 3 År og for hele investeringsperioden.
En Part kan i budsjettåret foreslå at styringskomiteen vedtar endringer i
arbeidsprogrammet og budsjettene.
Operatøren skal hvert År innen utgangen av januar utarbeide og sende Partene en
periodisering av drifts- og investeringsbudsjett for inneværende År.
Tidsfrister som nevnt i denne artikkel kan endres av styringskomiteen samt av
Operatøren, dersom rapporteringsplikten overfor myndighetene tilsier dette.
12.3

Budsjettforslagets hovedelementer
Budsjettforslaget for kommende År skal inneholde et driftsbudsjett og et
investeringsbudsjett. Operatørens fordelingsmetoder for belastning av kostnader skal
angis.
I investeringsbudsjettet skal faste poster og betingede poster angis særskilt. Utgifter i
forbindelse med undersøkelse etter Petroleum, leteboring og evaluering av
oppdagede Forekomster skal ikke medtas i investeringsbudsjettet, med mindre
styringskomiteen vedtar noe annet.

12.4

Budsjettpostenes struktur og innhold
De poster som angis nedenfor skal benyttes for budsjett, rapportering og avregning,
men styringskomiteen kan beslutte større detaljering av poster.
Budsjett/arbeidsprogram, månedsrapport og avregning skal spesifiseres i følgende
poster:

Post

Definisjon/Beskrivelse

1 Leting
1.1 Geologi og geofysikk
1.2 Seismikk
1.3 Spesielle studier

Kostnader knyttet til blokkevaluering og generell
utforskningsaktivitet.
Kostnader knyttet til innsamling, prosessering, reprosessering
og testprosessering av geofysiske data.
Kostnader knyttet til dedikerte studier i tidlig fase
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1.4 Andre utforskningskostnader
2 Leteboring og testing
2.1 Regionale posisjoneringskostnader
2.2 Brønn X
2.2.1 Boring
2.2.2 Testing
3 Feltevaluering
3.1 Funn A
3.2 Funn B
4 Konseptstudier

4.1 Prosjekt A

(eksempelvis studie av migrasjon, modning av hydrokarboner,
om fellen er tett etc).
Kostnader knyttet til datalagring, kjerneprøver, administrasjon
og andre letekostnader.
Kostnader knyttet til innsamling og prosessering av
geofysiske data for valg av brønnlokasjon.
Kostnader knyttet til boring, komplettering og plugging av
brønn. Inkluderer også planleggingskostnader.
Kostnader knyttet til all testing og datainnsamling i brønnen,
normalt kun ved funn. Inkluderer også prøveproduksjon
Vurderinger av utbyggingsalternativer.
Kostnader knyttet til geologi, geofysikk, samt vurdering av
ulike utbyggingsalternativer og kommersielle aktiviteter.
Denne fasen starter ved konseptvalg
Kostnader knyttet til konseptutviking av et mulig prosjekt fra
og med beslutning om videreføring i planfasen. Det forutsettes
at beslutningspunkt om konseptvalg er passert og at en
fortsetter utvikling av et konkret konsept. Inneholder normalt
både interne og eksterne aktiviteter (studier, pre-engineering,
Front End Engineering Design, PUD-arbeid etc).

4.2 Prosjekt B
5 Investeringer
5.1 Utbyggingsinvesteringer

Denne fasen starter når beslutning om gjennomføring av et
utbyggingsprosjekt er fattet.
Utbyggingsinvesteringer gjelder utbygging av nye ressurser.
Det vil alltid være konseptstudier i forkant av en slik
investering.
Prosjektet er budsjettmessig sanksjonert ved godkjent
PUD/PAD. Enkelte prosjekter har PUD fritak.

5.1.1 Delprosjekt X

5.2 Driftsinvesteringer

Driftsinvesteringer er varige investeringer som :
- øker produksjonskapasiteten
- vesentlig øker kvaliteten og dermed verdien av produktene
- vesentlig forbedrer produksjonsprosessen og derigjennom
vesentlig senker nivået på øvrige produksjonskostnader
- tiltak som forbedrer sikkerhet og som forhindrer/reduserer
fremtidig forurensning av miljøet
- utvidelser av anlegget og/eller nye funksjoner
Normalt er dette påkostninger mot driftsmiddel som er tatt i
bruk (i etterkant av prosjektinvesteringen) og som ikke
klassifiseres som vedlikehold.

5.2.1 Delprosjekt X

5.3 Produksjonsboring

Produksjonsboring er alle aktiviteter knyttet til boring og
komplettering av produksjons- og injeksjonsbrønner i
etterkant av beslutning om prosjektgjennomføring, og/eller
besluttede nye brønner eller brønnmål i produksjonsfasen. Til
produksjonsboring hører også alle tilknyttede/indirekte
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aktiviteter med formål produksjonsboring (f.eks.
brønnplanlegging, mob/demob rigg, modifikasjoner rigg etc).
6 Driftskostnader

6.1 Driftsforberedelser
6.2 Driftskostnader og støtteaktiviteter

Denne fasen starter når et felt går over i driftsfasen
Aktiviteter knyttet til å rekruttere, lære opp og forberede
driftsorganisasjonen på å overta anlegget og utføre driften.
Oppstartsaktivitet knyttet til uttesting av anlegg inngår ikke
som del av driftsforberedelser.

Alt arbeid som kan direkte henføres mot produksjon og drift
av anlegg. Hovedsakelig består det av driftsaktiviteter på
6.2.1 Drift
offshore/onshore-anlegget, samt kostnader som
støtteaktiviteter fra land og produksjonskjemikalier.
Alle vedlikeholdsaktiviteter forbundet med plattform,
landanlegg og tilknyttede rør. Hovedsakelig består det av
6.2.2 Vedlikehold
inspeksjon, tilstandskontroll, forebyggende og korrektivt
vedlikehold, overflatevedlikehold, vedlikehold boremodul
samt vedlikeholdstøtte.
Alle kostnader som gjelder arbeid nedi brønnen frem til
6.2.3 Brønnvedlikehold
strupeventil (choke), og som ikke er en del av et boreprosjekt.
Aktiviteter relatert til utvidelse eller modifisering av
eksisterende utstyr og anlegg som krever endring av teknisk
dokumentasjon. Endringsprosjekter og ombygging som ikke
6.2.4 Modifikasjoner
er vedlikehold, men som heller ikke kvalifiserer som
driftsinvestering.
All drifts- og vedlikeholdsaktivitet relatert til
6.2.5
Undervannsoperasjoner
og
undervannsanlegg, inkludert inspeksjons- og
vedlikehold
beredskapskostnader for undervannsanleggene.
Kostnader relatert til hotelldriften/forpleining av plattformen,
6.2.6 Plattformtjenester
og evt. andre støttetjenester på plattform.
Kostnader relatert til ledelse, direkte og indirekte
6.2.7 Administrasjon
administrasjon av operativ organisasjon, eksempelvis feltsjef,
økonomi, personal og IT.
Aktiviteter relatert til HMS-arbeid samt lisensspesifikke
6.2.8 HMS
HMS-prosjekter.
Kostnader i forbindelse med langtidsplanlegging,
6.2.9 Reservoarstyring og utvikling
kvalitetssikring, reservoarstyring, produksjons-optimalisering,
modellering og økt oljeutvinning.
Kommersielle aktiviteter i forbindelse med vurdering av
6.2.10 Forretningsutvikling
forretningsmuligheter for en lisens i drift.
6.3 Logistikk
Driftsaktiviteter som knytter seg til fartøyoperasjoner, med
unntak av beredskapsfartøy som henføres til pkt. 6.3.4.
Fartøykostnader som inngår i rapporteringen vil være
6.3.1 Maritime operasjoner
forsyningsfartøy, lagerfartøy, spesialoppdrag/støttefartøy og
ankerhåndtering, samt følgekostnader og administrasjon av
fartøy.
Tilbringertjenesten mellom helikopterbase og installasjon,
6.3.2 Lufttransport
samt skyttel som skjer mellom installasjoner på feltene.
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6.3.3 Forsyningsbaser

6.3.4 Beredskap

6.4 Tariffkostnader

6.5 Andre driftskostnader
7 Driftsinntekter
8 Nedstengning og fjerning
8.1 Nedstengning
8.2 Fjerning
9 Generelle kostnader

Kostnader vedrørende SAR (Search and Rescue) og
ambulansetransport henføres til pkt. 6.3.4.
Kostnader knyttet til basedriften slikt som areal, leiekostnader,
personell etc., samt eventuell transport til og fra base.
Fartøy og helikopterkostnader knyttet til operativ beredskap
på feltene. Installasjonsspesifikke beredskapsfartøy, andel av
områdeberedskapfartøy og følgekostnader knyttet til disse
fartøyene. SAR-helikopter (Search and Rescue) og
ambulansetransport.
Kostnader knyttet til feltekstern prosessering og transport av
olje og gass mellom felt.
Kostnader som ikke kan henføres mot andre operative poster.
Eksempelvis nedskrivning på lager, ukurans på lager, tidligere
års kostnader, excess field times, gasskjøp ifbm injeksjon,
forsikrings-/garantisaker knyttet til drift mv.
Tariff-inntekter, prosessering og evt. andre inntekter
Forberedelse til nedstengning og fjerning, nedstengning og
plugging av brønner og øvrig nedstengning av innretning.
Fysisk fjerning av innretninger.

Kostnader knyttet til Operatørens ansvar i forbindelse med
adm. av interessentskapet, eksempelvis lisenskoordinering.
Avgift som betales årlig til offentlig myndighet basert på
9.2 Arealavgift
arealet utvinningstillatelsen innehar.
Kostnader knyttet til utslipp av definerte miljøskadelige
9.3 Miljøavgifter
stoffer. eksempelvis CO2-avgift og andre miljøavgifter.
Andre avgifter som ikke defineres av andre poster,
9.4 Andre skatter og avgifter
eksempelvis eiendomsskatt.
Kostnader knyttet til prosjekter innenfor forskning og
9.5 Forskning- og utvikling (FoU)
utvikling som utføres av eller i regi av Operatøren som er
relevant for oppstrømsaktivitet
9.6 Hovedledelse
Kostnader knyttet til Operatørens hovedledelse.
Kostnader knyttet til nærings- og interesseorganisasjoner som
9.7Nærings- og interesseorganisasjoner
for eksempel OLF og NOFO
9.8 Finansielle kostnader
Finansielle kostnader som agio, disagio og renter.
Kostnader knyttet til nedbemanning og sluttpakker i
9.9 Restruktureringskostnader
forbindelse med omstillingsprosesser i selskapet.
9.1 Lisensadministrasjon

I en overgangsperiode på inntil 3 år fra ikrafttredelsen av denne Avtale, kan
Operatøren ut fra kostnadsmessige hensyn ved omlegging av sine systemer fravike
nummereringen av budsjettpostene.
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12.5

Utgiftsfullmakter m.v.
Operatøren kan bare pådra interessentskapet utgifter og forpliktelser innenfor
rammene av utgiftsfullmakter godkjent av styringskomiteen i henhold til lete-, driftseller investeringsbudsjettet, dersom ikke annet er bestemt av styringskomiteen.
Ved gjennomføring av fastsatt arbeidsprogram kan Operatøren imidlertid overskride
en budsjettpost eller en utgiftsfullmakt med inntil 10 %. Med budsjettpost forstås
hver av hovedpostene 1-9 i artikkel 12.4. Ingen av budsjettene må overskrides med
mer enn det laveste av 5 % eller 75 millioner NOK i Regnskapsåret. Prosentsatsene
kan endres ved enstemmig vedtak av Partene.
Operatøren kan også pådra interessentskapet ansvar for utgifter som ikke omfattes
av arbeidsprogrammet og lete-, drifts- eller investeringsbudsjettet, for et samlet
beløp på 3 millioner NOK i Regnskapsåret for det enkelte budsjett. Beløpsgrensene
kan justeres av styringskomiteen.
Er det i nødstilfelle ikke tid til å fremlegge en sak for styringskomiteen, kan
Operatøren pådra interessentskapet ansvar for utgifter som han anser nødvendige for
å beskytte liv, helbred eller eiendom, eller for å avverge eller begrense
forurensninger.
Operatøren skal uten ugrunnet opphold gi styringskomiteen skriftlig melding om alle
utgifter og forpliktelser som er uforutsette eller antas å kunne medføre budsjettavvik.

12.6

Prosjektstyring
For
styring
og
fremdriftskontroll
av
vesentlige
utbyggingsmodifikasjonsprosjekter
skal
det
benyttes
hovedkontrollestimat
hovedkontrollplan som etableres før igangsetting av prosjektet.

og
og

Hovedkontrollestimat og hovedkontrollplan skal endres når omfanget eller
forutsetningene for prosjektet endres vesentlig. Ved oppdatering skal endring i
premissene synliggjøres og legges frem for styringskomiteen for behandling.
Gjeldende kontrollestimat og kontrollplan skal utgjøre et forventningsrettet overslag
på estimattidspunktet og reflektere de godkjente budsjettrammer.
Operatøren skal fremlegge gjeldende kontrollestimat og kontrollplan for
styringskomiteen, sammen med en analyse av muligheter for økt verdiskaping/
kostnadsreduksjoner og potensielle risiki, som kan påvirke planlagt måloppnåelse.
Gjeldende kontrollestimat og kontrollplan skal revideres og legges frem for
styringskomiteen til behandling to ganger i Året, med mindre styringskomiteen
vedtar noe annet.
ARTIKKEL 13
13.1

ANSKAFFELSER

Operatøren skal utarbeide en overordnet anskaffelses- og kontraktsstrategi for
vesentlige anskaffelser, som skal være tilpasset virksomhetens ulike faser og
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fremlegges for styringskomiteen til godkjennelse.
Operatøren skal ved fremleggelsen av budsjettforslag for aktiviteter i det kommende
År vedlegge en oversikt som viser hvilke vesentlige anskaffelser Operatøren
planlegger i budsjettåret. Oversikten skal blant annet angi forventet kontraktssum for
den enkelte anskaffelse, inneholde en markedsvurdering og beskrive egnede
rammeavtaler.
Styringskomiteen skal ved behandlingen av budsjettforslaget treffe vedtak om hvilke
anskaffelser som skal inkluderes i plan for vesentlige beslutninger for det kommende
År.
For anskaffelser som har en varighet utover budsjettet for Året, skal Partene innrette
seg slik at interessentskapet kan forplikte seg i henhold til anskaffelsens varighet.
For anskaffelser Operatøren forventer har en kontraktssum på over 50 millioner
NOK, eller 25 millioner uten anbudskonkurranse, skal det fremsettes forslag for
vedtak i styringskomiteen om spesifikk kontraktsstrategi med tilbyderliste og
godkjennelse av leverandør. Vedtaket skal fattes innen 5 forretningsdager etter at
Operatøren har fremmet forslag til styringskomiteen.
13.2

Partene kan ved enstemmig vedtak endre beløpsgrensene.
Operatøren skal på anmodning sende kopi av anskaffelsesinvitasjon til Partene.

13.3

Anskaffelser med inngått kontraktssum på over 10 millioner NOK skal
etterrapporteres til styringskomiteen.

13.4

Dersom en Part har eierinteresse i et selskap som er tilbyder i en anskaffelse, eller
har egeninteresse i anskaffelsen eller på en annen måte er i mulig interessekonflikt,
skal styringskomiteen gjøres oppmerksom på dette forhold før kontraktsinngåelse.

ARTIKKEL 14
14.1

FORSIKRINGER

Operatøren skal på vegne av interessentskapet tegne og opprettholde de forsikringer
som kreves i lov, forskrift og andre myndighetsvedtak og andre forsikringer som er
bestemt av styringskomiteen. Gjenpart av slike poliser skal sendes til Partene.
Operatøren skal i tide fremme alle krav under slike forsikringer og innkreve
erstatningsbeløpene som skal krediteres felleskontoen. Også en Part kan foreta
undersøkelser i forbindelse med et forsikringstilfelle.

14.2

En Part har rett til selv å tegne forsikring eller på annen likeverdig måte å sørge for
dekning. I så fall må han varsle Operatøren i god tid før denne tegner forsikring på
interessentskapets vegne og gi Operatøren og de øvrige Parter nødvendige opplysninger om dekningsmåten, herunder godtgjøre at regress mot de øvrige Parter er
frafalt.
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Operatøren skal i slike tilfelle gi den Part som krever det, nødvendige opplysninger i
forbindelse med etablering av forsikringer og i tide bistå Parten med å fremme krav
om erstatning under slike forsikringer. Ekstra kostnader som påløper i denne
forbindelse dekkes av vedkommende Part.
14.3

Operatøren skal godtgjøre at forsikringsgiveren til de Parter som omfattes av fellesforsikring eller annen likeverdig dekning tegnet av Operatøren, har frafalt regress
mot den Part som har tegnet egen forsikring.

14.4

Operatøren skal påse at leverandører av varer og tjenester til interessentskapets
virksomhet tegner og opprettholder de forsikringer som kreves i lov, forskrift og
andre myndighetsvedtak, eller som er bestemt av styringskomiteen. Operatøren skal
søke å sikre at regress mot Partene frafalles.

IV
ARTIKKEL 15

UTBYGGING

FORSLAG OM UTBYGGING

15.1

Ved konkretisering av kommersiell utnyttelse av oppdagede Forekomster før mulig
beslutning om videreføring ("BOV") skal styringskomiteen bestemme hvordan den
videre fremdrift skal styres gjennom alle prosjektets faser fra planlegging frem til
drift. Styringssystemene skal fokusere på beslutningsmilepæler og beskrivelse av
beslutningsgrunnlag som skal legges frem for styringskomiteen ved disse milepælene. Styringskomiteen kan bestemme hvordan styringskomiteen skal involveres i
prosessene.

15.2

Forslag til BOV skal angi hvilke forutsetninger som er lagt til grunn ved vurderingen
av muligheten for å utnytte Forekomsten(e) kommersielt. Det skal i alle tilfelle
opplyses om:
a) Målsetninger for lønnsomhet, gjennomføring og helse-, miljø og sikkerhet
(HMS),
b) Designbasis, ressursgrunnlag, produksjonstrategi og driftsfilosofi og andre
relevante forutsetninger for konseptutviklingen,
c) Kostnadsestimater som normalt bør tilfredsstille et +/- 30 % krav til sikkerhet i
estimatet,
d) Lønnsomhetsberegninger på grunnlag av kostnadsestimater og pris- og
markedsforutsetninger for petroleumsproduktene som er planlagt levert fra
feltet,
e) Angivelse av studier som er planlagt utført som ledd i konseptutviklingen for å
oppnå nødvendig sikkerhet i kostnadsestimatene, slik som sensitivitetsanalyser
av ressursgrunnlag, pris- og markedsforutsetninger, tekniske løsninger,
gjennomførbarhet, leverandørmarked og lønnsomhet, og
f) Planlagt program for konsekvensutredninger.

15.3

Dersom styringskomiteen vedtar en BOV, skal Operatøren utarbeide en
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utbyggingsplan i nært samarbeid med de øvrige Parter. Operatøren er særlig
ansvarlig for å sikre at alle opplysninger som er nødvendig for godkjennelse av
utbyggingsplan legges frem i god tid for Departementet.
Styringskomiteen kan vedta at enkelte tiltak som er nødvendig for godkjennelse av
utbyggingsplan, for eksempel konsekvensutredninger, skal gjennomføres og legges
frem for Departementet og andre relevante myndigheter før fremleggelse av
utbyggingsplan.
15.4

Dersom styringskomiteen ikke vedtar en BOV eller ikke behandler saken innen
rimelig tid, kan enhver Part selv utarbeide utbyggingsplan. Når en Part ber om det,
skal Operatøren assistere Parten i hans arbeid i den utstrekning dette ikke medfører
kostnad eller ulempe for interessentskapet.

ARTIKKEL 16

UTBYGGINGSPLAN

16.1

Operatøren skal legge frem utbyggingsplan for Partene i styringskomiteen.

16.2

Styringskomiteen vedtar om utbyggingsplanen med tilhørende dokumentasjon skal
oversendes til Departementet og andre relevante myndigheter sammen med søknad
om godkjennelse av utbyggingsplanen.

16.3

Enhver Part skal innen 3 måneder etter at styringskomiteen vedtok planen gi
Departementet og de øvrige Parter skriftlig melding om han tiltrer utbyggingsplanen.
Dersom ikke alle Parter har tiltrådt utbyggingsplanen, skal Operatøren uten ugrunnet
opphold underrette Departementet og stille søknaden om godkjennelse av
utbyggingsplanen i bero. De tiltredende Parter kan gjenoppta søknaden i samsvar
med artikkel 19.

16.4

En Parts tiltredelse av en utbyggingsplan er bindende i forhold til de øvrige Parter.

16.5

Dersom en Part har utarbeidet utbyggingsplan i henhold til art. 15.4, gjelder
bestemmelsene i denne artikkel 16 tilsvarende om fremleggelse og tiltredelse av en
slik plan. Parten kan legge kostnadene ved utarbeidelsen av planen inn i budsjettet
for utbyggingen.

ARTIKKEL 17
17.1

UTBYGGING

Når alle Parter har gitt melding om at de tiltrer utbyggingsplanen, eller når utbygging
er vedtatt som et prosjekt på egen risiko etter artikkel 19, skal utbyggingen skje på
vegne av de deltakende Parter.
Etter at planen er godkjent av Departementet, skal utbyggingen gjennomføres uten
ugrunnet opphold.

17.2

Dersom Departementet ikke har godkjent utbyggingsplanen innen 6 måneder etter å
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ha mottatt søknad om godkjennelse av utbyggingsplan eller forslag om utbygging på
egen risiko, kan en Part trekke tilbake sin tiltredelse til utbyggingsplanen, forutsatt at
det ikke med Partens samtykke er inngått kontrakt om kjøp eller leie av produksjonsinnretninger eller annet vesentlig utstyr. En Part kan også trekke tilbake sin
tiltredelse om det ikke er inngått kontrakt om kjøp eller leie av produksjonsinnretninger eller annet vesentlig utstyr innen 2 år etter at godkjennelse er gitt.

V
ARTIKKEL 18
18.1

VIRKSOMHET PÅ EGEN RISIKO
VIRKSOMHET PÅ EGEN RISIKO

En Part kan foreslå at et prosjekt som ikke vedtas av styringskomiteen, skal
gjennomføres som et prosjekt på egen risiko.
Utbygging av Forekomst på egen risiko skjer etter reglene i artikkel 19.

18.2

18.3

Følgende virksomhet kan utføres på egen risiko:
a)

Geologiske, geofysiske og stratigrafiske undersøkelser og tester,

b)

Boring av undersøkelsesbrønner, gjenopptakelse av boring av en undersøkelsesbrønn eller boring for å fastslå reservene i forbindelse med
samordning,

c)

Dypere boring, avviksboring eller testing av soner som allerede er
gjennomboret av en undersøkelsesbrønn under boring, og

d)

Videre evaluering av en Forekomst som omfattes av en utbyggingsplan som
ikke er vedtatt etter artikkel 16.2.

Virksomhet på egen risiko kan likevel ikke finne sted:
a)

På eller i forbindelse med avgrensningsboring av en Forekomst som er utbygd
eller omfattes av vedtatt utbyggingsplan. Dette gjelder dog ikke boring som
skal fastslå reserver i forbindelse med en samordning,

b)

Dersom den kan nedsette produksjonen fra en Forekomst som er utbygd eller
vedtatt utbygd,

c) Dersom den helt eller delvis kan komme i konflikt med planer eller
arbeidsprogram vedtatt av interessentskapet før prosjektet på egen risiko
igangsettes, og
d)

Før den obligatoriske arbeidsforpliktelsen beskrevet i Utvinningstillatelsen er
utført. Dette gjelder dog ikke virksomhet som beskrevet i artikkel 18.2 punkt
c).
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18.4

Forslag om prosjekt på egen risiko skal sendes skriftlig til de øvrige Parter med
detaljerte beskrivelser av arbeidet som skal utføres og tilhørende budsjettoverslag.
De av Partene som ønsker å delta i prosjektet, må gi melding om dette til de øvrige
Parter innen 60 dager etter at forslaget ble mottatt. For prosjekter som nevnt under
artikkel 18.2, punkt c) er fristen 48 timer.

18.5

Dersom et antall Parter med Deltakerandeler som fyller kravene til vedtak har
meddelt at de ønsker å delta i prosjektet, skal prosjektet med tilhørende arbeidsprogram og budsjett anses for vedtatt på interessentskapets vegne og utføres av
Operatøren som et prosjekt for interessentskapet.
Er kravene til vedtak ikke oppfylt, skal prosjektet gjennomføres for regning og risiko
av de Parter som har meddelt at de ønsker å delta.

18.6

I prosjekter på egen risiko deltar hver Part i forhold til Deltakerandelen med mindre
Partene blir enige om en annen fordeling.

18.7

Prosjekter på egen risiko skal utføres av Operatøren. Er ikke Operatøren deltaker,
kan en av deltakerne godkjennes som operatør for prosjektet.

18.8

De deltakende Parter har på rimelige vilkår fastsatt av styringskomiteen, rett til å
bruke interessentskapets eiendom og utstyr for å utføre prosjektet forutsatt at dette
ikke i urimelig grad forstyrrer den felles virksomhet.

18.9

Operatøren skal føre eget regnskap for prosjektet på egen risiko. Regnskapet skal
sendes til styringskomiteen og alle Partene.

18.10

Prosjektet inklusive data og opplysninger eies i sin helhet av de deltakende Parter og
ledes av en egen styringskomite hvor bare de deltakende Parter er representert.
Artikkel 3.4 i Spesielle bestemmelser gjelder tilsvarende.
Dersom et prosjekt på egen risiko medfører en økning av produsert Petroleum fra
konsesjonsområdet, skal slik ekstra produksjon eies i sin helhet av de deltakende
Parter. Hver av dem har rett og plikt etter reglene i artikkel 20 til 22 til å utta sin
forholdsmessige del av den ekstra produserte Petroleum.

18.11

De deltakende Parter må holde de ikke-deltakende Parter informert om prosjektet og
må holde de ikke-deltakende Parter skadesløse mot ethvert ansvar, utgifter og
forpliktelser som følger av prosjektet på egen risiko.

18.12

Hvis et prosjekt på egen risiko etter artikkel 18.2 fører til at det oppdages strukturer
som de deltakende Parter ønsker å bore eller Forekomst(er) som de ønsker å utbygge,
må ikke-deltakende Parter som ønsker å tre inn i prosjektet betale 1000 % av sin
forholdsmessige del av prosjektets kostnader. Betalingen skal deles mellom de
opprinnelige deltakere etter forholdet mellom deres deltakerandeler i prosjektet.
Tilbud om å tre inn i et prosjekt, med tilstrekkelig bakgrunnsmateriale, skal sendes
til de ikke-deltakende Parter. I tilfelle boring skal tilbud om å tre inn i prosjektet
sendes til de ikke-deltakende Parter i god tid før boringen utføres. I tilfelle utbygging
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skal tilbudet sendes til de ikke-deltakende Parter senest samtidig med forslaget om å
utarbeide utbyggingsplan etter artikkel 15. Inntreden må skje senest ved tiltredelse
av utbyggingsplan etter artikkel 16 eller 19.
18.13

Hvis ikke annet er uttrykkelig sagt i denne artikkel, skal de øvrige artikler i Avtalen
gjelde tilsvarende for virksomhet på egen risiko.

18.14

Hvis ikke prosjektet er igangsatt innen 12 måneder etter utløpet av fristene nevnt i
artikkel 18.4, mister de deltakende Parter retten til å utføre prosjektet. I så fall skal
forholdet mellom Partene være som om prosjektet ikke hadde vært foreslått.

ARTIKKEL 19

UTBYGGING PÅ EGEN RISIKO

19.1

Dersom ikke alle Parter har tiltrådt utbyggingsplanen innen fristen i artikkel 16.3,
kan en Part som har tiltrådt planen foreslå at utbyggingen skal gjennomføres på egen
risiko. Forslaget sendes skriftlig til Departementet og til de Parter som har tiltrådt
planen.

19.2

En Part som ønsker å delta i utbygging på egen risiko må gi Departementet og de
øvrige aktuelle Parter skriftlig melding om dette innen 3 måneder etter å ha mottatt
forslag som nevnt i artikkel 19.1.

19.3

I prosjekter om utbygging på egen risiko deltar hver Part i forhold til Deltakerandelen med mindre Partene blir enige om en annen fordeling. Dersom en Part
ønsker å begrense eller øke sin deltakerandel må han gi melding om dette innen
utløpet av fristen i artikkel 19.2.

19.4

Forslag til utbyggingsplan etter artikkel 19.1 anses som vedtatt når forslaget har
støtte av 100 % av Deltakerandelene. Den Part som har fremmet forslaget skal uten
ugrunnet opphold bekrefte overfor Departementet at søknad om godkjennelse av
utbyggingsplanen er gjenopptatt.

19.5

Dersom Operatøren ikke deltar i utbyggingen skal de deltakende Parter velge
operatør. Denne må godkjennes av Departementet.

19.6

De Parter som ikke deltar i utbyggingen på egen risiko har ikke rett til å tre inn i eller
kjøpe seg inn i prosjektet senere. For øvrig gjelder bestemmelsene i artikkel 18.9,
18.10, 18.11 og 18.13 tilsvarende.

VI
ARTIKKEL 20
20.1

UTTAK AV PETROLEUM

UTTAK AV OLJE

Hver av Partene har rett og plikt til å utta in natura og selv disponere over en andel
av produsert Olje som er lik hans Deltakerandel.
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Retten til og ansvaret og risikoen for produsert Olje går over på den enkelte Part ved
uttak på et leveringssted som fastsettes av styringskomiteen før produksjonsstart.
20.2

På det tidspunkt styringskomiteen bestemmer skal Operatøren sende styringskomiteen et produksjonsprogram for det År produksjonen skal starte. Ventes
produksjonen å starte etter 1. juni, skal programmet også omfatte neste År. Deretter
skal Operatøren før 1. juni hvert år sende styringskomiteen et produksjonsprogram
som omfatter de 3 nærmest kommende År samt en produksjonsprognose for resten
av feltets levetid. Programmet skal være spesifisert for hvert Kvartal og skal beskrive
kvaliteten av den Olje som ventes produsert.

20.3

Operatøren skal samtidig med produksjonsprogrammet sende styringskomiteen et
utkast til uttaksprogram for Programperioden.
Utkastet skal være tilpasset produksjonsprogrammet og opplysninger om Partenes
uttaks- og avskipningsplaner som Operatøren skal ha innhentet på forhånd. Det skal
inneholde en tidsplan for uttak og detaljerte vilkår for uttak, levering og transport av
Oljen, samt angi andre nødvendige ledd i en uttaks- og avskipningsprosedyre.
Styringskomiteen skal fastsette uttaksprogrammet innen 30 dager etter at utkastet er
mottatt.

20.4

Blir produksjonen høyere enn Partenes samlede krav etter uttaksprogrammet, skal
overskytende mengde fordeles på Partene i samsvar med Deltakerandelene. Blir
produksjonen mindre enn Partenes samlede krav, skal kravene reduseres i samsvar
med Deltakerandelene. Ingen Part plikter imidlertid å tilbakelevere Olje han har
uttatt.
Styringskomiteen skal underrettes umiddelbart dersom produsert mengde avviker fra
produksjonsprogrammet.

20.5

Innen 20 dager etter utløpet av hvert Kvartal, skal Operatøren sende styringskomiteen en oversikt som viser den mengde Olje hver av Partene har uttatt i Kvartalet.

ARTIKKEL 21
21.1

ÅRSUTTAK AV OLJE

Hver Part skal i løpet av Programperioden søke å utta sin del av den produserte Olje i
jevnt tempo og i samsvar med uttaksprogrammet.
Ved beregningen av den mengde en Part har uttatt i en Programperiode på ett År,
kan han kreve at uttak i løpet av de første eller siste 60 dager i en slik
Programperiode regnes som foretatt i henholdsvis den forutgående eller
etterfølgende Programperiode.

21.2

Dersom en Part av grunner som ligger utenfor hans kontroll og som helt ut er knyttet
til gjennomføringen av uttaksprogrammet, i Programperioden har uttatt mindre enn
den mengde Olje han har rett til, anses han som "Mindreuttaker" og den mengde han
ikke har uttatt anses som "Mindreuttak".
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Er en eller flere Parter Mindreuttaker(e), skal Operatøren straks varsle alle Parter om
dette og oppgi størrelsen av den enkeltes Mindreuttak. Enhver Part som ikke er
Mindreuttaker, har rett til å utta Mindreuttaket i tillegg til sin egen andel. Ønsker to
eller flere Parter å utta Mindreuttaket, skal det fordeles mellom dem etter forholdet
mellom deres Deltakerandeler.
En Part som etter dette punkt uttar et Mindreuttak eller del av dette, anses som
"Meruttaker" og den mengde han dermed har uttatt anses som "Meruttak".
21.3

Når det er foretatt et Meruttak skal Mindreuttakeren ha rett til kompensasjon for sitt
Mindreuttak for så vidt det dekkes av Meruttaket.
Med mindre styringskomiteen har fastsatt en annen kompensasjonsordning, skal fra
og med det første Kvartal i det etterfølgende År, 10 % av hver Meruttakers andel
stilles til Mindreuttakerens rådighet som kompensasjon til Meruttaket er utlignet. Er
det flere Mindreuttakere, skal det kvantum som stilles til disposisjon fordeles
mellom dem i forhold til deres Mindreuttak.
Unnlater en Mindreuttaker i ett Kvartal å utta et kvantum som er stillet til hans
rådighet som kompensasjon, skal han likevel anses å ha mottatt dette kvantum. Den
mengde som ikke uttas av Mindreuttaker skal i så fall stilles til rådighet med akseptfrist på 48 timer for de Meruttakerne som har avgitt den. Reglene i artikkel 21.2
annet avsnitt, annet og tredje punktum gjelder tilsvarende.

21.4

Dersom en Part av andre grunner enn nevnt i artikkel 21.2 i en Programperiode uttar
mindre enn den mengde Olje han har rett til, fordeles den mengde han ikke uttar på
de øvrige Parter etter deres Deltakerandeler, uten plikt for disse til senere å yte
kompensasjon som nevnt i artikkel 21.3.

ARTIKKEL 22
22.1

UTTAK AV NATURGASS

Hver av Partene har rett og plikt til å utta in natura og selv disponere over en andel
av produsert Naturgass som er lik hans Deltakerandel.
Retten til og ansvaret og risikoen for produsert Naturgass går over på den enkelte
Part ved uttak på et leveringssted som fastsettes av styringskomiteen før
produksjonsstart.

22.2

Partene skal inngå en gassløfte- og balanseringsavtale som skal være godkjent av
Departementet før oppstart av produksjon.
Til vedtak av gassløfte- og
balanseringsavtalen kreves enstemmighet i styringskomiteen.

22.3

Operatøren skal ikke senere enn 8 (åtte) forretningsdager etter første dag hver måned
sende styringskomiteen en oversikt over produsert og uttatt Naturgass for foregående
måned og for akkumulert volum siden produksjonsstart.
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VII O V E R D R A G E L S E M. M.
ARTIKKEL 23
23.1

OVERDRAGELSE AV DELTAKERANDEL

En Part kan overdra sin Deltakerandel eller del av denne. Overdragelsesavtalen skal
inneholde bestemmelser om at erververen er bundet av denne Avtale og vilkårene i
Utvinningstillatelsen med senere endringer og tillegg.
Før den obligatoriske arbeidsforpliktelse etter Utvinningstillatelsen er utført, kan en
Part ikke uten samtykke fra styringskomiteen overdra sin Deltakerandel eller del av
denne til andre enn et Tilknyttet selskap.

23.2

En Part som har inngått avtale om å overdra sin Deltakerandel eller en del av denne,
skal underrette Staten, ved Departementet, om den pris og andre vilkår som er avtalt
mellom Parten og en annen Part eller tredjemann.

23.3

Staten, ved Departementet, kan overta hele andelen til den pris og vilkår som er
avtalt. Melding om utøvelse av slik forkjøpsrett må gis til Parten innen 40 dager etter
at underretning som nevnt i artikkel 23.2 er mottatt.
Forkjøpsretten gjelder ikke når en Part overdrar sin Deltakerandel eller del av denne
til et Tilknyttet selskap.
En Part har adgang til å innta en klausul i overdragelsesavtalen om at avtalen
bortfaller dersom forkjøpsrett utøves.

23.4

Etter at utøvelse av forkjøpsrett eller annen overdragelse er skjedd skal Parten uten
ugrunnet opphold underrette styringskomiteen om overdragelsen. Inneholder
overdragelsesavtalen andre vilkår enn Parten har meddelt Staten, ved Departementet,
gjelder artikkel 23.2 tilsvarende.

ARTIKKEL 24
24.1

UTTREDEN

En Part kan tre ut av Avtalen når arbeidsforpliktelsen beskrevet i
Utvinningstillatelsen er utført. Hvis Parten har tiltrådt en utbyggingsplan, kan han
først tre ut når Departementet har fastslått at planen er fullført.
Varsel om uttreden skal sendes til styringskomiteen innen 4 måneder i forveien. De
øvrige Parter skal innen 30 dager gi styringskomiteen melding om de ønsker å overta
Deltakerandelen. Dersom en Part ikke har gitt tilbakemelding innen fristens utløp,
taper Parten rett til å overta Deltakerandelen med mindre de øvrige Parter blir enige
om noe annet.

24.2

Etter at varsel om uttreden er gitt, er den uttredende Part ikke ansvarlig for
beslutninger i interessentskapet som pådrar dette utgifter som ikke omfattes av
vedtatt budsjett. Uttreden av Avtalen får virkning fra den første dag i måneden som
følger etter utløpet av 4 måneders fristen etter at styringskomiteen mottok varsel om
uttreden. Uttredende Part er likevel ansvarlig for utgifter som følge av en beslutning
30

4923
som er truffet innen den første dag i måneden som følger utløpet av 4 måneders
fristen i den grad slik beslutning er innenfor vedtatt budsjett, med mindre den
overtagende Part har akseptert å påta seg disse utgiftene.
Den Part som trer ut, fortsetter å være ansvarlig for forpliktelser som ikke er oppfylt
på tidspunktet for uttreden og som er stiftet ved skadevoldelse, myndighetsvedtak
eller på annen måte uavhengig av vedtak i interessentskapet.
24.3

De øvrige Parter kan kreve at det stilles tilfredsstillende garanti for en
forholdsmessig andel av interessentskapets ansvar for disponering av innretninger
som tilhører interessentskapet på tidspunktet for uttreden.

24.4

Dersom de øvrige Parter og utenforstående tredjemenn ikke ønsker å overta
Deltakerandelen etter artikkel 23, har de øvrige Parter rett til å overta sin forholdsmessige del av Deltakerandelen vederlagsfritt. Endring av denne Avtalen som følge
av en Parts uttreden skal oversendes Departementet, jfr. artikkel 8 i Spesielle
bestemmelser.

24.5

Dersom ingen ønsker å overta Deltakerandelen etter artikkel 24.4, skal interessentskapet oppløses etter reglene i artikkel 25.2 og 25.3. Virkningen av varsel om
uttreden bortfaller i dette tilfelle.

ARTIKKEL 25

OPPLØSNING

25.1

Partene kan vedta at Utvinningstillatelsen skal oppgis og interessentskapet oppløses.

25.2

Ved oppløsning skal Partene dekke de forpliktelser som er oppstått som følge av
interessentskapets virksomhet.
Hver Part kan kreve at forpliktelsene skal dekkes ved salg av produsert Petroleum
som ikke er uttatt, og av felles eiendeler som ikke tilfaller den norske stat.
Operatøren gjennomfører salget.
Forpliktelser som ikke blir dekket ved salg av felles Petroleum og eiendeler, skal
dekkes av Partene etter reglene i artikkel 8.
Gjenværende eiendeler fordeles mellom Partene etter Deltakerandelene på
tidspunktet for oppløsning.

25.3

Dersom forpliktelser som følge av oppgivelse av Utvinningstillatelsen eller som
følge av interessentskapets virksomhet blir gjort gjeldende etter at oppløsningen er
gjennomført, er Partene fortsatt ansvarlig for oppfyllelsen av slike forpliktelser etter
reglene i artikkel 7.
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VIII
ARTIKKEL 26

ØVRIGE BESTEMMELSER

TRANSAKSJONER AV SEISMISKE DATA, BORERESULTATER MV.

26.1

Forhandlinger og inngåelser av avtaler med tredjemenn om kjøp, salg eller bytte av
seismiske data, boreresultater mv. skal foretas av en Part, eller en annen enhet eller
organisasjon som ikke er Part i denne Avtale, som styringskomiteen har besluttet, ut
fra hensynet til effektivitet. Interessentskapet skal til en hver tid ikke ha mer enn en
representant som er valgt til å forhandle og inngå slike avtaler. Det skal tas rimelig
hensyn til forslag fra de øvrige Parter om inngåelse av slike avtaler. Den enhet eller
organisasjon som er valgt av styringskomiteen etter første punktum kan ikke avslå et
bytte som Partene i interessentskapet felles er for eller gjennomføre et bytte som
Partene i interessentskapet felles er i mot, dersom det ikke kan påvises særlige
grunner som nødvendiggjør gjennomføring eller avslag av et slikt bytte. Dersom en
Part er valgt til å forhandle og inngå avtaler om bytte, kan denne Parten ikke avslå et
bytte som de andre Partene felles er for eller gjennomføre et bytte som de andre
Partene i interessentskapet felles er i mot, dersom det ikke kan påvises særlige
grunner som nødvendiggjør gjennomføring eller avslag av et slikt bytte.

26.2

Avtaler angående kjøp og salg av data må godkjennes av styringskomiteen. Avtaler
som gjelder bytte av data skal forelegges styringskomiteen til orientering og
eventuell uttalelse før endelig avtale inngås.

ARTIKKEL 27
27.1.

OPPLYSNINGSPLIKT OG HEMMELIGHOLDELSE

Hver Part og dennes Tilknyttede selskaper skal mot rimelig vederlag stille til
rådighet for Operatøren og de øvrige Parter alt geologisk og geofysisk materiale og
annen informasjon som er direkte relevant for virksomheten på konsesjonsområdet.
Partene har også plikt til å informere om tolkning av rådata av betydning for
virksomheten.
Dette gjelder likevel ikke opplysninger som en Part er forhindret fra å gi etter
lovgivning i Norge eller i hjemlandet til Partens endelige morselskap, eller på grunn
av kontrakt med ikke-Tilknyttet selskap som er inngått før denne Avtale. Parten skal
gjøre det som med rimelighet kan kreves for å fri seg fra slik taushetsplikt.

27.2

Ingen Part skal uten samtykke fra de øvrige Parter meddele tredjemann eller på
annen måte offentliggjøre planer, programmer, kart, arkivdata, rapporter, tekniske og
vitenskapelige data og enhver annen informasjon vedrørende teknisk, økonomisk og
kommersiell virksomhet etter Avtalen. Dette gjelder ikke opplysninger til Partenes
Tilknyttede selskaper.
Plikten etter første ledd gjelder likevel ikke for deltakerne i Partnerforum etter
artikkel 5 i forholdet dem imellom med hensyn til saker og tilknyttet informasjon
som behandles i Partnerforum.
En Part har rett til å gi finansinstitusjoner slike opplysninger som forlanges og som
er nødvendige i forbindelse med finansiering av Partens deltakelse i den felles
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virksomhet. Opplysninger som nevnt i første ledd kan også gis til selskaper som
Parten forhandler med om slik overdragelse av Deltakerandelen som omfattes av
petroleumsloven § 10-12. De øvrige Parter må underrettes på forhånd om hvilke
opplysninger som er forlangt av institusjonen eller som ønskes gitt selskaper Parten
forhandler om overdragelse med.
Operatøren har rett til å gi opplysninger som nevnt ovenfor til konsulenter og
leverandører som er direkte engasjert i virksomheten, dersom dette er nødvendig for
utførelsen av arbeidet. Enhver Part har også rett til å gi slike opplysninger til
profesjonelle konsulenter som utfører oppdrag for ham.
I alle tilfelle skal den som gir opplysninger som omfattes av dette punkt, sørge for at
mottakeren forplikter seg til å behandle opplysningene konfidensielt.
27.3

En Part som opphører å være Part skal fortsatt ha plikt til å hemmeligholde
opplysninger som omfattes av artikkel 27.2, og han kan ikke lenger gjøre bruk av rett
etter reglene i artikkel 27.2 til å overlate slike opplysninger til andre enn Partene.

ARTIKKEL 28
28.1

MEDDELELSER

Når ikke annet er bestemt, skal meddelelser etter denne Avtale gis skriftlig.
Meddelelser mellom Partene kan kommuniseres ved direkte levering, post, telefaks,
teleks og ved bruk av elektronisk korrespondanse. Uttalelser om deltagelse i
utbygging av Forekomst skal sendes rekommandert eller leveres direkte mot
kvittering.
Ved bruk av elektronisk korrespondanse, skal Partene benytte den til enhver tid
anerkjente internasjonale standard for elektronisk overføring av dokumenter som
styringskomiteen velger. Standarden som velges skal åpne for bruk av digital
signatur, eller tilsvarende elektronisk sikringsmulighet, kryptering samt arkivering og
gjenhenting.
Meddelelser skal være på norsk eller engelsk. De skal sendes til Partenes sist
oppgitte
forretningsadresse/elektroniske
postadresse.
Meddelelser
til
styringskomiteen sendes formannen med kopier til de øvrige Medlemmer.

ARTIKKEL 29
29.1

Med mindre Partene blir enige om å bringe tvisten inn for de ordinære domstoler,
skal enhver tvist som oppstår i forbindelse med Avtalen avgjøres ved voldgift i
Norge etter norsk rett. Reglene i lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift får anvendelse,
med mindre noe annet avtales.

ARTIKKEL 30
30.1

TVISTER

AVSLUTNING AV PETROLEUMSVIRKSOMHETEN

Operatøren skal foreslå for styringskomiteen at det skal utarbeides en
avslutningsplan for virksomheten i samsvar med frister som følger av
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petroleumsloven.
Dersom Operatøren eller en Part mener at virksomheten skal avsluttes eller bruken
av en innretning skal opphøre før Utvinningstillatelsen utløper, kan han innen
samme tidsfrister foreslå for styringskomiteen at det skal utarbeides en
avslutningsplan for virksomheten eller innretningen.
Vedtar styringskomiteen at det skal utarbeides en avslutningsplan, skal Operatøren
gjøre dette i nært samarbeid med de øvrige Parter.
Styringskomiteen kan også vedta å søke Departementet om utsettelse av fristen for å
sende inn en avslutningsplan eller fritak fra kravet om å legge frem en
avslutningsplan.
30.2

Dersom styringskomiteen ikke vedtar et forslag om at det skal utarbeides
avslutningsplan eller ikke behandler forslaget innen rimelig tid, kan enhver Part selv
utarbeide en avslutningsplan. Når en Part ber om det skal Operatøren assistere Parten
i hans arbeid i den utstrekning dette ikke medfører kostnad eller ulempe for
interessentskapet.

30.3

Avslutningsplanen skal omfatte forslag til fortsatt produksjon eller nedstengning av
produksjon og disponering av innretninger, for eksempel videre bruk av innretningen
i petroleumsvirksomheten, annen bruk, hel eller delvis fjerning eller etterlatelse. I
avslutningsplanen skal tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og økonomiske
forhold, samt hensynet til andre brukere av havet, omtales for det eller de aktuelle
disponeringsalternativer. For øvrig skal det gis opplysninger i samsvar med det som
følger av gjeldende lov, forskrift og retningslinjer.

ARTIKKEL 31

AVSLUTNINGSPLAN

31.1

Avslutningsplan etter artikkel 30 skal sendes til styringskomiteen og Partene.

31.2

Enhver part kan utarbeide en alternativ avslutningsplan eller fremme endringsforslag,
og skal i tilfelle vedlegge en redegjørelse for Partenes avvikende konklusjoner. Etter
forespørsel skal Operatøren assistere Parten i hans arbeid i den utstrekning dette ikke
medfører kostnad eller ulempe for interessentskapet.

31.3

Styringskomiteen kan vedta en avslutningsplan tidligst tre måneder etter at den
mottok planen. Har en Part innen utløpet av denne tid gitt varsel om at han vil
utarbeide forslag om vesentlige endringer i avslutningsplanen eller en alternativ
avslutningsplan, kan styringskomiteen sette en frist på minst tre måneder for
fremsettelse av forslaget.

31.4

Dersom styringskomiteen vedtar en avslutningsplan utarbeidet etter artikkel 30.2,
31.2 eller 31.3, eller gjør vesentlig bruk av slik avslutningsplan, kan den Part som har
utarbeidet planen kreve refusjon av kostnadene ved utarbeidelsen.

31.5

En vedtatt avslutningsplan med tilhørende dokumentasjon skal sendes Partene,
Departementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Oljedirektoratet.
34

4927

31.6

Dersom en eller flere Parter vil motsette seg et vedtak i styringskomiteen om å sende
inn en avslutningsplan og heller fortsette produksjonen, kan den eller disse Parter
fremme forslag om dette i styringskomiteen sammen med et avtaleutkast for fortsatt
produksjon. Dersom det ikke oppnås enighet om en avtale om fortsatt produksjon,
skal den vedtatte avslutningsplanen sendes ut som bestemt i artikkel 31.5 sammen
med forslaget om fortsatt produksjon.

ARTIKKEL 32

GJENNOMFØRING AV EN AVSLUTNINGSPLAN

32.1

Så snart Departementet har fattet vedtak om disponering skal Operatøren forelegge
for styringskomiteen forslag til hvordan Departementets disponeringsvedtak kan
gjennomføres.

32.2

Styringskomiteen skal behandle Operatørens forslag innen tre måneder, ellers anses
Operatørens forslag som vedtatt.
Styringskomiteen kan endre, vedta eller forkaste Operatørens forslag til
gjennomføring av Departementets disponeringsvedtak.

32.3

Reglene i artikkel 12 gjelder tilsvarende så langt de passer for budsjett vedrørende
kostnader til gjennomføring av disponeringsvedtak.
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ARTIKKEL 1
1.1

GENERELLE BESTEMMELSER

Definisjoner

Definisjonene i Vedlegg A – Samarbeidsavtale skal også gjelde for dette Vedlegg B –
Regnskapsavtale. I tillegg skal følgende definisjoner gjelde:
a. ”De tre største operatørene” skal bety de tre største operatørene på norsk
kontinentalsokkel basert på Pensjonsgivende Inntekt i året forut for
beregningsåret. Dersom flere Tilknyttede selskaper er operatører på norsk
kontinentalsokkel skal disse samlet regnes som en operatør.
b. "Felleseiendom" skal bety utstyr anskaffet for Fellesoperasjonen og fast
eiendom underlagt Avtalen
c. "Felleskonto" skal bety de konti som Operatøren oppretter for føring av belastninger og godskrivninger vedrørende Fellesoperasjonen.
d. "Fellesoperasjonen" skal bety all virksomhet som utøves i henhold til Avtalen
for alle Partene i fellesskap.
e. "Generell Forskning og Utvikling" skal bety prosjekter (etter Norsk
Forskningsråds definisjon av Forskning og Utvikling) som utføres av eller i
regi av Operatøren. Prosjektene skal være til nytte for de oppstrømsrettede
operasjonene og være kostnadsbelastet hos Operatøren.
f. "Hovedledelse" skal bety den del av Operatørens øverste ledelse, eventuelt
Tilknyttede selskapers øverste ledelse som er direkte engasjert i
oppstrømsrettet virksomhet.
g. "Ikke-operatørene" skal bety Partene i Avtalen bortsett fra Operatøren.
h. "Indirekte kostnader" skal bety kostnader som ikke direkte kan henføres til en
enkelt Fellesoperasjon.
i. ”Industriforum” skal bety det forum som er beskrevet i artikkel 2.3.
j. "Interne bokføringskurser" skal bety de kurser som Partene er enige om å
benytte ved omregning av fremmed valuta til norske kroner.
k. "Konsernstaber" skal bety følgende av Hovedledelsens konsernstabsaktiviteter:
regnskap og økonomi, skatt, informasjonsteknologi, intern og ekstern
informasjon, helse/miljø/sikkerhet, finans, forsikring, intern revisjon og
personal/organisasjon
l. "Materiell" skal bety utstyr og forsyninger som er anskaffet til bruk i
Fellesoperasjonen.
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m. "Pensjonsalder" skal bety den pensjonsalder som gir rett til alderspensjon i
henhold til folketrygdloven med mindre lavere pensjonsalder er gjennomført
hos den aktuelle Operatør forutsatt at denne ikke er lavere enn det som tillates i
lov om foretakspensjon eller tilsvarende relevant lovgivning eller forskrift (ved
avtaleinngåelsen er slik alder 67 år for landbasert personell og 65 år for
personell som arbeider på norsk kontinentalsokkel).
n. ”Pensjonsgivende Inntekt” skal bety summen av utbetalt lønn og godtgjørelse
som omfattes av artiklene 2.1.2.1 og 2.2.1 og som er pensjonsgivende for en
operatørs ansatte.
o. ”Påløpt Pensjonsforpliktelse”(”Projected Benefit Obligation”/”PBO”) skal bety
nåverdi av de fremtidige forventede pensjonsutbetalinger under Relevant
Pensjonsordning som er opptjent frem til det år beregningen foretas.
Beregningsmetodene som ligger til grunn for det siste tilgjengelige vedtatte
årsregnskap etter norske regnskapsregler skal benyttes.
p. ”Relevant Pensjonsordning” skal bety Operatørens pensjonsplaner basert på
Pensjonsalder.
q. ”Årets Pensjonsopptjening” (”Service Cost”) skal bety nåverdi pr 1. januar av
fremtidige forventede pensjonsutbetalinger som gjelder tjeneste i det året som
beregningen skal foretas for under Relevant Pensjonsordning for hver av De tre
største operatørenes ansatte som midlertidig eller permanent er engasjert i
Fellesoperasjonen. Beregningsmetodene som ligger til grunn for det siste
tilgjengelige vedtatte årsregnskap etter norske regnskapsregler skal benyttes.
1.2

Kontantbehov - Forskudd

1.2.1 Generelle regler
Operatøren skal minst 10 dager før begynnelsen av hver måned sende Ikkeoperatørene en prognose, spesifisert pr. måned, over forventet kontantbehov de
følgende 3 måneder.
På anmodning skal Ikke-operatørene forskuttere sine andeler av det beregnede
kontantbehov for neste måneds virksomhet. Skriftlig anmodning om forskudd skal
sendes minst 15 dager før innbetalingen skal skje. Forfallsdag fastsettes av
Operatøren, men skal tidligst være 1. arbeidsdag i den måneden forskuddet gjelder.
Operatøren skal, uavhengig av artikkel 1.2.3, unngå å akkumulere unødvendige
kontantbeholdninger fra de innbetalte forskudd.
For å unngå oppbygging av slike kontantbeholdninger, kan større forskudd fordeles
på to innbetalinger som er i samsvar med de forventede utbetalinger.
Prognosen over kontantbehov og anmodning om forskudd skal spesifiseres i de
valutaer forskuddet skal betales i. Forskudd skal innkalles i valuta når Operatøren har
betalinger i valutaen med mer enn tilsvarende NOK 50 mill. pr. år. Beløpsgrensen
kan endres av styringskomiteen.
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Er de innkalte forskudd utilstrekkelige, kan Operatøren sende skriftlig anmodning
om tilleggsforskudd. Anmodningen skal angi hva de uforutsette utbetalingene
gjelder. Forfallsdagen fastsettes av Operatøren, men skal tidligst være fem
arbeidsdager etter at anmodning er mottatt.
Dersom det viser seg at månedens kontantbehov blir betydelig mindre enn de
innkalte forskudd, skal det overskytende beløp tilbakebetales snarest mulig med
mindre Partene er enige om å overføre beløpet til neste betalingstermin. Hvis
Operatøren blir klar over et redusert kontantbehov før forfallsdag skal Partene
informeres om dette ved en korrigert kontantinnkalling så fremt dette er praktisk
mulig.
De innbetalte forskudd skal avregnes pr. innkalt valuta mot månedens faktiske
utbetalinger i disse valutaene, og neste forskuddsinnkalling skal justeres tilsvarende.
Er samlet kontantbehov mindre enn NOK 5 mill. pr. måned, er det ikke krav om at
Operatøren skal foreta kontantinnkallinger. Beløpsgrensen kan endres av
styringskomiteen.
Dersom Operatøren ikke har innkalt forskudd, skal Ikke-operatørene betale sine
forholdsmessige andeler av månedens utbetalinger innen 15 dager etter at avregning
med anmodning om betaling er mottatt.
1.2.2 Forsinkelsesrenter
Betaling av forskudd eller avregning skal foretas på eller før forfallsdag. Dersom
dette ikke gjøres, skal det ubetalte beløp rentebelastes for hver måned eller del av
måned etter følgende:
Renter på forsinket betaling skal betales for perioden fra og med forfallsdagen frem
til, men ikke medregnet, valuteringsdag for betalingen.
For norske kroner skal renter beregnes på grunnlag av en årlig rate lik 3 måneders
Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR) som bekjentgjort daglig på Reuters side
NIBP, klokken 12:00, på forfallsdag for betalingen, med tillegg av 3 prosentpoeng.
For Euro skal renten beregnes på grunnlag av en årlig rate lik 3 måneders
EUROLIBOR som bekjentgjort daglig på Reuters side LIBOR 01, klokken 11:00,
London tid, på forfallsdag for betalingen, med tillegg av 3 prosentpoeng.
For andre valutaer skal renten beregnes på grunnlag av en årlig rate lik 3 måneders
London Interbank Offered Rate (LIBOR) for de aktuelle valutaslag som bekjentgjort
daglig på Reuters side LIBOR 01, klokken 11:00, London tid, på forfallsdag for
betalingen, med tillegg av 3 prosentpoeng.
Dersom ratene for enkelte valutaslag ikke bekjentgjøres av Reuters, skal rater oppgitt
av den største banken i finanssenteret for dette valutaslag brukes som referanse.
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Forsinkelsesrenter skal fordeles forholdsmessig til de Partene som har finansiert den
forsinkede betalingen.
1.2.3 Renter på likvidsaldi
Renter skal godskrives/belastes på Partenes daglige kontantbalanser hos Operatøren
(positive og negative).
Denne godskrivning/belastning av renter skal beregnes på interne konti hos
Operatøren som viser daglige kontantbalanser pr. innkalt valuta og/eller på separate
bankkonti for Fellesoperasjonen.
Operatørens tilskudd
kontantinnkalling.

skal

godskrives

Felleskonto

på

forfallsdag

for

Renter og andre betingelser skal i prinsippet svare til hva et selskap med en
tilsvarende pengestrøm ville oppnå i en førsteklasses bank, dog minst tilsvarende den
rentegodtgjørelse Operatøren oppnår. Følgende to alternativer er likeverdige:
ALTERNATIV 1:
Rentefoten skal fastsettes på 3 måneders basis og knyttes til en relevant Interbank
rate:
Gruppe 1: NOK - NIBOR (3 måneder) + 1,0 % / - 1,0 %
Gruppe 2: EUR – EUROLIBOR (3 måneder) + 0,5 % / - 0,5 %
Gruppe 3: Andre (f.eks. USD, GBP)
- LIBOR (3 måneder) + 0,5 % / - 0,5 %
NIBOR defineres som:
Et månedsgjennomsnitt av inneværende måned for 3 måneders "Norwegian
Interbank Offered Rate", som bekjentgjort på Reuters side NIBP, klokken 12:00. For
den dag eller dager denne ikke er tilgjengelig, brukes 3 måneders NIBOR fra DnB
NOR, Oslo, gitt dagen før den relevante dag for bekjentgjørelse. Dersom de
ovennevnte NIBOR noteringer er basert på 365/360 dager, må renten multipliseres
med brøken 365/360 for å reflektere den norske renteberegningsraten på 360/360
eller 365/365 dager. Ved utregning av månedsgjennomsnitt benyttes kvoteringer
oppgitt med fire desimaler.
LIBOR/EUROLIBOR defineres som:
Et månedsgjennomsnitt av inneværende måned for 3 måneders "Euro Currency
Interest Rate" som bekjentgjort på Reuters side LIBOR 01, klokken 11:00, London
tid. For den dag eller dager denne ikke er tilgjengelig, brukes 3 måneders LIBOR for
den aktuelle valuta fra Chase Manhattan Bank, London, oppgitt dagen før den
relevante dag for bekjentgjørelse. Ved utregning av månedsgjennomsnitt benyttes
kvoteringer oppgitt med fire desimaler.
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Ovennevnte rentefot må korrigeres dersom det er uoverensstemmelse mellom basis
for renten og beregningen forsåvidt gjelder rentedager.
ALTERNATIV 2:
Dersom Operatøren har etablert egne bankkonti for lisenslikvider (som dekker en
eller flere tillatelser) må den aktuelle renten opptjent/betalt av Operatøren allokeres
til Partene basert på Operatørens og Ikke-operatørenes aktuelle innskudd på disse
kontiene. Både Operatør og Ikke-operatører skal betale inn til en slik konto i.h.t.
innkalling.
Rentene er kalkulert på basis av Ikke-operatørenes daglige saldo hos Operatøren,
eller på basis av en gjennomsnittlig saldo kalkulert for hver måned, eller på basis av
formler som reflekterer oppbygging av daglig kontantbeholdning og balansen på
kvartalsbasis. Rentebeløpet spesifiseres under "Finansielle poster" i regnskapet, ikke
senere enn måneden etter utløpet av perioden. Betalingsdag er fastsatt etter samme
prinsipp for kredit/debet, ikke senere enn første dag i denne følgende måned.
1.3

Regnskap og avregning

1.3.1 Generelle regler
Partene er ansvarlige for å føre sine egne regnskaper i samsvar med norske lover,
regler og forskrifter og i henhold til god regnskapsskikk. Operatørens avregninger og
oppgaver skal være slik at disse vilkår kan oppfylles. Operatøren skal også forsyne
Ikke-operatørene med annen informasjon som de med rimelighet måtte be om i
forbindelse med føring av Ikke-operatørenes regnskap.
Operatøren skal sende Ikke-operatørene kontoplan og en kortfattet beskrivelse av det
regnskapssystem han benytter. Vesentlige endringer skal meddeles Ikke-operatørene.
Felleskonto skal føres i norske kroner, og det er en forutsetning at ingen av Partene
på bekostning av eller til fordel for de øvrige Parter skal tjene eller tape på
omveksling eller omregning av valutaene.
Ved omregning av kostnader fra fremmed valuta til norske kroner, har Operatøren
rett til å benytte seg av Interne bokføringskurser, basert på salgskurser som
distribuert av DnB NOR eller andre noteringssteder som foreslått av Operatøren og
som godkjennes av Ikke-operatørene.
Innkaller Operatøren fremmed valuta, gjelder Intern bokføringskurs også for
innbetalinger og disponeringer av slik valuta. Endres Intern bokføringskurs, justeres
samtidig beholdningsverdien i norske kroner av innkalt valuta. For å lette kontrollen,
bør endring av Intern bokføringskurs foretas ved månedens slutt.
Dersom det foretas utbetalinger i valuta som Operatøren ikke har innkalt, skal
transaksjonen bokføres til realisert kurs når valutabeløpet kjøpes i bank. Dersom
betalingen foretas fra Operatørens beholdning av vedkommende valuta, skal transaksjonen bokføres til salgskurser som distribuert av DnB NOR eller andre
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noteringssteder som foreslått av Operatøren og som godkjennes av Ikke-operatørene,
2 forretningsdager før valuteringsdag.
Differansen mellom kostnadsført beløp og betalt beløp omgjort fra valuta til norske
kroner i henhold til Interne bokføringskurser, skal Operatøren føre på Felleskontoen
(agio og disagio).
Innen 15 dager etter utløpet av hver måned, skal Operatøren sende til Ikke-operatørene de opplysninger som opplistes nedenfor. Dersom denne fristen ikke kan
overholdes, skal Operatøren umiddelbart utarbeide anslag over alle kostnadene pr.
budsjettgruppe og sende disse til Ikke-operatørene. Hvis aktiviteten i
fellesoperasjonene er lav, kan styringskomiteen bestemme at avregningen bare skal
sendes Ikke-operatørene 15 dager etter utløpet av hvert kvartal:
a)

Oppgave over alle kostnader og inntekter som er ført på Felleskontoen,
klassifisert og summert på hensiktsmessige konti og som viser kostnadenes
og inntektenes art og som samsvarer med godkjent budsjettstruktur og som
inkluderer total avsetning vist som separat post. Oppgaven skal også vise
akkumulerte tall fra årets begynnelse sammenlignet med budsjett. For
investeringer skal det vises akkumulerte tall fra investeringsstart.

b) Oppgave over felles forpliktelser og tilgodehavender.
c)

Avregning som viser Partenes forskuddsinnbetalinger i de forskjellige
valutaer, deres tilsvarende andeler av månedens utbetalinger og akkumulerte
tall.

d) Detaljert oversikt over uvanlige kostnader og inntekter, inklusive
revisjonskorreksjoner som skal identifiseres spesielt.
e)

Opplysning om de valutakurser som er benyttet.

f)

Oppgave over hver Parts andel av trekk på felles eksportkreditter som betales
direkte til leverandører av varer og tjenester.

Operatørens fremdriftsrapporter i henhold til artikkel 12 i Vedlegg A –
Samarbeidsavtale skal inneholde budsjettoppfølging og oppfølging av bevilgede
midler (utgiftsfullmakter/AFE).
1.3.2 Renter på etterkalkyler
Dersom Operatøren belaster/godskriver Fellesoperasjonen for foreløpig etterkalkyle
for inneværende år og etterkalkyler som gjelder tidligere år, skal Fellesoperasjonen
belastes/godskrives rente på disse. Renten skal beregnes fra det tidspunkt den skulle
vært belastet/godskrevet eller fra 1. juli i dette året, til det tidspunktet den blir
belastet/godskrevet Fellesoperasjonen. Rentesatsen skal være lik gjennomsnittet av 3
måneders NIBOR, basert på et gjennomsnitt for 3 måneder, jfr. artikkel 1.2.3,
Alternativ 1, men uten bruk av rentemargin.
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1.3.3 Korreksjoner
Korreksjoner av belastning/godskriving som må gjøres av Operatør skal skje så snart
som mulig og senest innen 24 måneder etter utløpet av det Regnskapsåret
korreksjonen relaterer seg til. Renten skal beregnes fra det tidspunkt den skulle vært
belastet/godskrevet eller fra 1. juli i dette året, til det tidspunkt den blir
belastet/godskrevet Fellesoperasjonen. Rentesatsen skal være lik gjennomsnittet av 3
måneders NIBOR, beregnet i samsvar med artikkel 1.2.3, Alternativ 1, men uten
bruk av rentemargin.
1.3.4 Tilbakelevering av utvinningstillatelser
Etter tilbakelevering av Utvinningstillatelsen har Operatøren anledning til å belaste
Fellesoperasjonen kun for de kostnader som er nødvendig for en forsvarlig avvikling
av virksomheten. Med mindre annet er avtalt, forutsettes dette å skje innen 6
måneder etter utløpet av den måneden tillatelsen blir tilbakelevert.
Belastning/godskrivinger som følge av korreksjoner eller revisjoner ved etterkalkyler
skal renteberegnes etter reglene i artikkel 1.2.3, Alternativ 1 og belastes Ikkeoperatørene i egne oppgjør.
1.4

Revisjon

1.4.1 Generelle regler
En Ikke-operatør har rett til å revidere regnskap, protokoller, opptegnelser og
dokumenter som har tilknytning til Fellesoperasjonen innen 24 måneder etter utløpet
av hvert Regnskapsår, med mindre en utvidelse av denne perioden er avtalt mellom
Partene. Operatøren er forpliktet til å gi revisorene tilgang til alle Operatørens
systemer, dokumenter, data og opplysninger som er nødvendige for revisjonen samt
gjøre det mulig å foreta en generell vurdering av Operatørens kontrollrutiner og
systemer for så vidt disse har betydning for Fellesoperasjonen. Operatøren skal ellers
sørge for at revisjonen kan gjennomføres effektivt og uten unødvendige forsinkelser.
Ikke-operatørene skal også ha rett til å gjennomgå og vurdere Operatørens rutiner for
kontantforvaltning ifølge artikkel 1.2 og for innhenting av anbud og tilbud ved kjøp
av varer og tjenester.
Skriftlig varsel om revisjon skal sendes Operatøren og de andre Ikke-operatørene
minst 30 dager før revisjonen er planlagt startet.
Ikke-operatørene skal utføre revisjonen til samme tid og på en slik måte at det
oppstår minst mulig ulemper for Operatøren. Hvis Ikke-operatørene er enige, skal
revisjonen utføres av en felles revisjonsgruppe.
For operatører med flere operatøroppgaver kan Ikke-operatørene og Operatøren bli
enige med andre ikke-operatører i andre interessentskap med samme operatør om at
det gjennomføres fellesrevisjoner av de Indirekte kostnader og felles
belastningssystemer som er like for alle operatøroppgavene. Ved en slik avtale
holdes disse belastningene utenfor den dedikerte revisjon av Fellesoperasjonene.
Bestemmelsene i artiklene 1.4.1.1 og 1.4.1.2 får også anvendelse på fellesrevisjon.
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1.4.1.1 Revisjonsrapport
En skriftlig rapport (revisjonsrapport) skal sendes alle Partene innen 3 måneder etter
avsluttet revisjon.
Rapporten skal inneholde en oversikt over alle saker revisjonen har belyst med
relevante kommentarer til håndtering av regnskap og bilag. Før den skriftlige
rapporten sendes alle Partene skal utestående punkter behandles skriftlig og i minst
ett møte. Utestående punkter skal behandles i løsningsorientert dialog mellom
Operatøren og de(n) som på Ikke-operatørenes vegne utfører revisjonen.
Underskrevet referat fra møtet skal følge med den skriftlige rapporten ved
oversendelsen til alle Partene. Omforent dato for avsluttet revisjon skal fremgå av
møtereferatet.
Foreligger ikke rapporten innen fristen taper Ikke-operatørene retten til innsigelser
mot Operatørens belastninger på Felleskontoen. Unntaksvis, og når særlige grunner
foreligger kan Ikke-operatørene ved skriftlig meddelelse til Operatøren utvide fristen
for å avgi rapporten med en ny kort frist som ikke kan være lengre enn 15
forretningsdager
1.4.1.2 Behandling av uavklarte revisjonsmerknader
Operatøren skal gi skriftlig svar på revisjonsrapporten innen 3 måneder fra det
tidspunkt den er mottatt. Dersom en Ikke-operatør har merknader til Operatørens
skriftlige svar, skal disse fremsettes skriftlig. Operatøren skal gi skriftlig svar på
merknadene. Utestående punkter skal behandles i dialog mellom Operatøren og Ikkeoperatørene med sikte på å finne en omforent løsning.
Gir ikke Operatøren skriftlig svar på rapporten innen 3 måneder fra det tidspunkt den
er mottatt, taper Operatøren retten til innsigelser mot utestående punkter i rapporten.
Unntaksvis, og når særlige grunner foreligger kan Operatøren ved skriftlig
meddelelse til Ikke-operatørene utvide fristen til å avgi rapporten med en ny kort frist
som ikke kan være lengre enn 15 forretningsdager.
Dersom utestående punkter ikke er avklart innen 9 måneder etter at Operatøren
mottok den skriftlige rapporten, skal Operatøren:
i)

ii)

Føre opp den uavklarte revisjonssak på dagsorden for neste ordinære
styringskomitemøte og sammen med innkallingen gi en skriftlig
oppsummering av kommunikasjonen og behandlingen av det eller de
uavklarte revisjonsforhold,
Ved fellesrevisjon av Operatørens indirekte kostnader og felles
belastningssystemer som er like for alle operatøroppgavene innkalle
Partnerforum for behandling av det uavklarte revisjonsforhold.

En part kan fremme forslag om bruk av felles oppnevnt uavhengig fagkyndig person
til å avgi uttalelse om uavklarte revisjonsforhold eller om en alternativ forenklet
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tvisteløsning for løsning av utestående revisjonssak. Slik beslutning krever enighet
mellom partene.
1.4.1.3 Renter og kostnader
Justering mellom Fellesoperasjonen og Operatøren eller andre fellesoperasjoner som
følge av en revisjon skal godskrives/belastes rente etter reglene under artikkel 1.2.3,
Alternativ 1, men uten bruk av rentemargin. Rentene skal beregnes fra det tidspunkt
belastningen/godskrivingen skjedde, eller ved uklarhet om opprinnelig tidspunkt, fra
1. juli i det året belastningen/godskrivningen skjedde, frem til det tidspunkt
korreksjonen blir belastet/godskrevet Fellesoperasjonen.
Operatøren skal ikke bære noen andel av kostnadene forbundet med slik revisjon
med mindre det er gjort avtale om det.
1.4.2 Revisjon av kostnader til Generell Forskning og Utvikling
Kostnader til Generell Forskning og Utvikling som avgrenset i artikkel 2.2.2 er ikke
gjenstand for partnerrevisjon. Operatørens statsautoriserte revisor skal fremlegge en
bekreftelse på at kostnader til generell Forskning og Utvikling er belastet i
overensstemmelse med artikkel 2.2.2.
1.4.3 Revisjon av kostnader til Hovedledelse og Konsernstaber
Utgifter som dekkes av prosentsatsen for Hovedledelse og Konsernstaber i artikkel
2.2.3 er ikke gjenstand for revisjon. Utgifter av ekstraordinær karakter som belastes
direkte etter samme artikkel kan være gjenstand for revisjon.
1.4.4 Revisjon av standardrater for Tilknyttede selskap
Standardrater for personell og tjenester for Tilknyttede selskap som belastes direkte
er ikke gjenstand for full revisjon. Operatørenes statsautoriserte revisor skal
fremlegge en bekreftelse på at disse er kostnadsbaserte og i overensstemmelse med
denne Avtalen.
I den utstrekning Tilknyttede selskap utfører og er ansvarlig for vesentlige aktiviteter
som belastes Felleskontoen, er de kostnader som belastes fra slike enheter fullt
reviderbare.
ARTIKKEL 2

BELASTNINGER PÅ FELLESKONTO

Alle kostnader som er nødvendige for å utføre Fellesoperasjonen på en forsvarlig
måte, skal belastes Felleskontoen. Belastningene skal være rimelige sett i forhold til
Fellesoperasjonens omfang og natur og skal være tilstrekkelig dokumentert.
Ved slutten av hver måned skal Operatøren foreta en foreløpig belastning av påløpne,
ikke bokførte kostnader. Alle slike foreløpige belastninger skal tilbakeføres i den
påfølgende måned.
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Kostnadene skal inkludere, men er ikke nødvendigvis begrenset til:
2.1.

Direkte kostnader

2.1.1 Kjøp av varer og tjenester
Varer og tjenester som kjøpes, skal belastes Felleskontoen med det fakturerte beløp
etter fradrag av rabatter og bonus, men inkludert transport til operasjonsområdene,
samt andre tilhørende kostnader som lasting, lossing, havneavgift, forsikring, toll og
frakter, etc.
2.1.2 Personell
2.1.2.1 Lønn og sosiale kostnader
Lønn og sosiale kostnader for ansatte hos Operatøren eller Tilknyttede selskaper når
disse ansatte, midlertidig eller permanent, er direkte engasjert i Fellesoperasjonen.
Sosiale kostnader inkluderer lov- og tariffestede avgifter og andre kostnader og
godtgjørelser i overensstemmelse med vanlig praksis i oljeindustrien.
2.1.2.2 Transport av ansatte
Transport av ansatte som er nødvendig for utførelsen av Fellesoperasjonen.
2.1.2.3 Flyttekostnader
Flyttekostnader for ansatte til de steder hvorfra Fellesoperasjonen ledes.
Flyttekostnader tilbake til det sted den ansatte ble overflyttet fra, unntatt når disse
flyttekostnadene i henhold til vanlig praksis må antas å kunne belastes andre
Fellesoperasjoner. Slike kostnader skal inkludere transport av de ansattes familier og
deres personlige eiendeler og alle andre flyttekostnader i overensstemmelse med
Operatørens vanlige praksis.
2.1.2.4 Restruktureringskostnader
Før Operatøren kan belaste Felleskonto skal restruktureringskostnader, herunder
kostnader til pensjonering før Pensjonsalder (”tidligpensjon”) og sluttvederlag,
godkjennes av styringskomiteen i medhold av artikkel 3 i Spesielle bestemmelser i
denne Avtale. Til behandlingen i styringskomiteen skal Operatøren sannsynliggjøre
hvilken kostnadseffekt tiltakene vil ha for Fellesoperasjonen. I den grad Operatøren
sannsynliggjør at kostnaden vil gi en besparelse for Partene, har Partene plikt til å
godkjenne belastning på Felleskontoen.
For de tilfelle der Operatøren sannsynliggjør at aktiviteten skal avsluttes eller
vesentlig reduseres, og Operatøren foreslår en nødvendig restrukturering som følge
av dette, har Partene plikt til å godkjenne belastning på Felleskonto i
styringskomiteen.

47

4940
Restruktureringskostnader skal belastes Felleskonto som et neddiskontert
engangsbeløp. Belastning kan skje når bindende avtale(r) er inngått eller når den/de
aktuelle ansatte fratrer som ansatte hos Operatøren.
Kostnadene skal belastes den berørte Fellesoperasjonen. Dersom restruktureringen
berører flere av Operatørens Fellesoperasjoner skal kostnadene fordeles proratarisk
mellom de relevante Fellesoperasjoners Felleskonti basert på deres forholdsmessige
andel av de siste 3 års timeskriving.
2.1.3 Pensjon og felles pensjonspåslag
2.1.3.1 Belastning av pensjonspåslaget
Pensjonsansvaret ligger hos Operatøren som arbeidsgiver. Operatørens
pensjonsutgifter skal belastes Felleskonto i henhold til reglene i artikkel 2.1.3. Med
unntak av arbeidsgiveravgift og eventuelle implementeringsdifferanser (artikkel
2.1.3.2) restruktureringskostnader (artikkel 2.1.2.4) og tidligpensjon (artikkel 2.1.3.3)
skal belastningen skje ved at Operatøren kontantinnkaller et prosentpåslag av
Pensjonsgivende Inntekt (”Prosentpåslaget”). Prosentpåslaget er endelig oppgjør for
de opparbeidede pensjonsforpliktelser som dekkes av Prosentpåslaget i perioden.
2.1.3.2 Beregning av pensjonspåslaget
Prosentpåslaget skal årlig før 1. september fastsettes av Industriforum for det
kommende År, jfr. artikkel 2.3. Prosentpåslaget beregnes ved at hver av De tre
største operatørene først beregner sitt individuelle prosentpåslag, og deretter
beregnes Prosentpåslaget. Det individuelle prosentpåslaget skal beregnes som følger:
i)

Hver av De tre største operatørene skal benytte Årets Pensjonsopptjening,
rentejustert med 6 måneder, dividert på forventet Pensjonsgivende Inntekt i
det året beregningen foretas. Diskonteringsrenten benyttes ved
rentejusteringen.

ii)

Hver av De tre største operatørene skal benytte Pensjonsgivende Inntekt, sine
egne populasjonsdata og data knyttet til rettigheter i henhold til Relevant
Pensjonsordning med Pensjonsalder som grunnlag for beregningen av det
individuelle prosentpåslaget. Pensjonsgivende Inntekt og data per 31.
desember i året før beregningene foretas skal legges til grunn.

iii)

Hver av De tre største operatørene skal beregne sitt individuelle
prosentpåslag basert på sine økonomiske parametere for diskonteringsrente,
lønnsregulering,
regulering
av
folketrygdens
grunnbeløp
og
pensjonsregulering fastsatt for finansregnskapsformål. Siste tilgjengelige
vedtatte årsregnskap etter norske regnskapsregler legges til grunn.

iv)

Hver av De tre største operatørene skal benytte sine egne forutsetninger
vedrørende fratreden før pensjonering ved Pensjonsalder. Forutsetningene
som ligger til grunn for det siste tilgjengelige vedtatte årsregnskap etter
norske regnskapsregler skal benyttes.
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v)

Hver av De tre største operatørene skal beregne sitt individuelle
prosentpåslag basert på felles tariffer knyttet til dødelighet og uførhet fastsatt
i medhold av artikkel 2.3.2 samt andre demografiske forutsetninger hos den
enkelte av Operatørene.

Prosentpåslaget beregnes ved at De tre største operatørenes individuelle
prosentpåslag veies på grunnlag av deres relative andel av De tre største operatørenes
samlede forventede Pensjonsgivende Inntekt i det år beregningen foretas. Resultatet
av veiingen med tillegg av et administrasjonspåslag på 0,4 % utgjør Prosentpåslaget.
Prosentpåslaget avrundes til nærmeste tall med en desimals presisjon. Det skal ved
beregningene av de individuelle prosentpåslagene eller Prosentpåslaget ikke inngå
noe risikopåslag.
Arbeidsgiveravgift skal ikke tillegges Prosentpåslaget, men belastes i henhold til
kontantprinsippet.
Engangseffekt som følge av endring i Påløpt Pensjonsforpliktelse
(implementeringsdifferanse) tillates belastet/godskrevet dersom balansen forrykkes
mellom Partene ut fra prinsippet i artikkel 3.1, tredje ledd i Vedlegg A –
Samarbeidsavtale, og dette enten skyldes:
x
x

Lovendringer, eller
Endringer i tariffene referert til i artikkel 2.1.3.2 v. ovenfor.

Operatøren skal også kunne belaste/godskrive implementeringsdifferanser i løpet av
lovbestemte overgangsperioder forut for en lovendrings tvingende ikrafttredelse. Før
slik belastning/godskriving kan gjennomføres skal Operatøren forelegge en plan med
begrunnelse for belastning/godskriving for Industriforum med det formål å oppnå
enighet om planen. Dersom medlemmene i Industriforum ikke blir enig, kan
Operatøren
bestemme
på
hvilket
tidspunkt
i
overgangsperioden
implementeringsdifferansen skal belastes/godskrives.
Implementeringsdifferansen skal beregnes av Operatørens aktuar og kan kontrolleres
av den aktuar som Industriforum har knyttet til seg. Engangseffekten skal beregnes av
Operatøren og utgjør differansen mellom Påløpt Pensjonsforpliktelse før og etter
endringen.
2.1.3.3 Tidligpensjoneringsordninger
Kostnader knyttet til:
i)
ii)
iii)

Tidligpensjoneringsordninger basert på tariffavtale som definert i lov om
arbeidstvister (for eksempel avtalefestet pensjon og annen ordning for
offshoreansatte basert på tilsvarende alder), eller
Tidligpensjoneringsordning avtalt som en del av den ansattes
ansettelsesvilkår og ikke som den del av en restruktureringsprosess, eller
Enkelttilfeller ved sykdom eller arbeidstvister
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kan Operatøren belaste Felleskontoen uten særskilt behandling i styringskomiteen.
Felleskonto skal belastes med et neddiskontert engangsbeløp på det tidspunkt den/de
aktuelle ansatte avslutter arbeidsforholdet hos Operatøren.
Kostnadene skal belastes den berørte Fellesoperasjonen. Dersom restruktureringen
berører flere av Operatørens Fellesoperasjoner, skal kostnadene fordeles proratarisk
mellom de relevante Fellesoperasjoners Felleskonti basert på deres forholdsmessige
andel av de siste 3 års timeskriving.
2.1.3.4 Overgangsordning
For ansatte hos Operatøren som ved denne Avtales ikrafttreden allerede har avsluttet
arbeidsforholdet hos Operatøren under ordning som nevnt i foregående ledd, skal
Operatøren kunne belaste Felleskontoen med et neddiskontert engangsbeløp.
2.1.4 Materiell og tjenester fra Operatør, Ikke-operatør eller Tilknyttede selskap
a) Materiell
For Materiell som eies av interessentskapet belastes Felleskonto alle kostnader til
anskaffelse, lagerhold og drift av interessentskapets materiellager. Ved lån av
Materiell mellom en eller flere tillatelser skal låntaker erstatte Materiell enhet for
enhet eller etter egen avtale.
For Materiell som overføres fra Operatørens felleslager, skal belastes den til enhver
tid gjennomsnittlige anskaffelsesverdi eller til avtalt pris. Brukt materiell som egner
seg til bruk på nytt kan tilbakeføres til lagerbeholdning etter at eventuelle
reparasjoner er utført, jfr. artikkel 3.1. Materiell blir da klassifisert som nytt.
Gjennomsnittlig anskaffelsesverdi for Materiell skal også omfatte kostnader i
forbindelse med innkjøp, lagring, rente og ukurans.
b) Tjenester
Tekniske og andre tjenester inkludert, men ikke begrenset til, laboratorieanalyser,
karttegning, geologiske og geofysiske fortolkninger, konstruksjonsarbeider,
forskning, databehandling og regnskapsføring som direkte kan henføres til
Fellesoperasjonen, skal belastes Felleskontoen med de faktiske kostnader, forutsatt
at slike kostnader ikke overstiger de som ville påløpt dersom slike tjenester hadde
blitt utført av frittstående konsulentfirmaer og serviceselskaper.
c) Utstyr og anlegg
Bruk av utstyr og anlegg skal belastes Felleskontoen til rater som dekker direkte
drifts- og vedlikeholdskostnader, rimelige avskrivningskostnader samt renter på
nedskrevne investeringer. Slike rater skal ikke overstige de som gjelder i det
aktuelle området. På anmodning skal rateberegningene dokumenteres. Dersom
utstyr og anlegg nyttes til andre operasjoner, skal kostnadene fordeles på de enkelte
operasjoner i forhold til bruken i perioden.
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2.1.5 Skade på eller tap av Felleseiendom
Kostnader som er nødvendige for å reparere eller erstatte Felleseiendom som er
skadet eller gått tapt, skal belastes Felleskontoen og klassifiseres slik at de senere kan
identifiseres. Dersom slike skader eller tap dekkes av felles forsikringer, skal
forsikringsoppgjør godskrives tilsvarende.
Operatøren skal snarest mulig gi skriftlig melding til Ikke-operatørene om skader og
tap av betydning, samt informasjon Ikke-operatørene trenger for forsikringsformål.
2.1.6 Forsikring
a) Netto premier for forsikringer som er fastsatt av lover og bestemmelser eller vedtatt
av styringskomiteen som felles for Partene.
b) Kostnader som følger av skadeoppgjør som ikke dekkes av forsikringen.
2.1.7 Juridisk bistand
Alle kostnader knyttet til behandling av krav eller tvister som oppstår i forbindelse
med Fellesoperasjonen, herunder kostnader til juridisk og annen bistand ved
vurdering av slike krav eller tvister, forliksforhandlinger og eventuell sakførsel.
Ingen belastning over NOK 250 000,- med hensyn til en bestemt sak for tjenester
utført av juridisk personell hos Operatøren, kan gjøres uten forhåndsgodkjennelse av
Ikke-operatørene.
Beløpsgrensen kan endres av styringskomiteen.
2.1.8 Skatter, toll og avgifter
Alle skatter, toll og avgifter av enhver art som er pålagt av norske myndigheter,
unntatt inntekts- og formuesskatt.
2.1.9 Kontorer, baser og forskjellige anlegg
Nettokostnader ved å etablere og drive ethvert kontor, underkontor, baser, eller andre
anlegg eller eiendommer som brukes bare for Fellesoperasjonen. Dersom anlegg eller
eiendommer også benyttes utenfor Fellesoperasjonen, skal nettokostnadene fordeles
på de forskjellige operasjoner i henhold til vanlige fordelingskriterier på en rettferdig
måte.
2.1.10 Gjennomføring av disponeringsvedtak
Kostnader i forbindelse med gjennomføring av disponeringsvedtak i medhold av den
til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder forprosjekteringskostnader og
administrative kostnader.
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2.2

Indirekte kostnader

2.2.1 Generelt
Indirekte kostnader knytter seg til organisasjonsenheter/funksjoner som etter sin
natur er indirekte, f.eks.:
x
x
x
x

Hovedledelsen
Støtte- og stabsfunksjoner som økonomi og finans, personal og organisasjon,
juridisk og felles servicefunksjoner
Indirekte funksjoner i operative avdelinger
Indirekte kostnader fra Tilknyttede selskaper

Kostnader kan dessuten være indirekte etter sin art som f.eks. finanskostnader og
avskrivninger, kontorleie, kommunikasjonskostnader.
Endelig kan enkelte aktiviteter representere Indirekte kostnader, f.eks. Generell
Forskning og Utvikling.
Tjenester som utføres av ovennevnte eller lignende avdelinger og som er direkte
henførbare til Fellesoperasjonene skal, så langt det er praktisk, belastes som direkte
kostnader i overensstemmelse med artikkel 2.1.4 a) Materiell foran.
Etter ulike systemer for mellomleddsfordelinger, skjer i siste omgang belastningene
av Indirekte kostnader til den enkelte Fellesoperasjon eller til aktiviteter hvor
Operatøren bærer kostnadene selv. Belastningene skal foretas etter rimelige
fordelingsmetoder. Noen eksempler på fordelingsmetoder:
x
x
x
x

Etter direkte tid, anvendt på direkte personalkostnader
Etter direkte materialforbruk, anvendt på direkte materialkostnader
Etter omsetningsnøkler, herunder glideskalasystemer
Andre kapasitets- og/eller forbruksbaserte fordelingsmetoder

Belastninger i henhold til disse fordelingsmetoder skal beregnes på grunnlag av tidsog kostnadsstudier og gjennomgås årlig for å bekrefte at de rimelig kompenserer
Operatøren for de kostnader de er ment å dekke. Dersom Operatøren benytter
midlertidig budsjetterte timepriser o.l. for belastning gjennom året og gjør en
etterkalkyle i året etter, jfr. artikkel 1.3.3, skal etterkalkylen være avsluttet og
belastet/godskrevet Fellesoperasjonen inklusive renter helst innen utgangen av 1.
kvartal i året etter, men senest 1. juni året etter.
For å gi grunnlag for den ovennevnte årlige gjennomgang, skal Operatøren sørge for
at Ikke-operatørene får et ajourført organisasjonskart sammen med grunnlaget for
belastninger på Felleskontoen og en identifikasjon av de deler av organisasjonen som
belastes direkte under artiklene 2.1.2, 2.1.4 a), 2.1.8 og de deler av organisasjonen
som dekkes av belastninger under denne artikkel.
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2.2.2 Generell Forskning og Utvikling
Operatørens kostnader til Generell Forskning og Utvikling kan belastes
Felleskontoen i forhold til årets lete- og utbyggings- og driftskostnader etter følgende
regler:
Prosjekter som ikke gjøres til gjenstand for uinnskrenket revisjon kan belastes
Felleskontoen etter følgende prosentsatser og grenser basert på årlige kostnader
unntatt arealavgift, CO2-avgift, NOX-avgift når den er direkte pålagt
Fellesoperasjonen, kjøp av gass til injisering og tariffer betalt i forbindelse med
prosessering av petroleum på tredjeparts feltinstallasjoner:
Letekostnader:

0 - 300 mill NOK

2,5%

Driftskostnader:

0 - 1000 mill NOK
1000 - 2500 mill NOK

2,7%
1,0%

Utbyggingskostnader:

0 - 1000 mill NOK
1000 – 2000 mill NOK
2000 – 3500 mill NOK

2,5%
1,0%
0,5%

Tariffer mottatt ved prosessering av andres petroleum og andre inntekter som
godskrives felleskonto skal ikke gå til fradrag ved beregning av ovennevnte
kostnader
Med letekostnader menes alle kostnader som styringskomiteen beslutter kan belastes
Felleskontoen som letekostnader, normalt kostnader frem til godkjent utbyggingsplan
foreligger, og dessuten alle kostnader utenfor det området som omfattes av
utbyggingsplanen.
Med driftskostnader menes alle kostnader som styringskomiteen beslutter kan
belastes Felleskontoen som driftskostnader, normalt direkte produksjonskostnader og
driftsorganisasjonens direkte og indirekte kostnader før og etter produksjonsstart,
unntatt letekostnader.
Med utbyggingskostnader menes alle kostnader som styringskomiteen beslutter kan
belastes Felleskontoen som investeringer, normalt alle kostnader unntatt
driftskostnader (herunder driftsforberedelser) for virksomhet i det området som
omfattes av utbyggingsplanen.
Fjerningskostnader behandles som utbyggingskostnader.
Operatøren må hvert År dokumentere at Generell Forskning og Utvikling har
nytteverdi for norsk sokkel og er kostnadsbelastet i et omfang som minst tilsvarer
belastningsretten mot relevante Felleskonti. Operatøren belaster Felleskontoen for
prosenttilleggene ved den periodiske avregningen. Kostnader som belastes
Felleskontoen i henhold til denne artikkel inngår ikke i beregningsgrunnlaget.
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I den grad Operatøren ikke kan dokumentere tilstrekkelig kostnadsomfang til fullt ut
å kunne belaste relevante Felleskonti med prosenttilleggene, skal Operatørens
belastning mot relevante Felleskonti reduseres tilsvarende proratarisk.
Intervallene over vil bli endret hvert År fra begynnelsen av Året på grunnlag av
konsumprisindeksen fra Norges Statistiske Sentralbyrå pr. 15. juli inneværende år.
Basis er 15. juli 2004.
2.2.3 Hovedledelse og Konsernstaber
Operatørens kostnader til Hovedledelse og Konsernstaber kan belastes Felleskontoen
med 0,65 % av de årlige kostnader til leting, drift og utbygging vedrørende
Fellesoperasjonen, unntatt belastninger til Generell Forskning og Utvikling som kan
belastes Felleskontoen i henhold til artikkel 2.2.2. Med kostnader til leting, drift og
utbygging menes det samme som i artikkel 2.2.2.
Prosentsatsen skal dekke Operatørens Hovedledelses- og Konsernstabskostnader i
den grad Hovedledelse og Konsernstaber utfører arbeid av overordnet karakter for
Operatøren som ikke refererer seg direkte til drift av et eller flere felt på norsk
kontinentalsokkel. Aktivitetene som dekkes av satsen skal omfatte Hovedledelsens
og Konsernstabenes utgifter knyttet til utarbeidelse og vedlikehold av
konserndekkende styrende dokumentasjon og prosedyrer samt tjenester som ikke er
dekket av artikkel 2.2.3 fjerde avsnitt. Prosentsatsen skal dekke både interne og
eksternt kjøpte tjenester.
Utgiftene som dekkes av satsen er ikke gjenstand for revisjon.
Tjenester av ekstraordinær karakter til nytte for et eller flere interessentskap på norsk
kontinentalsokkel skal kunne belastes direkte til de aktuelle interessentskap i tillegg
til satsen. Dersom utgifter til tjenester av ekstraordinær karakter er kjent på det
tidspunkt Operatøren fremmer budsjettforslag for kommende år, skal disse utgifter
medtas i budsjettforslaget. I alle tilfeller skal styringskomiteen informeres om slike
eventuelle utgifter i den månedlige rapport. Med ekstraordinær karakter menes
arbeid utført av Konsernstabene som har et særskilt stort eller uvanlig omfang og
ikke omfatter arbeid som er en del av den ordinære drift av et eller flere
interessentskap (større granskninger, utredninger og krisebehandling knyttet til
ulykker og lignende, etablering av nye konserndekkende systemer og andre
ekstraordinære tiltak). Utgifter knyttet til tjenester av ekstraordinær karakter skal
dokumenteres i form av arbeidsbeskrivelse og kan være gjenstand for revisjon.
Ingen utgifter som er dekket av denne artikkel 2.2.3 skal belastes interessentskapene
på andre måter.
2.2.4 Øvrige Indirekte kostnader
De Indirekte kostnader som ikke omfattes av artikkel 2.2.2 og 2.2.3, og som påløper
Operatøren eller Operatørens Tilknyttede selskaper for Fellesoperasjonen i Norge, vil
bli beregnet på grunnlag av kostnadsstudier og belastes Felleskontoen hver måned på
grunnlag av fordelingsnøkler som beskrevet i artikkel 2.2.1.
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2.3

Industriforum

2.3.1 Deltakelse og ledelse
Partene har, sammen med øvrige rettighetshavere til utvinningstillatelser på norsk
kontinentalsokkel som har inngått avtale med tilsvarende bestemmelser som i denne
Avtale, rett til å delta i et Industriforum. Hver rettighetshaver har rett til ett medlem.
Rettighetshavere i Tilknyttede selskap har til sammen rett til bare ett medlem. Hvert
medlem har rett til å la seg bistå av relevant fagpersonell i møtene.
Oljeindustriens Landsforening, (eller annen enhet som Departementet utpeker,
heretter ”OLF”), skal sørge for at Industriforum konstituerer seg første gang, fungere
som sekretariat og oppnevne leder for Industriforum fra OLFs administrasjon.
Lederen innkaller til møter i Industriforum. Møte skal avholdes minst én gang hvert
År, og for øvrig når lederen finner behov for det. Innkallelsen skal være
medlemmene i hende senest 10 forretningsdager før møtet. Den skal angi tid og sted
for møtet og hvilke saker som skal behandles, samt inneholde tilstrekkelig
bakgrunnsmateriale. Et medlem kan med minst 5 forretningsdagers varsel til lederen
og de øvrige medlemmene kreve at andre saker, innen rammen av Industriforums
formål, føres opp på sakslisten for møtet. Det skal føres protokoll fra møtene.
Bestemmelsene i artikkel 5.7 i Vedlegg A – Samarbeidsavtale om protokoll for
Partnerforum får tilsvarende anvendelse.
2.3.2. Oppgaver
Industriforum skal:
1. Påse at hver av De tre største operatørenes individuelle prosentpåslag for det
kommende Året er beregnet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 2.1.3.2
pkt. i-v.
2. Fastsette Prosentpåslaget i henhold til artikkel 2.1.3.2 innen 1. september.
3. Fastsette felles tariffer knyttet til dødelighet og uførhet, jf artikkel 2.1.3.2 pkt.
v, når en faglig anbefaling tilsier det. Eventuell revisjon av fastsatte
parametere skal være basert på faglige anbefalinger, herunder anbefaling fra
De tre største operatørenes aktuar(er) og aktuaren oppnevnt i medhold av
artikkel 2.3.3 under tilbørlig hensyn til at det enkelte parameter ikke skal
bidra til verken tap eller vinning.
4. Fastslå
hvorvidt
vilkårene
for
belastning/godskrivning
av
implementeringsdifferanse(r) foreligger.
5. Påse at eventuell(e) implementeringsdifferanse(r) er beregnet i
overensstemmelse med prinsippene i artikkel 2.1.3.2.
6. Drøfte saker av prinsipiell betydning som berører forståelsen og anvendelsen
av dette Vedlegg B – Regnskapsavtale og tilknyttede spørsmål i Vedlegg A –
Samarbeidsavtale. Forutsetningen er at saken har felles interesse for
rettighetshaverne, og at den etter sin natur egner seg for diskusjon på tvers av
interessentskap.
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2.3.3. Uavhengig aktuar
OLFs administrerende direktør skal oppnevne en uavhengig aktuar som skal avgi
uttalelse til Industriforum før behandling av de saker som hører under artikkel 2.3.2
nr 1-5. Før oppnevnelse skal hvert medlem med en frist på 10 forretningsdager ha
rett til å uttale seg om forslaget til valg av aktuar. Oppnevnelsen av aktuaren gjelder
for tre år og er endelig.
Aktuaren kan kreve av enhver rettighetshaver som har rett til medlemskap i
Industriforum at vedkommende fremlegger for aktuaren det materiale og de
beregninger som aktuaren mener er nødvendig for å utføre sine oppgaver etter dette
Vedlegg B – Regnskapsavtale.
Kostnadene til aktuaren dekkes av OLF, som skal fordele en andel på alle
rettighetshavere som har rett til medlemskap i Industriforum. Kostnadene fordeles i
henhold til OLFs fordelingsnøkkel som om alle medlemmer i Industriforum hadde
vært medlemmer i OLF.
2.3.4 Avgjørelse ved enighet
Dersom det oppnås enighet blant de fremmøtte medlemmer i det møtet i
Industriforum som behandler saker som hører inn under artikkel 2.3.2 nr 1-5, er
saken bindende avgjort for alle rettighetshavere som har rett til medlemskap i
Industriforum.
2.3.5 Avgjørelse ved nemnd
Dersom saken ikke avgjøres i henhold til artikkel 2.3.4 kan ethvert medlem innen 30
dager etter møtet i Industriforum skriftlig kreve nemndbehandling. Er krav om
nemndbehandling ikke reist innen fristen, blir uttalelse avgitt av den uavhengige
aktuaren i henhold til bestemmelsen i artikkel 2.3.3 bindende for alle rettighetshavere
som har rett til medlemskap i Industriforum.
Nemnden oppnevnes av OLFs administrerende direktør og skal sammensettes av to
aktuarer og en jurist der juristen skal være formann. Før oppnevnelse skal hvert
medlem med en frist på 10 forretningsdager ha rett til å uttale seg om forslaget til
valg av foreslått nemnd.
Den som krever nemndbehandling er part i nemndbehandlingen. Nemnden skal
orientere de øvrige medlemmene om nemndbehandlingen og fastsette en frist for å
melde seg som part. Dersom ingen av de øvrige medlemmene melder seg som part i
nemndbehandlingen, skal alle de øvrige medlemmer som avgjørelsen får virkning
for, ansees som motparter i den aktuelle nemndbehandlingen.
Behandlingen for nemnden innledes ved at nemnden gir de parter som har krevd
nemndbehandling en frist for ett skriftlig innlegg med kopi til de øvrige parter.
Nemnden fastsetter deretter en frist for de øvrige parter til å komme med ett skriftlig
innlegg. Nemnden avgjør deretter den videre saksbehandling, herunder ytterligere
skriftlig og/eller muntlig behandling. Nemndens avgjørelse skal begrunnes og
foreligge innen tre måneder. Nemnden skal fatte sine avgjørelser ved flertallsvedtak.
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For nemndens avgjørelse om saksomkostninger, herunder kostnader til nemndens
behandling, skal reglene om saksomkostninger i lov om rettergangsmåten for
tvistemål (eller lov som erstatter denne) legges til grunn for fordelingen av kostnader
mellom de som er parter i nemndbehandlingen. Nemndens avgjørelse av
saksomkostningsspørsmålet er endelig.
Med mindre noe annet fremgår av neste avsnitt, skal nemndens avgjørelse ha
virkning for, og gjøres tilgjengelig for, alle rettighetshavere som har rett til
medlemskap i Industriforum, selv om disse ikke har vært part i nemndbehandlingen.
Avgjørelse som gjelder hvorvidt implementeringsdifferanse(r) er beregnet i
overensstemmelse med prinsippene i artikkel 2.1.3, får kun virkning for, og skal kun
gjøres tilgjengelig for, de medlemmer som er rettighetshavere i utvinningstillatelser
implementeringsdifferansen gjelder.
2.3.6 Midlertidige oppgjør
Dersom uenighet knyttet til De tre største operatørenes beregninger av det
individuelle prosentpåslaget, en Operatørs rett til å belaste/godskrive
implementeringsdifferanse(r) eller beregning av implementeringsdifferanse(r) er
brakt inn for nemndbehandling, skal Operatørens beregning legges til grunn for
belastning/godskrivning på Felleskonto inntil nemndens avgjørelse foreligger.
2.3.7 Ugyldighet
Bestemmelsene i § 38 og kapittel 9 i lov om voldgift får tilsvarende anvendelse på
nemndens avgjørelser. Stavanger tingrett er verneting ved søksmål.
2.3.8 Hemmeligholdelse
Bestemmelsen om hemmeligholdelse i Vedlegg A – Samarbeidsavtale får tilsvarende
anvendelse for den uavhengige aktuar, nemndmedlemmer og OLF's personell.
ARTIKKEL 3

GODSKRIVNINGER PÅ FELLESKONTO

Alle godskrivninger som følger av Fellesoperasjonen skal godskrives Felleskontoen med
det innbetalte beløp.
3.1

Salg og retur av Materiell

Operatøren skal ha rett til å selge overskuddsmateriell, men skal innhente
styringskomiteens godkjennelse ved salg som samlet utgjør NOK 5.000.000 eller mer i
anskaffelseskostnad. Beløpsgrensen kan endres av styringskomiteen.
Operatøren skal ikke være forpliktet til å kjøpe Ikke-operatørenes andeler i nytt eller brukt
overskuddsmateriell.
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Ved retur av Materiell til Operatøren eller Tilknyttede selskaper, skal Felleskontoen
godskrives med den til enhver tid gjeldende gjennomsnittlige anskaffelsesverdi for nytt
Materiell eller til avtalt pris (uttakspris) jfr. artikkel 2.1.4 a). Eventuelle reparasjoner
belastes Felleskontoen. Brukt Materiell som ikke egner seg til reparasjon skrapes uten at
Felleskonto godskrives.
3.2

Forsikring

Skadeoppgjør mottatt fra forsikringsselskaper eller andre.
Dersom noen av Partene ikke deltar i forsikringen, skal de ikke være med i delingen av
skadeoppgjør.
ARTIKKEL 4
4.1

DIVERSE BESTEMMELSER

Lagertelling

Operatøren skal foreta periodiske tellinger av alle lagerførte varer minst en gang årlig. Ikkeoperatørene skal ha skriftlig melding om slike lagertellinger minst 30 dager før tellingen
skal starte, slik at de kan være representert. Dersom en Ikke-operatør ikke møter, blir han
bundet av opptellingsresultatet.
Operatøren skal sende Ikke-operatørene en liste som viser opptelte og bokførte
beholdninger og differanser. Felleskontoen skal korrigeres tilsvarende så snart som mulig.
Ved overdragelse av deltakerandeler i henhold til artikkel 23 i Vedlegg A –
Samarbeidsavtale, skal Operatøren foreta en spesiell vareopptelling forutsatt at selger og/
eller kjøper går med på å dekke alle kostnader ved tellingen.
4.2

Virksomhet på egen risiko

Kostnader og inntekter vedrørende virksomhet på egen risiko etter artikkel 19 i Vedlegg A
– Samarbeidsavtale, skal føres på separate konti. For øvrig skal bestemmelsene i dette
Vedlegg B – Regnskapsavtale gjelde også for slik virksomhet.
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FOR
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tildelt
Statoil Petroleum AS
Chevron Norge AS
Lundin Norway AS
ConocoPhillips Skandinavia AS
Petoro AS

ved kongelig resolusjon 10.6.2016
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Ved kongelig resolusjon 10.6.2016 er bestemt:

I medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) tildeles utvinningstillatelse nr. 859 for petroleumsvirksomhet.
Rettighetshavere er:
Statoil Petroleum AS

30 %

Chevron Norge AS

20 %

Lundin Norway AS
ConocoPhillips Skandinavia AS
Petoro AS

15 %
15 %
20 %

*Petoro AS er rettighetshaver for statens deltakerandel (statens direkte økonomiske
engasjement - SDØE).
For utvinningstillatelsen gjelder vilkårene nedenfor og de til enhver tid gjeldende lover
og forskrifter.

1. RETTIGHETER, OMRÅDE OG VARIGHET
a) Utvinningstillatelsen gir enerett til undersøkelse etter petroleum, leteboring og
utvinning av petroleum innenfor det området som omfattes av tillatelsen:
Felt
nr.:

Blokk
nr.:

Km²:

7335

3

288,468 Km2

7436

10

284,121 Km2

7435

12

284,121 Km2

7435

10

284,121 Km2

7435

11

284,121 Km2

7434

8

279,767 Km2

7435

9

279,767 Km2
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7434

7

279,767 Km2

7335

2

288,468 Km2

7335

1

288,468 Km2

7434

9

279,767 Km2

7336

1

288,468 Km2

Sum areal:

3,409,424 Km2

Hjørnekoordinater: (Datum = ED50):
Blokk 7335/3
73°45'N
73°45'N
74°00'N
74°00'N

36°00'E
35°40'E
35°40'E
36°00'E

Blokk 7436/10
74°00'N
74°00'N
74°15'N
74°15'N

36°20'E
36°00'E
36°00'E
36°20'E

Blokk 7435/12
74°00'N
74°00'N
74°15'N
74°15'N

36°00'E
35°40'E
35°40'E
36°00'E

Blokk 7435/10
74°15'N
74°00'N
74°00'N
74°15'N

35°20'E
35°20'E
35°00'E
35°00'E

4955
4

Blokk 7435/11
74°00'N
74°00'N
74°15'N
74°15'N

35°40'E
35°20'E
35°20'E
35°40'E

Blokk 7434/8
74°15'N
74°15'N
74°30'N
74°30'N

34°40'E
34°20'E
34°20'E
34°40'E

Blokk 7435/9
74°15'N
74°15'N
74°30'N
74°30'N

36°00'E
35°40'E
35°40'E
36°00'E

Blokk 7434/7
74°15'N
74°15'N
74°30'N
74°30'N

34°20'E
34°00'E
34°00'E
34°20'E

Blokk 7335/2
73°45'N 35°40'E
73°45'N 35°20'E
74°00'N 35°20'E
74°00'N 35°40'E
Blokk 7335/1
73°45'N
73°45'N
74°00'N
74°00'N

35°20'E
35°00'E
35°00'E
35°20'E
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Blokk 7434/9
74°15'N
74°15'N
74°30'N
74°30'N

35°00'E
34°40'E
34°40'E
35°00'E

Blokk 7336/1
74°00'N
73°45'N
73°45'N
74°00'N

36°20'E
36°20'E
36°00'E
36°00'E

b) Utvinningstillatelsen gjelder til og med 10.6.2022 (initiell periode).
c) Når arbeidsforpliktelsen som nevnt i pkt. 4 er oppfylt, kan rettighetshaver kreve at
utvinningstillatelsen forlenges i medhold av petroleumsloven § 3-9 annet ledd.
Varigheten av en slik forlengelse settes til 30 år.
d) Krav om forlengelse i henhold til bokstav c) kan fremsettes for:
De(n) del(er) av utvinningstillatelsen som avgrenser en eller flere
petroleumsforekomster påvist ved boring.
Krav om forlengelse sendes til Oljedirektoratet, som skal godkjenne selskapenes
forslag til utstrekning av områder som avgrenser en eller flere
petroleumsforekomster påvist ved boring.
e) De(n) del(er) av området for utvinningstillatelsen som det ikke kan kreves
forlengelse for etter bokstav d), bortfaller på tidspunktet for utløpet av den initielle
periode.

2. AREALAVGIFT
Ved forlengelse av den initielle periode og ved forlengelse utover den initielle periode i
henhold til pkt. 1 c) skal rettighetshaver betale en arealavgift i samsvar med den til
enhver tid gjeldende lovgivning. Beløpet skal innbetales til Oljedirektoratet.

3. OPERATØR
Statoil Petroleum AS er utpekt og har påtatt seg vervet som operatør.
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4. ARBEIDSFORPLIKTELSE
Rettighetshaver er pålagt en arbeidsforpliktelse som i sin helhet skal være gjennomført
innen 10.6.2022.
Om arbeidsforpliktelsen og gjennomføringen av denne gjelder følgende:
a) Rettighetshaver skal:
x

Innen 3 år fra tildelingstidspunktet bore 2 faste undersøkelsesbrønner.
Den ene undersøkelsesbrønnen skal bores 200 m inn i
Kobbeformasjonen eller til et minimumsdyp på 1100 m. Den andre
undersøkelsesbrønnen skal bores inn i salt eller til et minimumsdyp på
4000 m.

x

Innen 5 år fra tildelingstidspunktet bore 1 betinget undersøkelsesbrønn
som skal plasseres i blokkene 7434/7, 8 eller 9.

Dersom resultatene fra de to første undersøkelsesbrønnene klart viser at det
ikke er grunnlag for videre boring, kan rettighetshaverne innen 4 år fra
tildelingstidspunktet søke om dispensasjon fra den betingede brønnen.
b) Ved eventuell søknad om avvik fra arbeidsforpliktelsen skal rettighetshaver
oversende Oljedirektoratet all dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere
søknaden.
c) Rettighetshaver skal foreta kjerneboringer og andre prøver eller registreringer
som Oljedirektoratet anser nødvendig for evaluering av eventuelle forekomster.
Det skal legges spesiell vekt på kjerneboring i alle prospektive intervaller.
Prøvetakingen skal følges opp av grundige analyser og tolkninger.
d) Rettighetshaver skal med 12 måneders varsel kunne pålegges å starte boring
som angitt i punktene a)-d) over når Olje- og energidepartementet anser dette
nødvendig.
e) Undersøkelsesbrønn er definert som en brønn som undersøker en klart definert
geologisk enhet (avgrenset etter ett eller flere av følgende kriterier: struktur,
litologi, facies eller trykk) og som i den vedtatte boreposisjon gjennomborer alle
prospektive intervaller som ligger innenfor arbeidsforpliktelsen som definert
ovenfor. Dersom rettighetshaver ønsker å få en brønn godkjent som
undersøkelsesbrønn, kan godkjennelse innhentes fra Oljedirektoratet på
forhånd. Det forutsettes at relevante data og tolkninger følger søknaden, og at
boringen blir gjennomført som planlagt.
f) Senest 2 år før utløpet av den initielle periode, skal rettighetshaver sende
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departementet og Oljedirektoratet opplysninger om:
-

hvilke deler av arbeidsforpliktelsen som gjenstår

-

rettighetshavernes planer for å oppfylle den resterende del av
arbeidsforpliktelsen etter denne utvinningstillatelsen.

g) Når områder som er omfattet av utvinningstillatelsen oppgis eller tilbakeleveres
skal rettighetshaver sende Oljedirektoratet en statusrapport for de områder som
tilbakeleveres senest tre måneder etter tilbakelevering. Statusrapporten skal
oppsummere eventuelle innsamlede data, utførte studier samt resultatene av
disse og gi en oversikt over prospektiviteten i området som tilbakeleveres.

5. DIVERSE VILKÅR
Rettighetshaver kan pålegges å bruke baser utpekt av departementet.
Det må tas særlige hensyn til fiskeriaktiviteten og forekomst av marine organismer
under planleggingen av boreaktiviteten. I forkant av leteboringer skal det iverksettes
tiltak for å informere berørte interesser.
Ved planleggingen av seismiske aktiviteter skal rettighetshaverne ta særlig hensyn til
fiskeriaktivitetene og til forekomst av kritiske stadier av marine organismer når
programmene utformes.
Rettighetshaverne pålegges å foreta nødvendig kartlegging av eventuelle forekomster
av korallrev og andre verdifulle bunnsamfunn herunder viktige tobishabitater som kan
bli berørt ved petroleumsaktivitet i de aktuelle blokkene, og å sikre at slike eventuelle
forekomster ikke nedslammes eller skades av petroleumsaktiviteten. Kartleggingen av
sjøbunnen skal gjennomføres på et format som kan gå inn i MAREANO før igangsetting
av virksomhet i aktuelle blokker. Det kan stilles særskilte krav for å unngå skade på
slike forekomster. Det vises til Mareano (www.mareano.no) for informasjon om påviste
koraller på norsk kontinentalsokkel.
Rettighetshaverne pålegges å kartlegge og rapportere funn av skipsvrak og andre
kulturminner som kan bli berørt ved aktivitet i de aktuelle blokkene og, i samarbeid
med kulturminneforvaltningen, sikre at eventuelle kulturminner ikke skades av
petroleumsaktiviteten.
Operatøren skal på vegne av interessentskapet søke Miljødirektoratet (Mdir) om
tillatelse til virksomhet i god tid før planlagt aktivitet.
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I samsvar med nullutslippsmålet slik det er definert i Meld. St. nr. 28 (2010-2011) skal
det som hovedregel ikke slippes ut miljøfarlige stoffer til sjø. Det er videre et mål å
minimere risiko for miljøskade forårsaket av utslipp av andre kjemiske stoffer.
Nullutslippsmålet gjelder for alle operasjoner offshore, både bore- og brønnoperasjoner,
produksjon og utslipp fra rørledninger. For hvert enkelt felt skal det ved valg av tiltak
for å oppnå nullutslippsmålet foretas en helhetsvurdering av flere forhold, herunder
miljømessige konsekvenser, sikkerhetsmessige forhold, reservoarmessige forhold og
kostnadsmessige forhold. For en slik vurdering av tiltak vises det til
konsekvensutredningen som i henhold til petroleumsloven skal gjennomføres som en
del av plan for utbygging og drift.
Krav til beredskap mot akutt forurensning er fastsatt i medhold av forurensningsloven
og underliggende forskrifter og HMS-regelverket når det foreligger konkrete planer for
gjennomføring av bore- og brønnaktiviteter. Samtykke til gjennomføringen er blant
annet knyttet til beredskapskrav. Omfanget av beredskapskravene avgjøres blant annet
av nærhet til land, spesielt miljøfølsomme områder og andre næringsinteresser. I
medhold av gjeldende regelverk vil det i de mest kystnære områdene måtte
gjennomføres mer omfattende beredskapstiltak ved eventuell leting eller produksjon.
For å møte alle typer utfordringer uavhengig av naturgitte og operasjonelle forhold, har
myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og næringen utviklet et
omfattende HMS-regelverk som stiller krav til sikkerhet og styring. For å sikre
forsvarlig petroleumsvirksomhet er det viktig at relevante operasjonelle usikkerhets- og
risikofaktorer er godt forstått og ivaretatt før leteboring og utbygging skjer.
Operatøren skal gjennom risikoanalysen, jf. Forskrift om styring i
petroleumsvirksomheten av 3. september 2001, synliggjøre de miljøvurderinger som
ligger til grunn for dimensjonering av beredskap mot akutt forurensning, jf. Forskrift
om utføring av aktiviteten i petroleumsvirksomheten av 3. september 2001, og for
iverksettelse av sannsynlighetsreduserende tiltak. Miljøvurderingen skal også omfatte
en vurdering av konsekvensene av de operasjonelle utslippene under leteboring.
I tråd med St. meld. nr. 38 (2001-2002) forventes det at industrien fortsatt vil bidra til
den biologiske overvåkingen av levende marine organismer for å kartlegge mulige
effekter av petroleumsvirksomheten.
Regjeringen ser et fortsatt behov for å bedre kunnskapen om forekomst av sjøfugl i
områder som kan påvirkes av utslipp fra petroleumsvirksomheten. Det forventes at
industrien vil bidra til kartleggingen av sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet i forbindelse
med konsekvensutredninger som følger med eventuelle planer for utbygging og drift
for nye selvstendige utbygginger i dette området.
På norsk kontinentalsokkel er det etablert et trafikkseparasjonssystem som er godkjent
av FNs skipsfartsorganisasjon IMO. Ved petroleumsaktivitet i eller i nærheten av slike
geografisk bestemte trafikkseparasjonssystemer må rettighetshaverne i god tid før
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aktiviteten finner sted avklare den planlagte aktiviteten med Kystverket for å sikre
ivaretakelsen av sjøsikkerheten.
Ved produksjon av petroleum i det tildelte området, er Norge i medhold av FNs
havrettskonvensjon av 1982 artikkel 82 fra og med det sjette produksjonsåret forpliktet
til å yte et årlig bidrag gjennom Den internasjonale havbunnsmyndigheten som er
etablert under konvensjonen. Rettighetshaver vil kunne bli pålagt utgiftsdekning i
denne forbindelse. I så fall vil kostnaden være fradragsberettiget under
petroleumsbeskatningen.
Avklaringer om gjennomføringen av plikten til å yte bidraget vil skje i god tid før det
eventuelt skal fattes en investeringsbeslutning.

Spesielle krav for Barentshavet
x

I områder nærmere enn 50 km fra den faktiske/observerte iskanten vil det ikke
være tillatt med boring i oljeførende lag i perioden 15. desember – 15. juni.

6. AVTALER
Rettighetshaver skal innen 30 dager etter tildeling av utvinningstillatelsen inngå
vedlagte:
- Avtale for petroleumsvirksomhet
- Vedlegg A: Samarbeidsavtale
- Vedlegg B: Regnskapsavtale
Tillegg til, endring i eller unntak fra avtalen med vedlegg er betinget av departementets
godkjennelse.

7. ANVENDELSE AV NORSK RETT
All virksomhet som drives på bakgrunn av denne utvinningstillatelse skal være regulert
av den til enhver tid gjeldende norsk rett og bygge på norsk kontraktstradisjon.
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8. UTVINNINGSPOLITIKK OG POLITIKK VEDRØRENDE STATENS
FINANSIELLE INTERESSER
Rettighetshaver er forpliktet til å innrette seg etter statens utvinningspolitikk og politikk
vedrørende statens finansielle interesser, slik dette er angitt i utvinningstillatelsen og
kommer til uttrykk gjennom relevante lover og forskrifter. Dersom dette vilkåret ikke
overholdes, kan Staten eller statens forretningsfører motsette seg vedtak fattet av
rettighetshaver.

9. DISPENSASJON
Departementet, eller den det bemyndiger, kan dispensere fra bestemmelsene i denne
utvinningstillatelsen.
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Denne utvinningstillatelse er utferdiget i 6 originaler, hvorav departementet beholder
en.

Oslo, 10.6.2016

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARfEMENT

Tord Lien

J_(J/J (,t'~
Lars Tarald Kvam
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AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET TIL
UTVINNINGSTILLATELSE NR. 859
SPESIELLE BESTEMMELSER

1

Bakgrunn
Ved kongelig resolusjon 10.6.2016 er
Statoil Petroleum AS
Chevron Norge AS
Lundin Norway AS
ConocoPhillips Skandinavia AS
Petoro AS
i fellesskap tildelt utvinningstillatelse nr. 859 for petroleumsvirksomhet
(Utvinningstillatelsen) som omfatter blokkene 7335/3, 7436/10, 7435/12,
7435/10, 7435/11, 7434/8, 7435/9, 7434/7, 7335/2, 7335/1, 7434/9 og 7336/1.
I henhold til punkt 6 i Utvinningstillatelsen inngås i dag følgende Avtale for
petroleumsvirksomhet (”Avtalen”) mellom rettighetshaverne i
Utvinningstillatelsen.
Avtalen består av:
a) Spesielle bestemmelser,
b) Vedlegg A - Samarbeidsavtale (”Vedlegg A”)
c) Vedlegg B - Regnskapsavtale (”Vedlegg B”)
Ved Avtalen oppretter Partene et interessentskap med formål å drive
petroleumsvirksomhet i henhold til Utvinningstillatelsen.
Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom bestemmelsene i de Spesielle
bestemmelsene, Vedlegg A og Vedlegg B, får de Spesielle bestemmelsene
anvendelse foran Vedlegg A og B, og Vedlegg A får anvendelse foran Vedlegg B.
Bestemmelsen i pkt 2.3.5 i Vedlegg B er et unntak fra, og går foran de generelle
bestemmelsene om tvister i Vedlegg A.
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2

Partene og Deltakerandeler
Partene i denne Avtale og deres Deltakerandel er som følger:
Statoil Petroleum AS

30 %

Chevron Norge AS

20 %

Lundin Norway AS
15 %
ConocoPhillips Skandinavia AS 15 %
Petoro AS
20 %

Partenes andeler i interessentskapet skal til enhver tid være identisk med
Partenes andeler i Utvinningstillatelsen.

3

Stemmeregler
3.1

Når ikke annet er bestemt i Avtalen, avgir hvert Medlem stemme etter
Deltakerandelen Medlemmet representerer.

3.2

Når ikke annet er bestemt i Avtalen, foreligger vedtak i styringskomiteen når
minst 3 av Medlemmene som til sammen representerer minst 50 % av
Deltakerandelene har stemt for et forslag, dog slik at Statoil Petroleum AS og
Petoro AS ikke danner flertall alene.
Forretningsføreren skal ikke få opplysninger om eller ha stemmerett ved
avgjørelser om leverandører til virksomheten. Ved beregning av den enkelte
Parts stemmevekt ved stemmegivning om leverandørvalg, skal
Forretningsførerens stemmevekt fordeles mellom Partene i samme forhold
som mellom disse Parters Deltakerandeler, slik at den samlede stemmevekt i
disse saker fordeles som følger:
Statoil Petroleum AS

37,50 %

Chevron Norge AS

25,00 %

Lundin Norway AS
ConocoPhillips Skandinavia AS

18,75 %
18,75 %

I disse saker foreligger vedtak i styringskomiteen når minst 3 av disse Parter
som til sammen representerer minst 50 % av Deltakerandelene har stemt for et
forslag.
Styringskomiteen kan ikke treffe noe vedtak som er egnet til å gi visse Parter
eller andre en urimelig fordel på andre Parters eller interessentskapets
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bekostning.
3.3

Staten eller Forretningsføreren kan motsette seg vedtak fattet av
styringskomiteen som ikke ville overholde de vilkår og krav som er angitt i
tillatelsen, når det gjelder statens utvinningspolitikk eller statens finansielle
interesser.
Hevder Forretningsførerens Medlem i styringskomiteen at et vedtak er av den
art som nevnt i første ledd, kan vedtaket ikke iverksettes. Hvis saken ikke er
oversendt Olje- og energidepartementet (”Departementet”) innen 4 uker etter
at vedtaket ble fattet, kan vedtaket likevel iverksettes.

4

3.4

Til vedtak i spørsmål angående tilbakelevering av deler av konsesjonsområdet
eller oppgivelse av Utvinningstillatelsen kreves enstemmighet i
styringskomiteen.

3.5

Ved enhver endring i interessentskapet, enten i antall deltakere eller i Deltakerandelene, skal interessentskapet foreslå nye stemmeregler. Stemmereglene
skal godkjennes av Departementet. I mangel av forslag kan Departementet
fastsette nye stemmeregler for interessentskapet. De nye stemmereglene skal
utformes slik at den enkelte Parts stemmevekt påvirkes minst mulig.

Operatøren
Statoil Petroleum AS er utpekt og har påtatt seg vervet som operatør
(”Operatøren”) for Utvinningstillatelsen.

5

Definisjoner
Definisjonene i Vedlegg A skal også gjelde for de Spesielle bestemmelser så
langt de er anvendelige.

6

Varighet
Denne Avtale skal være bindende for Partene i det tidsrom Utvinningstillatelsen
gjelder med tillegg av den tid som er nødvendig for en forsvarlig avvikling av
virksomheten og for gjennomføring av disponeringsvedtak i henhold til artikkel
30 i Vedlegg A.
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7

Utvinningstillatelser med to rettighetshavere
I utvinningstillatelser med to rettighetshavere skal Vedlegg A –
Samarbeidsavtalen art. 16.2 lyde
”En Part kan oversende utbyggingsplan med tilhørende dokumentasjon til
Departementet og andre relevante myndigheter sammen med søknad om
godkjennelse av utbyggingsplanen.”

8

Godkjennelse
Endringer i, unntak fra eller tillegg til Avtalen skal forelegges Departementet for
godkjennelse.

9

Anvendelse av norsk rett
Denne Avtale er undergitt norsk rett.
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Denne Avtale er undertegnet i 6 originaler, hvorav Partene og Departementet skal ha
enhver.
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DEFINISJONER
Med mindre annet er bestemt gjelder følgende definisjoner:
1.

"Brutto bokførte verdier" betyr den enkelte Parts andel av de totale akkumulerte
utbyggingskostnader som etter oppgave fra Operatøren er belastet felleskontoen.

2.

"Deltakerandel" betyr den prosentvise ideelle andel en Part til enhver tid har i
Utvinningstillatelsen og interessentskapet eller hvor omstendighetene tilsier dette, i
en virksomhet på egen risiko.

3.

"Forekomst" er en ansamling av petroleum i en geologisk enhet, avgrenset av
bergarttyper ved strukturelle eller stratigrafiske grenser, kontaktflate mellom
petroleum og vann i formasjonen, eller en kombinasjon av disse, slik at den
petroleum som omfattes overalt er i trykkommunikasjon gjennom væske eller gass.

4.

"Investeringsperioden" betyr det tidsrom som vil medgå til å gjennomføre planlagte
investeringer.

5.

"Kvartal" betyr 3 sammenhengende kalendermåneder som begynner fra og med den
1/1, 1/4, 1/7 eller 1/10.

6.

"Medlem" betyr en Parts representant i styringskomiteen.

7.

"Naturgass" betyr alle hydrokarboner som er gassformige ved standard atmosfærisk
trykk og temperatur, inkludert ikke-hydrokarbongass som er i forbindelse med og
produsert sammen med gassformige hydrokarboner. Kvantumet uttrykkes i standard
kubikkmeter.

8.

"Olje" betyr all annen petroleum enn naturgass, og som ved standard atmosfærisk
trykk og temperatur er i flytende form.

9.

"Part" betyr selskap som er rettighetshaver og har Deltakerandel. Selskaper som har
Deltakerandel som gruppe anses som en Part.

10.

"Petroleum" betyr alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig
tilstand i undergrunnen, samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike
hydrokarboner, herunder svovel, men ikke bunnfall og vann.

11.

"Programperioden" er ett kalenderår med mindre styringskomiteen bestemmer noe
annet.

12.

"Regnskapsår" er ett kalenderår.

13.

"Standard atmosfærisk trykk" er 1.01325 bar. "Standard atmosfærisk temperatur" er
15 grader C.

14.

"Tilknyttet selskap" betyr:
a)

selskap som direkte eller indirekte innehar mer enn 50 % av
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aksjekapitalen
eller stemmene eller på annen måte direkte eller
indirekte utøver kontroll med
en av Partene (morselskap),
b)

selskap i hvilket en av Partene direkte eller indirekte innehar mer enn 50 % av
aksjekapitalen eller stemmene eller på annen måte direkte eller indirekte
utøver kontroll (datterselskap),

c)

selskap hvis aksjekapital eller stemmer direkte eller indirekte og med mer enn
50 % innehas av eller som på annen måte direkte eller indirekte kontrolleres av
ett eller flere foretak som på sin side direkte eller indirekte har mer enn 50 %
av aksjekapitalen eller stemmene eller på annen måte direkte eller indirekte
utøver kontroll med en av Partene (søsterselskap).

15.

"År" er ett kalenderår.

16.

"Forretningsfører" betyr den juridiske person som ivaretar Statens direkte
økonomiske engasjement (SDØE), i denne egenskap.

Interessentskap opprettet i henhold til denne Avtalen er ikke å anse som selskap, jfr. lov 21.
juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) § 1-1 fjerde
ledd.
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I
ARTIKKEL 1

INTERESSENTSKAPET

STYRINGSKOMITÉ

1.1

Før interessentskapet begynner sin virksomhet skal det opprettes en styringskomité.
Hver Part oppnevner ett Medlem med varamedlem, og kan når som helst foreta ny
oppnevning.

1.2

Operatørens Medlem er formann i styringskomiteen. I hans fravær skal hans
varamedlem fungere som formann.

1.3

Styringskomiteen er interessentskapets øverste organ. Hver Part skal bidra til styring
og kontroll av interessentskapets virksomhet.
Styringskomiteen skal ha en sentral rolle i interessentskapets strategiarbeid med
fokus på mål, valg av kurs og overvåking av virksomheten. Styringskomiteen skal
sikre balanse mellom strategisk tilrettelegging, overvåking og kontroll.
Styringskomiteen fastsetter retningslinjer for og fører kontroll med Operatørens
virksomhet. Komiteen kan gi generelle og konkrete direktiver om hvordan
Operatøren skal utføre sine oppgaver.
Styringskomiteen kan forlange å få seg forelagt enhver sak som angår
interessentskapets virksomhet og ta avgjørelser i slike saker.
Styringskomiteen kan opprette underkomiteer for særskilt fastlagte saksområder og
kan fastsette deres mandat. Slike komiteer er rådgivende med mindre annet er sagt i
denne Avtale eller er fastsatt av styringskomiteen. Alle Partene skal ha rett til å være
representert i underkomiteen med mindre annet er sagt i Avtalen.

1.4

Styringskomiteen skal selv behandle og avgjøre saker om:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ARTIKKEL 2
2.1

Oppnevning av revisor for interessentskapet og for Operatørens virksomhet,
Forhold som nevnt i artikkel 3.4 i Spesielle bestemmelser,
Enhver form for samarbeid med rettighetshavere på andre konsesjonsområder,
Erstatningskrav av prinsipiell betydning eller av vesentlig størrelse,
Enhver annen sak som den får seg forelagt av en av Partene,
Enhver annen sak der dette går frem av denne Avtale, og
Anskaffelses- og kontraktsstrategi, med mindre noe annet følger av denne
Avtale.
MØTER OG SAKSBEHANDLING

Formannen innkaller til møter i styringskomiteen. Møte skal holdes minst én gang
hver tredje måned med mindre Medlemmene enstemmig vedtar noe annet. Et
Medlem kan selv innkalle til møte dersom formannen ikke etterkommer anmodning
6
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om å gjøre dette.
Innkallelsen skal være Medlemmene i hende senest 10 forretningsdager før møtet.
Den skal i det minste angi tid og sted for møtet og hvilke saker som skal behandles,
samt inneholde forslag til vedtak med tilstrekkelig bakgrunnsmateriale. Et Medlem
kan med minst 5 forretningsdagers varsel til formannen og de øvrige Medlemmer
kreve at andre saker føres opp på sakslisten for møtet.
Saker som ikke er ført opp på sakslisten, kan bare behandles på møtet dersom
samtlige Medlemmer er enige om dette.
2.2

Under behandling av saker i styringskomiteen kan Medlemmene møte med
nødvendig sakkyndig personell. Antallet kan begrenses av styringskomiteen.
Komiteen kan vedta at bare Medlemmene skal være til stede når det stemmes over et
forslag.

2.3

Formannen sørger for føring av møteprotokoll. Referat skal sendes til Medlemmene
innen 14 forretningsdager. Medlemmene skal uten ugrunnet opphold underrette
formannen om referatet godkjennes, eventuelt angi de rettelser eller tilføyelser som
kreves. Underretning om rettelser og tilføyelser skal samtidig gis til de øvrige
Medlemmer.
Har formannen ikke mottatt underretning fra et Medlem innen 14 forretningsdager
etter at det mottok referatet, skal Medlemmet anses å ha godkjent referatet.
Formannen skal påse at godkjente referater undertegnes av Medlemmene og at kopi
av underskrevet original sendes disse innen 14 forretningsdager etter undertegning.
Styringskomiteen kan beslutte at bekreftelse fra Partene har samme virkning som
undertegning. Formannen skal i så fall påføre referatet at slik bekreftelse er avgitt.

2.4

Medfører en uventet hendelse at det ikke er tid til å innkalle til et møte, kan
formannen ved elektronisk kommunikasjon, telefaks eller annen skriftlig henvendelse til Medlemmene forelegge en sak til avstemning i styringskomiteen.
Tilsvarende gjelder dersom formannen finner at det ikke er nødvendig å innkalle til
møte for å fatte beslutning i en sak.
Henvendelsen fra formannen skal inneholde forslag til vedtak med tilstrekkelig
bakgrunnsmateriale, samt angi fristen for å avgi stemme. Resultatet av avstemningen
skal straks meddeles skriftlig til Medlemmene.

ARTIKKEL 3
3.1

OPERATØREN

Operatøren skal utføre og forestå den daglige ledelse av interessentskapets
virksomhet.
Virksomheten skal utføres i samsvar med denne Avtale, vedtak i styringskomiteen,
vilkårene i Utvinningstillatelsen, gjeldende lovgivning og andre myndighetsvedtak.
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Operatøren skal ikke ha fortjeneste eller tap ved utførelse av sitt verv, med mindre
annet følger av bestemmelser i denne Avtale.
3.2

Når ikke annet er bestemt, er det Operatøren som opptrer utad på vegne av Partene i
interessentskapet. Herunder har Operatøren rett og plikt til å innhente nødvendige
samtykker, godkjennelser og tillatelser, inngå nødvendige avtaler i interessentskapets
navn og til å betale i rett tid alle utgifter som virksomheten etter Avtalen medfører
for Partene i interessentskapet.

3.3

Operatøren skal forberede de saker som skal behandles i styringskomiteen. Han skal
holde komiteen informert om forhold som kan være av betydning for
interessentskapet.
Operatøren skal innrette virksomheten slik at styringskomiteen og Partene kan føre
tilsyn med den og for øvrig få adgang i Norge til all informasjon vedrørende
virksomheten.

3.4

Rapporter og annen informasjon om virksomheten skal utarbeides og sendes til
styringskomiteen så snart slik informasjon foreligger, eller så ofte styringskomiteen
eller en Part med rimelighet ber om det. Dette gjelder bl.a.:
a)

Kopi av logger,

b)

Kopi av journaler om boreoperasjoner,

c)

Kopi av testrapporter og rapporter om analyser etc.,

d)

Kopi av den endelige brønnrapport ("final well report" med "composite log"),

e)

Kopi av geologiske og geofysiske rapporter, kart i forbindelse med arbeid som
er utført av Operatøren eller entreprenører som er engasjert av Operatøren,
unntatt magnetiske bånd. De skal oppbevares av Operatøren i Norge og gjøres
tilgjengelig for Partene på forespørsel,

f)

Felt- og borehullsdata, inkludert reservoarstudier og vurderinger av reserver,

g)

Kjerner og prøver av bergarter og væsker fra borehullene. Prøver og kjerner
som er igjen etter fordeling til Partene og norske myndigheter, skal lagres i
Norge,

h)

Kopi av detaljerte endelige rapporter for hver fullført brønn, og rapporter om
senere endringer og reparasjoner inkludert resultatene fra utførte
funksjonstester og "flow test",

i)

Kopi av daglige og periodiske rapporter om undersøkelse, utbygging,
vedlikehold, produksjon og øvrige aktiviteter. Rapportene skal blant annet
inneholde opplysninger om problemer eller uhell med en uttalelse om årsak og
en beskrivelse av utbedringsarbeid. Rapportene i utbyggingsfasen skal blant
annet gi en oversikt over fremdriften. Produksjonsrapportene skal blant annet
inneholde opplysninger om mengde og kvalitet av produsert Petroleum,
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j)

Kopi av beredskapsplaner, sikkerhetshåndbøker, sikkerhetsrapporter og
ulykkesrapporter,

k)

Oversikt over Operatørens organisasjon og hvordan Operatøren, entreprenørene og underentreprenørene til enhver tid har bemannet sin organisasjon
forsåvidt gjelder virksomhet i henhold til denne Avtale,

l)

Kopi av utredninger og vurderinger av teknisk, økonomisk og annen art i
forbindelse med virksomheten,

m)

Kopi av rapporter sendt til norske myndigheter av Operatøren og kopi av
referater og korrespondanse mellom Operatøren og norske myndigheter
vedrørende virksomheten etter denne Avtale,

n)

Periodiske utviklings- og statusrapporter. Slike rapporter skal redegjøre for
eventuelle vesentlige avvik i forhold til godkjent budsjett og arbeidsprogram.

Det kan kreves at Operatøren skal utarbeide endringer i eller tillegg til foreliggende
informasjon.
3.5

Påføres interessentskapet eller noen av Partene tap som følge av Operatørens
utførelse av sitt verv som operatør, er Operatøren bare ansvarlig dersom tapet skyldes
forsett eller grov uaktsomhet utvist av ledelsen eller overordnet personell hos
Operatøren eller noen av Operatørens Tilknyttede selskaper.
Operatøren er i intet tilfelle ansvarlig for avbrudd og annet produksjonstap.
Operatøren er heller ikke ansvarlig for tap Partene har lidt i forbindelse med skader
påført tredjemann utenfor sikkerhetssonen, forårsaket av utslipp av Petroleum, utover
det tap Operatøren påføres som Part.
Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for Part som utfører arbeidet i Operatørens
sted.

ARTIKKEL 4

SKIFTE AV OPERATØR

4.1

Operatøren kan si opp sin stilling som operatør med 6 måneders skriftlig varsel.
Styringskomiteen kan med samtykke fra Departementet pålegge Operatøren å
fortsette inntil et annet selskap er klar til å overta operatøroppgaven.

4.2

Styringskomiteen kan si opp Operatøren. Oppsigelsen skal grunngis og gis med 6
måneders varsel.
Før vedtak treffes om oppsigelse, skal Operatøren ha anledning til å uttale seg i møte
i styringskomiteen. Operatøren avgir ikke stemme i spørsmål om oppsigelse. Vedtak
om oppsigelse krever enstemmighet blant de Medlemmer av styringskomiteen som
har rett til å stemme.
Med samtykke fra Departementet kan oppsigelse skje med øyeblikkelig virkning
9
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dersom:

4.3

a)

En av Operatørens ledelse eller overordnet personell har påført Partene økonomisk tap på grunn av forsett eller grov uaktsomhet,

b)

Operatøren eller noen av hans Tilknyttede selskaper som nevnt i definisjonens
punkt 14 a) erklæres konkurs, begjærer gjeldsforhandling åpnet eller blir
insolvent,

c)

Noen av Operatørens Tilknyttede selskaper oppløses,

d)

Operatøren overdrar sin Deltakerandel eller en vesentlig del av denne til en
annen.

Operatøren skal samarbeide med den nye operatøren om overføring av
operatøransvaret.
Når oppsigelse foreligger, skal styringskomiteen sørge for revisjon av fellesregnskapet og for registrering av utstyr, forsyninger og annet som er skaffet av Operatøren for interessentskapets virksomhet. Lagret Petroleum skal også registreres.
Operatøren skal senest ved operatørskifte og uten vederlag gi den nye operatøren:
a)

Alle kontrakter/avtaler, aktiva, kjerneprøver, loggundersøkelser, journaler,
data etc. som han har hatt i sin varetekt som operatør,

b)

Alle opplysninger og data som trengs til nøyaktig rapportering i den periode
operatørskiftet foregår,

c)

Regnskapsbøker, fortegnelser og konti for interessentskapets virksomhet. Dog
skal Operatøren beholde bilag m.v. for kontroll av Partene så lenge Avtalen er
virksom, og deretter i et tidsrom som følger av lovgivningen eller av krav fra
styringskomiteen,

d)

Kopier av dokumenter Operatøren beholder.

Operatøren er ansvarlig overfor de øvrige Parter for utgiftene ved operatørskiftet,
dersom oppsigelse er foretatt etter artikkel 4.1 eller artikkel 4.2 tredje avsnitt bokstav
a) til d).
4.4

Styringskomiteen skal innen 60 dager etter oppsigelsen sende forslag om ny operatør
til Departementet. Blir ikke dette gjort, eller godkjenner ikke Departementet
forslaget, kan Departementet utpeke ny operatør.

ARTIKKEL 5
5.1

PARTNERFORUM

Operatøren skal etablere et partnerforum (Partnerforum) for interessentskap med
samme operatør. Hver deltaker i interessentskapene skal oppnevne ett medlem og ett
varamedlem, og kan når som helst foreta ny oppnevning.
10
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5.2

Operatørens medlem er formann i Partnerforum. I hans fravær skal hans varamedlem
fungere som formann.

5.3

Formannen innkaller til møter i Partnerforum. Møte skal holdes minst én gang hvert
år, og i hvert fall skal et møte avholdes før Operatørens oversendelse av forslag til
arbeidsprogram og budsjett i samsvar med artikkel 12, dog senest 15. september.
Innkallelsen skal være deltakerne i hende senest 10 forretningsdager før møtet. Den
skal angi tid og sted for møtet og hvilke saker som skal behandles samt inneholde
tilstrekkelig bakgrunnsmateriale. En deltaker kan med minst 5 forretningsdagers
varsel til formannen og de øvrige deltakere kreve at andre saker, jfr artikkel 5.5,
føres opp på sakslisten for møtet.
Saker som ikke er ført på sakslisten, kan bare behandles på møtet dersom alle
deltakerne i interessentskapene er til stede i Partnerforum og er enige om at saken
kan tas opp i møtet.
Det enkelte interessentskap kan etter vedtak i styringskomiteen kreve at formannen i
Partnerforum innkaller til møte for behandling av sak angitt i artikkel 5.5.
I saker om uavklarte revisjonsmerknader innkaller formannen Partnerforum for
behandling av saken etter reglene i Vedlegg B – Regnskapsavtale.

5.4

Det foretas felles drøftelse av sakene i Partnerforum. Partnerforum har ingen
vedtakskompetanse.

5.5

Partnerforum behandler saker som er felles for alle Operatørens interessentskap
vedrørende Operatørens kostnadsbelastninger og andre felles saker innenfor reglene
i Vedlegg A – Samarbeidsavtale, Vedlegg B – Regnskapsavtale og gjeldende
lovgivning. Dette omfatter bl.a.:
a) Operatørens fordelingsmetoder for belastning av kostnader,
b) Avgrensningskriterier for belastning av Operatørens kostnader til Felleskontoen
og Operatørens egenkostnader,
c) Operatørens timerater, effektiviseringstiltak og strekkmål,
d) Benchmarking av Operatørens kostnader,
e) Omorganiserings- eller restruktureringskostnader som Operatøren foreslår å
belaste alle interessentskap etter regler fastsatt i Vedlegg B – Regnskapsavtale,
og
f) Uavklarte revisjonssaker fra felles revisjon av Operatøren etter regler fastsatt i
Vedlegg B – Regnskapsavtale.
Operatøren og de øvrige deltakerne i interessentskapene forplikter seg til å søke
løsninger på de saker som tas opp i Partnerforum og gjennomføre disse løsningene i
de enkelte interessentskapene.

5.6

Under behandling av saker i Partnerforum kan medlemmene møte med nødvendig
sakkyndig personell. Antallet kan begrenses av Partnerforum.
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5.7

Formannen sørger for føring av møteprotokoll. Referat skal sendes til medlemmene
innen 14 forretningsdager. Medlemmene skal uten ugrunnet opphold underrette
formannen om referatet godkjennes, eventuelt angi de rettelser eller tilføyelser som
kreves. Underretning om rettelser og tilføyelser skal samtidig gis til de øvrige
medlemmer.
Har formannen ikke mottatt underretning fra et medlem innen 14 forretningsdager
etter at det mottok referatet, skal medlemmet anses å ha godkjent referatet.
Formannen skal påse at godkjente referater undertegnes av medlemmene og at kopi
av underskrevet original sendes disse innen 14 forretningsdager etter undertegning.
Skriftlig eller elektronisk bekreftelse fra medlemmene har samme virkning som
undertegning. Formannen skal i så fall påføre referatet at slik bekreftelse er gitt.

II Ø K O N O M I
ARTIKKEL 6
6.1

FELLESMASSEN

Hver Part har en ideell andel i den formuesmasse, herunder rettigheter av enhver art,
som er ervervet eller utviklet av Operatøren eller noen av Partene på vegne av
interessentskapet. Dette gjelder også produsert Petroleum som ikke er overtatt av
noen Part.
Størrelsen av den ideelle andel er lik Deltakerandelen.

ARTIKKEL 7

ANSVAR OG BETALING

7.1

Partene hefter i forhold til hverandre prinsipalt proratarisk og subsidiært solidarisk
for de forpliktelser som oppstår på grunn av interessentskapets virksomhet, når ikke
annet er bestemt i Avtalen. Dette gjelder uten hensyn til ansvarsforholdet overfor
tredjemenn.

7.2

Hver Part skal betale sin del av arealavgift. Betaler ikke en Part sin del, skal
Operatøren betale på dennes vegne og fordele beløpet mellom de øvrige Parter etter
Deltakerandelene.

7.3

Ingen av de øvrige Parter kan etter denne Avtale holdes ansvarlige etter artikkel 7.1
for direkte skatter som en Part plikter å betale.
Hver Part skal betale de direkte skatter som han blir ilignet.

ARTIKKEL 8
8.1

TILSKUDDSPLIKT

Partene plikter å skyte inn tilstrekkelig beløp til å dekke alle utgifter som følger av
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interessentskapets virksomhet.
Når ikke annet fremgår av Utvinningstillatelsen, skal størrelsen på hver Parts
tilskudd beregnes etter Deltakerandelen på betalingstidspunktet.
8.2

Utfyllende bestemmelser om Partenes tilskuddsplikt i denne sammenheng er
nærmere fastsatt i Vedlegg B – Regnskapsavtale.

ARTIKKEL 9
9.1

MISLIGHOLD

Dersom en Part ikke oppfyller sin betalingsforpliktelse etter artikkel 7 eller 8, skal de
beløp han ikke betaler forskutteres av de øvrige Parter i samsvar med
Deltakerandelene. Etter varsel til Parten kan de øvrige Parter dekke forskutteringer
som er foretatt eller forestående, ved å overta hans del av den Petroleum som
produseres. Overtatt Petroleum anses som uttatt av misligholderen. Avregning
foretas etter den til enhver tid gjeldende normpris, eller oppnådd pris dersom
normpris ikke fastsettes.
Har en Part misligholdt sin betalingsforpliktelse etter artikkel 7, 8 eller foregående
ledd, skal han svare forsinkelsesrente etter artikkel 1.2.2 i Vedlegg B –
Regnskapsavtale.

9.2

Er misligholdet ikke opphørt innen 5 forretningsdager etter at Parten har mottatt
påkrav fra Operatøren, mister han sin stemmerett og adgang til data og opplysninger
så lenge misligholdet varer. Den misligholdende Part er likevel bundet av
interessentskapets vedtak.
Operatøren skal gi styringskomiteen og Departementet underretning om mislighold
som omfattes av dette punkt.
Misligholdet anses for opphørt når den misligholdende Part har oppfylt sin betalingsforpliktelse med påløpte renter til de øvrige Parter, fratrukket avregning for eventuell
overtatt Petroleum.

9.3

Varer en Parts mislighold mer enn 3 måneder etter at Operatøren har underrettet
styringskomiteen, Departementet og de(n) som har registrert panterett i
Deltakerandelen, kan de øvrige Parter kreve at Parten overdrar sin Deltakerandel til
dem med virkning fra utløpet av kalendermåneden da kravet fremsettes. Et slikt krav
går foran avtale om overdragelse av Deltakerandelen og forkjøpsrett etter artikkel 23.
Panthavere har rett til å innbetale forfalte tilskudd i overensstemmelse med påkravet
med befriende virkning for misligholdende Part.
Vederlaget avtales mellom Partene, men skal ikke overstige bokført verdi av Partens
andel av investeringene i forbindelse med virksomheten på konsesjonsområdet med
fradrag for ubetalt tilskudd, eventuelle panteheftelser og kostnadene ved
overdragelse. Som bokført verdi regnes her differansen mellom Brutto bokført verdi
på tidspunktet for overdragelsen og de samlede bedriftsøkonomiske avskrivninger i
samsvar med god regnskapsskikk frem til dette tidspunktet.
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Når oppgjør er foretatt i samsvar med foregående ledd, skal Deltakerandelen
overføres heftelsesfritt.
9.4

Den Deltakerandel som overdras, fordeles mellom de øvrige Parter etter deres
Deltakerandeler med mindre annet avtales. Det ansvar den misligholdende Part måtte
ha for ubetalte tilskudd eller andre udekkede forpliktelser etter Avtalen, overtas da av
de øvrige Parter.
Den misligholdende Part skal imidlertid fortsatt være ansvarlig for forpliktelser som
er uoppfylt på tidspunktet for overdragelsen og som er stiftet ved skadevoldelse,
myndighetsvedtak eller på annen måte uavhengig av vedtak i interessentskapet.

9.5

Skyldes en Parts vedvarende mislighold inngrep fra norsk myndighet, kan krav om
overdragelse av Deltakerandel etter reglene i artikkel 9.3 ikke fremsettes på grunn av
misligholdet. Ved slikt mislighold mister ikke Parten sin adgang til data og
opplysninger.

ARTIKKEL 10

REGNSKAP

10.1

Operatøren fører regnskap i Norge for all virksomhet etter Avtalen i samsvar med
lover og forskrifter, god regnskapsskikk i Norge og bestemmelsene i Vedlegg B –
Regnskapsavtale. Regnskapene skal føres slik at de øvrige Parter kan kontrollere
Operatørens virksomhet. Regnskapene skal herunder vise de felles operasjoner og
virksomhet i hver enkelt Forekomst på konsesjonsområdet.

10.2

Utfyllende bestemmelser om Operatørens føring av regnskapene er fastsatt i Vedlegg
B – Regnskapsavtale.

III V I R K S O M H E T E N
ARTIKKEL 11
11.1

VIRKSOMHETSSTYRING

Krav til virksomhetsstyring
Styringskomiteen skal sikre at det etableres prosesser for helhetlig
virksomhetsstyring for å oppnå høyest mulig verdiskaping og som ivaretar kravene
til helse, miljø og sikkerhet. Operatøren skal utarbeide og kontinuerlig videreutvikle
prosesser for virksomhetsstyring. Operatørens styringssystem skal ligge til grunn for
interessentskapets virksomhetsstyring. Virksomhetsstyringen skal integrere
interessentskapets styrings- og oppfølgingsarbeid, herunder strategiutvikling,
målstyring, beslutningsprosesser, prosesser for vesentlige anskaffelser, risikostyring
og rapportering.
Virksomhetsstyringen skal tilpasses virksomhetens fase og aktivitetsnivå.
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11.2

Mål og strategiutvikling
Styringskomiteen skal etablere overordnede målsettinger for virksomheten i
interessentskapet. Operatøren skal utarbeide strategier for realisering av målene og
skal fremlegge disse for styringskomiteen.
I forbindelse med etablering av mål og strategier skal Operatøren legge frem for
styringskomiteen en beskrivelse av muligheter for å øke inntekter, redusere
kostnader og forbedre helse, miljø og sikkerhet. Det skal legges vekt på
sammenligning med og læring fra tilsvarende og annen virksomhet.

11.3

Langtidsplan
Operatøren skal fremlegge forslag til langtidsplan for styringskomiteen.
Langtidsplanen skal reflektere fastlagte mål og strategier og være tilpasset
virksomhetens fase og de utfordringer interessentskapet står overfor.
Det skal tilstrebes konsistens mellom langtidsplanen og de årlige arbeidsprogram og
budsjett.
Langtidsplanen skal beskrive interessentskapets langsiktige og overordnede
ambisjoner, mål og hovedaktiviteter. Styringskomiteen skal årlig ta stilling til om det
er behov for å oppdatere langtidsplanen.
I arbeidet med langtidsplanen skal interessentskapets virksomhet vurderes i forhold
til mulige synergier gjennom samarbeid med rettighetshavere på andre
konsesjonsområder.

11.4

Målstyring
Operatøren skal utarbeide relevante styringsparametere for kortsiktig og langsiktig
måloppnåelse og fremlegge disse for styringskomiteen.
Operatøren skal i forbindelse med budsjettbehandlingen utarbeide en oversikt som
viser utviklingen i forhold til de etablerte styringsparametrene og fremlegge denne
for styringskomiteen.
Mål for valgte styringsparametere skal fremgå av arbeidsprogram og budsjett og skal
fremlegges for styringskomiteen til godkjennelse.

11.5

Beslutningsprosesser
Styringskomiteen skal i forbindelse med fastsettelse av arbeidsprogram og budsjett
etablere og godkjenne en plan for vesentlige beslutninger for det kommende År,
herunder krav til behandlings- og beslutningsprosesser.
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11.6

Risikostyring
Operatøren skal etablere og vedlikeholde prosesser, prosedyrer og planer for
risikostyring og synliggjøre en systematisk prosess for identifisering og styring av
risiko.
Operatøren skal, for større prosjekter eller spesielle aktiviteter som innebærer
betydelig risikoeksponering, fremlegge en oversikt over risikostyringen for
styringskomiteen.

11.7

Oppfølging av virksomheten
Operatøren skal følge opp virksomheten i henhold til de rammer som er fastlagt av
styringskomiteen og jevnlig rapportere status, avvik og tiltak til styringskomiteen.
Operatøren skal hver måned utarbeide periodiske rapporter. Rapporten skal ta
utgangspunkt i aktivitetene i rapporteringsperioden og valgte styringsparametere, og
fokusere på avvik og behov for korrigerende tiltak.
Operatøren skal, med mindre annet besluttes av styringskomiteen, inkludere en
oppdatert prognose for Året i månedsrapport for april, juli og oktober.

ARTIKKEL 12
12.1

ARBEIDSPROGRAM, BUDSJETT, UTGIFTSFULLMAKTER M.V.

Generelt
Arbeidsprogram og budsjett skal konkretisere hovedaktiviteter og økonomiske
rammer for det kommende Året og inkludere foreløpige estimat for aktiviteter som
er planlagt fremlagt for styringskomiteen for godkjenning i løpet av budsjettåret
(opsjonsbudsjett).
Arbeidsprogrammet skal blant annet:
a) Definere klare mål, leveranser og tidsfrister for vesentlige aktiviteter,
b) Synliggjøre hvordan aktivitetene i kommende År bidrar til realisering av mål
fastlagt for virksomheten, og
c) Identifisere vesentlige risikoelementer og aktuelle tiltak for styring av risiko.

12.2

Arbeidsprogram og budsjett – tidsfrister
Operatøren skal hvert År innen 1. juni sende styringskomiteen en kortfattet oversikt
over de økonomiske rammer og målsettinger for letevirksomheten, driften og
investeringsvirksomheten det kommende Året. Oversikten skal spesifisere de
viktigste inntekts- og kostnadsbestemmende forutsetninger og ha fokus på nivå og
utvikling.
Operatøren skal hvert År innen 1. oktober sende styringskomiteen forslag til arbeidsprogram for letevirksomheten, driften og investeringsvirksomheten med lete-, drifts16

4990
og investeringsbudsjett for det påfølgende Året, et langtidsbudsjett for drift og
investeringer for de påfølgende 3 År, samt oppdaterte kostnadsestimater for
letevirksomheten og driften for inneværende År og planlagte investeringer for hele
investeringsperioden.
I utarbeidelsen av forslag til arbeidsprogram og budsjett, skal Operatøren involvere
Partene før forslaget sendes til styringskomiteen for endelig fastsettelse.
Styringskomiteen skal innen 1. desember hvert År fastsette arbeidsprogrammet og
lete-, drifts- og investeringsbudsjettene for neste År, samt godkjenne drifts- og
investeringsbudsjettet for de påfølgende 3 År og for hele investeringsperioden.
En Part kan i budsjettåret foreslå at styringskomiteen vedtar endringer i
arbeidsprogrammet og budsjettene.
Operatøren skal hvert År innen utgangen av januar utarbeide og sende Partene en
periodisering av drifts- og investeringsbudsjett for inneværende År.

12.3

Tidsfrister som nevnt i denne artikkel kan endres av styringskomiteen samt av
Operatøren, dersom rapporteringsplikten overfor myndighetene tilsier dette.
Budsjettforslagets hovedelementer
Budsjettforslaget for kommende År skal inneholde et driftsbudsjett og et
investeringsbudsjett. Operatørens fordelingsmetoder for belastning av kostnader skal
angis.
I investeringsbudsjettet skal faste poster og betingede poster angis særskilt. Utgifter i
forbindelse med undersøkelse etter Petroleum, leteboring og evaluering av
oppdagede Forekomster skal ikke medtas i investeringsbudsjettet, med mindre
styringskomiteen vedtar noe annet.

12.4

Budsjettpostenes struktur og innhold
De poster som angis nedenfor skal benyttes for budsjett, rapportering og avregning,
men styringskomiteen kan beslutte større detaljering av poster.
Budsjett/arbeidsprogram, månedsrapport og avregning skal spesifiseres i følgende
poster:

Post

Definisjon/Beskrivelse

1 Leting
1.1 Geologi og geofysikk
1.2 Seismikk
1.3 Spesielle studier

Kostnader knyttet til blokkevaluering og generell
utforskningsaktivitet.
Kostnader knyttet til innsamling, prosessering, reprosessering
og testprosessering av geofysiske data.
Kostnader knyttet til dedikerte studier i tidlig fase
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1.4 Andre utforskningskostnader
2 Leteboring og testing
2.1 Regionale posisjoneringskostnader
2.2 Brønn X
2.2.1 Boring
2.2.2 Testing
3 Feltevaluering
3.1 Funn A
3.2 Funn B
4 Konseptstudier

4.1 Prosjekt A

(eksempelvis studie av migrasjon, modning av hydrokarboner,
om fellen er tett etc).
Kostnader knyttet til datalagring, kjerneprøver, administrasjon
og andre letekostnader.
Kostnader knyttet til innsamling og prosessering av
geofysiske data for valg av brønnlokasjon.
Kostnader knyttet til boring, komplettering og plugging av
brønn. Inkluderer også planleggingskostnader.
Kostnader knyttet til all testing og datainnsamling i brønnen,
normalt kun ved funn. Inkluderer også prøveproduksjon
Vurderinger av utbyggingsalternativer.
Kostnader knyttet til geologi, geofysikk, samt vurdering av
ulike utbyggingsalternativer og kommersielle aktiviteter.
Denne fasen starter ved konseptvalg
Kostnader knyttet til konseptutviking av et mulig prosjekt fra
og med beslutning om videreføring i planfasen. Det forutsettes
at beslutningspunkt om konseptvalg er passert og at en
fortsetter utvikling av et konkret konsept. Inneholder normalt
både interne og eksterne aktiviteter (studier, pre-engineering,
Front End Engineering Design, PUD-arbeid etc).

4.2 Prosjekt B
5 Investeringer
5.1 Utbyggingsinvesteringer

Denne fasen starter når beslutning om gjennomføring av et
utbyggingsprosjekt er fattet.
Utbyggingsinvesteringer gjelder utbygging av nye ressurser.
Det vil alltid være konseptstudier i forkant av en slik
investering.
Prosjektet er budsjettmessig sanksjonert ved godkjent
PUD/PAD. Enkelte prosjekter har PUD fritak.

5.1.1 Delprosjekt X

5.2 Driftsinvesteringer

Driftsinvesteringer er varige investeringer som :
- øker produksjonskapasiteten
- vesentlig øker kvaliteten og dermed verdien av produktene
- vesentlig forbedrer produksjonsprosessen og derigjennom
vesentlig senker nivået på øvrige produksjonskostnader
- tiltak som forbedrer sikkerhet og som forhindrer/reduserer
fremtidig forurensning av miljøet
- utvidelser av anlegget og/eller nye funksjoner
Normalt er dette påkostninger mot driftsmiddel som er tatt i
bruk (i etterkant av prosjektinvesteringen) og som ikke
klassifiseres som vedlikehold.

5.2.1 Delprosjekt X

5.3 Produksjonsboring

Produksjonsboring er alle aktiviteter knyttet til boring og
komplettering av produksjons- og injeksjonsbrønner i
etterkant av beslutning om prosjektgjennomføring, og/eller
besluttede nye brønner eller brønnmål i produksjonsfasen. Til
produksjonsboring hører også alle tilknyttede/indirekte
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aktiviteter med formål produksjonsboring (f.eks.
brønnplanlegging, mob/demob rigg, modifikasjoner rigg etc).
6 Driftskostnader

6.1 Driftsforberedelser
6.2 Driftskostnader og støtteaktiviteter

Denne fasen starter når et felt går over i driftsfasen
Aktiviteter knyttet til å rekruttere, lære opp og forberede
driftsorganisasjonen på å overta anlegget og utføre driften.
Oppstartsaktivitet knyttet til uttesting av anlegg inngår ikke
som del av driftsforberedelser.

Alt arbeid som kan direkte henføres mot produksjon og drift
av anlegg. Hovedsakelig består det av driftsaktiviteter på
6.2.1 Drift
offshore/onshore-anlegget, samt kostnader som
støtteaktiviteter fra land og produksjonskjemikalier.
Alle vedlikeholdsaktiviteter forbundet med plattform,
landanlegg og tilknyttede rør. Hovedsakelig består det av
6.2.2 Vedlikehold
inspeksjon, tilstandskontroll, forebyggende og korrektivt
vedlikehold, overflatevedlikehold, vedlikehold boremodul
samt vedlikeholdstøtte.
Alle kostnader som gjelder arbeid nedi brønnen frem til
6.2.3 Brønnvedlikehold
strupeventil (choke), og som ikke er en del av et boreprosjekt.
Aktiviteter relatert til utvidelse eller modifisering av
eksisterende utstyr og anlegg som krever endring av teknisk
dokumentasjon. Endringsprosjekter og ombygging som ikke
6.2.4 Modifikasjoner
er vedlikehold, men som heller ikke kvalifiserer som
driftsinvestering.
All drifts- og vedlikeholdsaktivitet relatert til
6.2.5
Undervannsoperasjoner
og
undervannsanlegg, inkludert inspeksjons- og
vedlikehold
beredskapskostnader for undervannsanleggene.
Kostnader relatert til hotelldriften/forpleining av plattformen,
6.2.6 Plattformtjenester
og evt. andre støttetjenester på plattform.
Kostnader relatert til ledelse, direkte og indirekte
6.2.7 Administrasjon
administrasjon av operativ organisasjon, eksempelvis feltsjef,
økonomi, personal og IT.
Aktiviteter relatert til HMS-arbeid samt lisensspesifikke
6.2.8 HMS
HMS-prosjekter.
Kostnader i forbindelse med langtidsplanlegging,
6.2.9 Reservoarstyring og utvikling
kvalitetssikring, reservoarstyring, produksjons-optimalisering,
modellering og økt oljeutvinning.
Kommersielle aktiviteter i forbindelse med vurdering av
6.2.10 Forretningsutvikling
forretningsmuligheter for en lisens i drift.
6.3 Logistikk
Driftsaktiviteter som knytter seg til fartøyoperasjoner, med
unntak av beredskapsfartøy som henføres til pkt. 6.3.4.
Fartøykostnader som inngår i rapporteringen vil være
6.3.1 Maritime operasjoner
forsyningsfartøy, lagerfartøy, spesialoppdrag/støttefartøy og
ankerhåndtering, samt følgekostnader og administrasjon av
fartøy.
Tilbringertjenesten mellom helikopterbase og installasjon,
6.3.2 Lufttransport
samt skyttel som skjer mellom installasjoner på feltene.
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6.3.3 Forsyningsbaser

6.3.4 Beredskap

6.4 Tariffkostnader

6.5 Andre driftskostnader
7 Driftsinntekter
8 Nedstengning og fjerning
8.1 Nedstengning
8.2 Fjerning
9 Generelle kostnader

Kostnader vedrørende SAR (Search and Rescue) og
ambulansetransport henføres til pkt. 6.3.4.
Kostnader knyttet til basedriften slikt som areal, leiekostnader,
personell etc., samt eventuell transport til og fra base.
Fartøy og helikopterkostnader knyttet til operativ beredskap
på feltene. Installasjonsspesifikke beredskapsfartøy, andel av
områdeberedskapfartøy og følgekostnader knyttet til disse
fartøyene. SAR-helikopter (Search and Rescue) og
ambulansetransport.
Kostnader knyttet til feltekstern prosessering og transport av
olje og gass mellom felt.
Kostnader som ikke kan henføres mot andre operative poster.
Eksempelvis nedskrivning på lager, ukurans på lager, tidligere
års kostnader, excess field times, gasskjøp ifbm injeksjon,
forsikrings-/garantisaker knyttet til drift mv.
Tariff-inntekter, prosessering og evt. andre inntekter
Forberedelse til nedstengning og fjerning, nedstengning og
plugging av brønner og øvrig nedstengning av innretning.
Fysisk fjerning av innretninger.

Kostnader knyttet til Operatørens ansvar i forbindelse med
adm. av interessentskapet, eksempelvis lisenskoordinering.
Avgift som betales årlig til offentlig myndighet basert på
9.2 Arealavgift
arealet utvinningstillatelsen innehar.
Kostnader knyttet til utslipp av definerte miljøskadelige
9.3 Miljøavgifter
stoffer. eksempelvis CO2-avgift og andre miljøavgifter.
Andre avgifter som ikke defineres av andre poster,
9.4 Andre skatter og avgifter
eksempelvis eiendomsskatt.
Kostnader knyttet til prosjekter innenfor forskning og
9.5 Forskning- og utvikling (FoU)
utvikling som utføres av eller i regi av Operatøren som er
relevant for oppstrømsaktivitet
9.6 Hovedledelse
Kostnader knyttet til Operatørens hovedledelse.
Kostnader knyttet til nærings- og interesseorganisasjoner som
9.7Nærings- og interesseorganisasjoner
for eksempel OLF og NOFO
9.8 Finansielle kostnader
Finansielle kostnader som agio, disagio og renter.
Kostnader knyttet til nedbemanning og sluttpakker i
9.9 Restruktureringskostnader
forbindelse med omstillingsprosesser i selskapet.
9.1 Lisensadministrasjon

I en overgangsperiode på inntil 3 år fra ikrafttredelsen av denne Avtale, kan
Operatøren ut fra kostnadsmessige hensyn ved omlegging av sine systemer fravike
nummereringen av budsjettpostene.
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12.5

Utgiftsfullmakter m.v.
Operatøren kan bare pådra interessentskapet utgifter og forpliktelser innenfor
rammene av utgiftsfullmakter godkjent av styringskomiteen i henhold til lete-, driftseller investeringsbudsjettet, dersom ikke annet er bestemt av styringskomiteen.
Ved gjennomføring av fastsatt arbeidsprogram kan Operatøren imidlertid overskride
en budsjettpost eller en utgiftsfullmakt med inntil 10 %. Med budsjettpost forstås
hver av hovedpostene 1-9 i artikkel 12.4. Ingen av budsjettene må overskrides med
mer enn det laveste av 5 % eller 75 millioner NOK i Regnskapsåret. Prosentsatsene
kan endres ved enstemmig vedtak av Partene.
Operatøren kan også pådra interessentskapet ansvar for utgifter som ikke omfattes
av arbeidsprogrammet og lete-, drifts- eller investeringsbudsjettet, for et samlet
beløp på 3 millioner NOK i Regnskapsåret for det enkelte budsjett. Beløpsgrensene
kan justeres av styringskomiteen.
Er det i nødstilfelle ikke tid til å fremlegge en sak for styringskomiteen, kan
Operatøren pådra interessentskapet ansvar for utgifter som han anser nødvendige for
å beskytte liv, helbred eller eiendom, eller for å avverge eller begrense
forurensninger.
Operatøren skal uten ugrunnet opphold gi styringskomiteen skriftlig melding om alle
utgifter og forpliktelser som er uforutsette eller antas å kunne medføre budsjettavvik.

12.6

Prosjektstyring
For
styring
og
fremdriftskontroll
av
vesentlige
utbyggingsmodifikasjonsprosjekter
skal
det
benyttes
hovedkontrollestimat
hovedkontrollplan som etableres før igangsetting av prosjektet.

og
og

Hovedkontrollestimat og hovedkontrollplan skal endres når omfanget eller
forutsetningene for prosjektet endres vesentlig. Ved oppdatering skal endring i
premissene synliggjøres og legges frem for styringskomiteen for behandling.
Gjeldende kontrollestimat og kontrollplan skal utgjøre et forventningsrettet overslag
på estimattidspunktet og reflektere de godkjente budsjettrammer.
Operatøren skal fremlegge gjeldende kontrollestimat og kontrollplan for
styringskomiteen, sammen med en analyse av muligheter for økt verdiskaping/
kostnadsreduksjoner og potensielle risiki, som kan påvirke planlagt måloppnåelse.
Gjeldende kontrollestimat og kontrollplan skal revideres og legges frem for
styringskomiteen til behandling to ganger i Året, med mindre styringskomiteen
vedtar noe annet.
ARTIKKEL 13
13.1

ANSKAFFELSER

Operatøren skal utarbeide en overordnet anskaffelses- og kontraktsstrategi for
vesentlige anskaffelser, som skal være tilpasset virksomhetens ulike faser og
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fremlegges for styringskomiteen til godkjennelse.
Operatøren skal ved fremleggelsen av budsjettforslag for aktiviteter i det kommende
År vedlegge en oversikt som viser hvilke vesentlige anskaffelser Operatøren
planlegger i budsjettåret. Oversikten skal blant annet angi forventet kontraktssum for
den enkelte anskaffelse, inneholde en markedsvurdering og beskrive egnede
rammeavtaler.
Styringskomiteen skal ved behandlingen av budsjettforslaget treffe vedtak om hvilke
anskaffelser som skal inkluderes i plan for vesentlige beslutninger for det kommende
År.
For anskaffelser som har en varighet utover budsjettet for Året, skal Partene innrette
seg slik at interessentskapet kan forplikte seg i henhold til anskaffelsens varighet.
For anskaffelser Operatøren forventer har en kontraktssum på over 50 millioner
NOK, eller 25 millioner uten anbudskonkurranse, skal det fremsettes forslag for
vedtak i styringskomiteen om spesifikk kontraktsstrategi med tilbyderliste og
godkjennelse av leverandør. Vedtaket skal fattes innen 5 forretningsdager etter at
Operatøren har fremmet forslag til styringskomiteen.
13.2

Partene kan ved enstemmig vedtak endre beløpsgrensene.
Operatøren skal på anmodning sende kopi av anskaffelsesinvitasjon til Partene.

13.3

Anskaffelser med inngått kontraktssum på over 10 millioner NOK skal
etterrapporteres til styringskomiteen.

13.4

Dersom en Part har eierinteresse i et selskap som er tilbyder i en anskaffelse, eller
har egeninteresse i anskaffelsen eller på en annen måte er i mulig interessekonflikt,
skal styringskomiteen gjøres oppmerksom på dette forhold før kontraktsinngåelse.

ARTIKKEL 14
14.1

FORSIKRINGER

Operatøren skal på vegne av interessentskapet tegne og opprettholde de forsikringer
som kreves i lov, forskrift og andre myndighetsvedtak og andre forsikringer som er
bestemt av styringskomiteen. Gjenpart av slike poliser skal sendes til Partene.
Operatøren skal i tide fremme alle krav under slike forsikringer og innkreve
erstatningsbeløpene som skal krediteres felleskontoen. Også en Part kan foreta
undersøkelser i forbindelse med et forsikringstilfelle.

14.2

En Part har rett til selv å tegne forsikring eller på annen likeverdig måte å sørge for
dekning. I så fall må han varsle Operatøren i god tid før denne tegner forsikring på
interessentskapets vegne og gi Operatøren og de øvrige Parter nødvendige opplysninger om dekningsmåten, herunder godtgjøre at regress mot de øvrige Parter er
frafalt.
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Operatøren skal i slike tilfelle gi den Part som krever det, nødvendige opplysninger i
forbindelse med etablering av forsikringer og i tide bistå Parten med å fremme krav
om erstatning under slike forsikringer. Ekstra kostnader som påløper i denne
forbindelse dekkes av vedkommende Part.
14.3

Operatøren skal godtgjøre at forsikringsgiveren til de Parter som omfattes av fellesforsikring eller annen likeverdig dekning tegnet av Operatøren, har frafalt regress
mot den Part som har tegnet egen forsikring.

14.4

Operatøren skal påse at leverandører av varer og tjenester til interessentskapets
virksomhet tegner og opprettholder de forsikringer som kreves i lov, forskrift og
andre myndighetsvedtak, eller som er bestemt av styringskomiteen. Operatøren skal
søke å sikre at regress mot Partene frafalles.

IV U T B Y G G I N G
ARTIKKEL 15

FORSLAG OM UTBYGGING

15.1

Ved konkretisering av kommersiell utnyttelse av oppdagede Forekomster før mulig
beslutning om videreføring ("BOV") skal styringskomiteen bestemme hvordan den
videre fremdrift skal styres gjennom alle prosjektets faser fra planlegging frem til
drift. Styringssystemene skal fokusere på beslutningsmilepæler og beskrivelse av
beslutningsgrunnlag som skal legges frem for styringskomiteen ved disse milepælene. Styringskomiteen kan bestemme hvordan styringskomiteen skal involveres i
prosessene.

15.2

Forslag til BOV skal angi hvilke forutsetninger som er lagt til grunn ved vurderingen
av muligheten for å utnytte Forekomsten(e) kommersielt. Det skal i alle tilfelle
opplyses om:
a) Målsetninger for lønnsomhet, gjennomføring og helse-, miljø og sikkerhet
(HMS),
b) Designbasis, ressursgrunnlag, produksjonstrategi og driftsfilosofi og andre
relevante forutsetninger for konseptutviklingen,
c) Kostnadsestimater som normalt bør tilfredsstille et +/- 30 % krav til sikkerhet i
estimatet,
d) Lønnsomhetsberegninger på grunnlag av kostnadsestimater og pris- og
markedsforutsetninger for petroleumsproduktene som er planlagt levert fra
feltet,
e) Angivelse av studier som er planlagt utført som ledd i konseptutviklingen for å
oppnå nødvendig sikkerhet i kostnadsestimatene, slik som sensitivitetsanalyser
av ressursgrunnlag, pris- og markedsforutsetninger, tekniske løsninger,
gjennomførbarhet, leverandørmarked og lønnsomhet, og
f) Planlagt program for konsekvensutredninger.

15.3

Dersom styringskomiteen vedtar en BOV, skal Operatøren utarbeide en
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utbyggingsplan i nært samarbeid med de øvrige Parter. Operatøren er særlig
ansvarlig for å sikre at alle opplysninger som er nødvendig for godkjennelse av
utbyggingsplan legges frem i god tid for Departementet.
Styringskomiteen kan vedta at enkelte tiltak som er nødvendig for godkjennelse av
utbyggingsplan, for eksempel konsekvensutredninger, skal gjennomføres og legges
frem for Departementet og andre relevante myndigheter før fremleggelse av
utbyggingsplan.
15.4

Dersom styringskomiteen ikke vedtar en BOV eller ikke behandler saken innen
rimelig tid, kan enhver Part selv utarbeide utbyggingsplan. Når en Part ber om det,
skal Operatøren assistere Parten i hans arbeid i den utstrekning dette ikke medfører
kostnad eller ulempe for interessentskapet.

ARTIKKEL 16

UTBYGGINGSPLAN

16.1

Operatøren skal legge frem utbyggingsplan for Partene i styringskomiteen.

16.2

Styringskomiteen vedtar om utbyggingsplanen med tilhørende dokumentasjon skal
oversendes til Departementet og andre relevante myndigheter sammen med søknad
om godkjennelse av utbyggingsplanen.

16.3

Enhver Part skal innen 3 måneder etter at styringskomiteen vedtok planen gi
Departementet og de øvrige Parter skriftlig melding om han tiltrer utbyggingsplanen.
Parten må angi om han ønsker å overta hele eller minst en forholdsmessig del av
Petoros andel om Petoro ikke tiltrer planen eller om Petoros tiltredelse ikke godkjennes av Departementet.
Dersom ikke alle Parter har tiltrådt utbyggingsplanen, skal Operatøren uten ugrunnet
opphold underrette Departementet og stille søknaden om godkjennelse av
utbyggingsplanen i bero. De tiltredende Parter kan gjenoppta søknaden i samsvar
med artikkel 19.

16.4

En Parts tiltredelse av en utbyggingsplan er bindende i forhold til de øvrige Parter.
Dersom Petoro ikke tiltrer planen eller om Petoros tiltredelse ikke godkjennes av
Departementet, skal utbyggingen likevel ansees som tiltrådt av alle Parter om de
øvrige Parter til sammen ønsker å overta hele Petoros andel. Andelen skal fordeles
forholdsmessig mellom Partene som har ønsket å overta hele eller minst en
forholdsmessig andel.

16.5

Dersom en Part har utarbeidet utbyggingsplan i henhold til art. 15.4, gjelder
bestemmelsene i denne artikkel 16 tilsvarende om fremleggelse og tiltredelse av en
slik plan. Parten kan legge kostnadene ved utarbeidelsen av planen inn i budsjettet
for utbyggingen.
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16.6

Petoros tiltredelse etter artikkel 16.3 må godkjennes av Departementet. Godkjennelse
må foreligge senest samtidig med at Departementet godkjenner utbyggingsplanen.
Nektes godkjennelse av Petoros tiltredelse får reglene i artikkel 19 tilsvarende
anvendelse.
Dersom Petoro ikke har tiltrådt planen, kan Departementet innen 3 måneder fra
utløpet av fristen i artikkel 16.3 bestemme at Petoro likevel skal delta i utbyggingen.

ARTIKKEL 17
17.1

UTBYGGING

Når alle Parter har gitt melding om at de tiltrer utbyggingsplanen, eller når utbygging
er vedtatt som et prosjekt på egen risiko etter artikkel 19, skal utbyggingen skje på
vegne av de deltakende Parter.
Etter at planen er godkjent av Departementet, skal utbyggingen gjennomføres uten
ugrunnet opphold.

17.2

Dersom Departementet ikke har godkjent utbyggingsplanen innen 6 måneder etter å
ha mottatt søknad om godkjennelse av utbyggingsplan eller forslag om utbygging på
egen risiko, kan en Part trekke tilbake sin tiltredelse til utbyggingsplanen, forutsatt at
det ikke med Partens samtykke er inngått kontrakt om kjøp eller leie av produksjonsinnretninger eller annet vesentlig utstyr. En Part kan også trekke tilbake sin
tiltredelse om det ikke er inngått kontrakt om kjøp eller leie av produksjonsinnretninger eller annet vesentlig utstyr innen 2 år etter at godkjennelse er gitt.

V
ARTIKKEL 18
18.1

VIRKSOMHET PÅ EGEN RISIKO
VIRKSOMHET PÅ EGEN RISIKO

En Part kan foreslå at et prosjekt som ikke vedtas av styringskomiteen, skal
gjennomføres som et prosjekt på egen risiko.
Utbygging av Forekomst på egen risiko skjer etter reglene i artikkel 19.

18.2

Følgende virksomhet kan utføres på egen risiko:
a)

Geologiske, geofysiske og stratigrafiske undersøkelser og tester,

b)

Boring av undersøkelsesbrønner, gjenopptakelse av boring av en undersøkelsesbrønn eller boring for å fastslå reservene i forbindelse med
samordning,

c)

Dypere boring, avviksboring eller testing av soner som allerede er
gjennomboret av en undersøkelsesbrønn under boring, og
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d)
18.3

Videre evaluering av en Forekomst som omfattes av en utbyggingsplan som
ikke er vedtatt etter artikkel 16.2.

Virksomhet på egen risiko kan likevel ikke finne sted:
a)

På eller i forbindelse med avgrensningsboring av en Forekomst som er utbygd
eller omfattes av vedtatt utbyggingsplan. Dette gjelder dog ikke boring som
skal fastslå reserver i forbindelse med en samordning,

b)

Dersom den kan nedsette produksjonen fra en Forekomst som er utbygd eller
vedtatt utbygd,

c) Dersom den helt eller delvis kan komme i konflikt med planer eller
arbeidsprogram vedtatt av interessentskapet før prosjektet på egen risiko
igangsettes, og
d)

18.4

Før den obligatoriske arbeidsforpliktelsen beskrevet i Utvinningstillatelsen er
utført. Dette gjelder dog ikke virksomhet som beskrevet i artikkel 18.2 punkt
c).

Forslag om prosjekt på egen risiko skal sendes skriftlig til de øvrige Parter med
detaljerte beskrivelser av arbeidet som skal utføres og tilhørende budsjettoverslag.
De av Partene som ønsker å delta i prosjektet, må gi melding om dette til de øvrige
Parter innen 60 dager etter at forslaget ble mottatt. For prosjekter som nevnt under
artikkel 18.2, punkt c) er fristen 48 timer.

18.5

Dersom et antall Parter med Deltakerandeler som fyller kravene til vedtak har
meddelt at de ønsker å delta i prosjektet, skal prosjektet med tilhørende arbeidsprogram og budsjett anses for vedtatt på interessentskapets vegne og utføres av
Operatøren som et prosjekt for interessentskapet.
Er kravene til vedtak ikke oppfylt, skal prosjektet gjennomføres for regning og risiko
av de Parter som har meddelt at de ønsker å delta.

18.6

I prosjekter på egen risiko deltar hver Part i forhold til Deltakerandelen med mindre
Partene blir enige om en annen fordeling.

18.7

Prosjekter på egen risiko skal utføres av Operatøren. Er ikke Operatøren deltaker,
kan en av deltakerne godkjennes som operatør for prosjektet.

18.8

De deltakende Parter har på rimelige vilkår fastsatt av styringskomiteen, rett til å
bruke interessentskapets eiendom og utstyr for å utføre prosjektet forutsatt at dette
ikke i urimelig grad forstyrrer den felles virksomhet.

18.9

Operatøren skal føre eget regnskap for prosjektet på egen risiko. Regnskapet skal
sendes til styringskomiteen og alle Partene.

18.10

Prosjektet inklusive data og opplysninger eies i sin helhet av de deltakende Parter og
ledes av en egen styringskomite hvor bare de deltakende Parter er representert.
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Artikkel 3.5 i Spesielle bestemmelser gjelder tilsvarende.
Dersom et prosjekt på egen risiko medfører en økning av produsert Petroleum fra
konsesjonsområdet, skal slik ekstra produksjon eies i sin helhet av de deltakende
Parter. Hver av dem har rett og plikt etter reglene i artikkel 20 til 22 til å utta sin
forholdsmessige del av den ekstra produserte Petroleum.
18.11

De deltakende Parter må holde de ikke-deltakende Parter informert om prosjektet og
må holde de ikke-deltakende Parter skadesløse mot ethvert ansvar, utgifter og
forpliktelser som følger av prosjektet på egen risiko.

18.12

Hvis et prosjekt på egen risiko etter artikkel 18.2 fører til at det oppdages strukturer
som de deltakende Parter ønsker å bore eller Forekomst(er) som de ønsker å utbygge,
må ikke-deltakende Parter som ønsker å tre inn i prosjektet betale 1000 % av sin
forholdsmessige del av prosjektets kostnader. Betalingen skal deles mellom de
opprinnelige deltakere etter forholdet mellom deres deltakerandeler i prosjektet.
Tilbud om å tre inn i et prosjekt, med tilstrekkelig bakgrunnsmateriale, skal sendes
til de ikke-deltakende Parter. I tilfelle boring skal tilbud om å tre inn i prosjektet
sendes til de ikke-deltakende Parter i god tid før boringen utføres. I tilfelle utbygging
skal tilbudet sendes til de ikke-deltakende Parter senest samtidig med forslaget om å
utarbeide utbyggingsplan etter artikkel 15. Inntreden må skje senest ved tiltredelse
av utbyggingsplan etter artikkel 16 eller 19.

18.13

Hvis ikke annet er uttrykkelig sagt i denne artikkel, skal de øvrige artikler i Avtalen
gjelde tilsvarende for virksomhet på egen risiko.

18.14

Hvis ikke prosjektet er igangsatt innen 12 måneder etter utløpet av fristene nevnt i
artikkel 18.4, mister de deltakende Parter retten til å utføre prosjektet. I så fall skal
forholdet mellom Partene være som om prosjektet ikke hadde vært foreslått.

ARTIKKEL 19

UTBYGGING PÅ EGEN RISIKO

19.1

Dersom ikke alle Parter har tiltrådt utbyggingsplanen innen fristen i artikkel 16.3,
kan en Part som har tiltrådt planen foreslå at utbyggingen skal gjennomføres på egen
risiko. Forslaget sendes skriftlig til Departementet og til de Parter som har tiltrådt
planen.

19.2

En Part som ønsker å delta i utbygging på egen risiko må gi Departementet og de
øvrige aktuelle Parter skriftlig melding om dette innen 3 måneder etter å ha mottatt
forslag som nevnt i artikkel 19.1. Reglene i artikkel 16.6 gjelder tilsvarende.

19.3

I prosjekter om utbygging på egen risiko deltar hver Part i forhold til Deltakerandelen med mindre Partene blir enige om en annen fordeling. Dersom en Part
ønsker å begrense eller øke sin deltakerandel må han gi melding om dette innen
utløpet av fristen i artikkel 19.2.

19.4

Forslag til utbyggingsplan etter artikkel 19.1 anses som vedtatt når forslaget har
støtte av 100 % av Deltakerandelene. Den Part som har fremmet forslaget skal uten
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ugrunnet opphold bekrefte overfor Departementet at søknad om godkjennelse av
utbyggingsplanen er gjenopptatt.
19.5

Dersom Operatøren ikke deltar i utbyggingen skal de deltakende Parter velge
operatør. Denne må godkjennes av Departementet.

19.6

De Parter som ikke deltar i utbyggingen på egen risiko har ikke rett til å tre inn i eller
kjøpe seg inn i prosjektet senere. For øvrig gjelder bestemmelsene i artikkel 18.9,
18.10, 18.11 og 18.13 tilsvarende.
VI

ARTIKKEL 20
20.1

UTTAK AV PETROLEUM

UTTAK AV OLJE

Hver av Partene har rett og plikt til å utta in natura og selv disponere over en andel
av produsert Olje som er lik hans Deltakerandel.
Retten til og ansvaret og risikoen for produsert Olje går over på den enkelte Part ved
uttak på et leveringssted som fastsettes av styringskomiteen før produksjonsstart.

20.2

På det tidspunkt styringskomiteen bestemmer skal Operatøren sende styringskomiteen et produksjonsprogram for det År produksjonen skal starte. Ventes
produksjonen å starte etter 1. juni, skal programmet også omfatte neste År. Deretter
skal Operatøren før 1. juni hvert år sende styringskomiteen et produksjonsprogram
som omfatter de 3 nærmest kommende År samt en produksjonsprognose for resten
av feltets levetid. Programmet skal være spesifisert for hvert Kvartal og skal beskrive
kvaliteten av den Olje som ventes produsert.

20.3

Operatøren skal samtidig med produksjonsprogrammet sende styringskomiteen et
utkast til uttaksprogram for Programperioden.
Utkastet skal være tilpasset produksjonsprogrammet og opplysninger om Partenes
uttaks- og avskipningsplaner som Operatøren skal ha innhentet på forhånd. Det skal
inneholde en tidsplan for uttak og detaljerte vilkår for uttak, levering og transport av
Oljen, samt angi andre nødvendige ledd i en uttaks- og avskipningsprosedyre.
Styringskomiteen skal fastsette uttaksprogrammet innen 30 dager etter at utkastet er
mottatt.

20.4

Blir produksjonen høyere enn Partenes samlede krav etter uttaksprogrammet, skal
overskytende mengde fordeles på Partene i samsvar med Deltakerandelene. Blir
produksjonen mindre enn Partenes samlede krav, skal kravene reduseres i samsvar
med Deltakerandelene. Ingen Part plikter imidlertid å tilbakelevere Olje han har
uttatt.
Styringskomiteen skal underrettes umiddelbart dersom produsert mengde avviker fra
produksjonsprogrammet.

28

5002
20.5

Innen 20 dager etter utløpet av hvert Kvartal, skal Operatøren sende styringskomiteen en oversikt som viser den mengde Olje hver av Partene har uttatt i Kvartalet.
ARTIKKEL 21
ÅRSUTTAK AV OLJE
21.1

Hver Part skal i løpet av Programperioden søke å utta sin del av den produserte Olje i
jevnt tempo og i samsvar med uttaksprogrammet.
Ved beregningen av den mengde en Part har uttatt i en Programperiode på ett År,
kan han kreve at uttak i løpet av de første eller siste 60 dager i en slik
Programperiode regnes som foretatt i henholdsvis den forutgående eller
etterfølgende Programperiode.

21.2

Dersom en Part av grunner som ligger utenfor hans kontroll og som helt ut er knyttet
til gjennomføringen av uttaksprogrammet, i Programperioden har uttatt mindre enn
den mengde Olje han har rett til, anses han som "Mindreuttaker" og den mengde han
ikke har uttatt anses som "Mindreuttak".
Er en eller flere Parter Mindreuttaker(e), skal Operatøren straks varsle alle Parter om
dette og oppgi størrelsen av den enkeltes Mindreuttak. Enhver Part som ikke er
Mindreuttaker, har rett til å utta Mindreuttaket i tillegg til sin egen andel. Ønsker to
eller flere Parter å utta Mindreuttaket, skal det fordeles mellom dem etter forholdet
mellom deres Deltakerandeler.
En Part som etter dette punkt uttar et Mindreuttak eller del av dette, anses som
"Meruttaker" og den mengde han dermed har uttatt anses som "Meruttak".

21.3

Når det er foretatt et Meruttak skal Mindreuttakeren ha rett til kompensasjon for sitt
Mindreuttak for så vidt det dekkes av Meruttaket.
Med mindre styringskomiteen har fastsatt en annen kompensasjonsordning, skal fra
og med det første Kvartal i det etterfølgende År, 10 % av hver Meruttakers andel
stilles til Mindreuttakerens rådighet som kompensasjon til Meruttaket er utlignet. Er
det flere Mindreuttakere, skal det kvantum som stilles til disposisjon fordeles
mellom dem i forhold til deres Mindreuttak.
Unnlater en Mindreuttaker i ett Kvartal å utta et kvantum som er stillet til hans
rådighet som kompensasjon, skal han likevel anses å ha mottatt dette kvantum. Den
mengde som ikke uttas av Mindreuttaker skal i så fall stilles til rådighet med akseptfrist på 48 timer for de Meruttakerne som har avgitt den. Reglene i artikkel 21.2
annet avsnitt, annet og tredje punktum gjelder tilsvarende.

21.4

Dersom en Part av andre grunner enn nevnt i artikkel 21.2 i en Programperiode uttar
mindre enn den mengde Olje han har rett til, fordeles den mengde han ikke uttar på
de øvrige Parter etter deres Deltakerandeler, uten plikt for disse til senere å yte
kompensasjon som nevnt i artikkel 21.3.

ARTIKKEL 22
22.1

UTTAK AV NATURGASS

Hver av Partene har rett og plikt til å utta in natura og selv disponere over en andel
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av produsert Naturgass som er lik hans Deltakerandel.
Retten til og ansvaret og risikoen for produsert Naturgass går over på den enkelte
Part ved uttak på et leveringssted som fastsettes av styringskomiteen før
produksjonsstart.
22.2

Partene skal inngå en gassløfte- og balanseringsavtale som skal være godkjent av
Departementet før oppstart av produksjon.
Til vedtak av gassløfte- og
balanseringsavtalen kreves enstemmighet i styringskomiteen.

22.3

Operatøren skal ikke senere enn 8 (åtte) forretningsdager etter første dag hver måned
sende styringskomiteen en oversikt over produsert og uttatt Naturgass for foregående
måned og for akkumulert volum siden produksjonsstart.
VII O V E R D R A G E L S E M. M.

ARTIKKEL 23
23.1

OVERDRAGELSE AV DELTAKERANDEL

En Part kan overdra sin Deltakerandel eller del av denne. Overdragelsesavtalen skal
inneholde bestemmelser om at erververen er bundet av denne Avtale og vilkårene i
Utvinningstillatelsen med senere endringer og tillegg.
Før den obligatoriske arbeidsforpliktelse etter Utvinningstillatelsen er utført, kan en
Part ikke uten samtykke fra styringskomiteen overdra sin Deltakerandel eller del av
denne til andre enn et Tilknyttet selskap.

23.2

En Part som har inngått avtale om å overdra sin Deltakerandel eller en del av denne,
skal underrette Forretningsføreren om den pris og andre vilkår som er avtalt mellom
Parten og en annen Part eller tredjemann.

23.3

Forretningsføreren kan overta hele andelen til den pris og vilkår som er avtalt.
Melding om utøvelse av slik forkjøpsrett må gis til Parten innen 40 dager etter at
underretning som nevnt i artikkel 23.2 er mottatt.
Forkjøpsretten gjelder ikke når en Part overdrar sin Deltakerandel eller del av denne
til et Tilknyttet selskap.
En Part har adgang til å innta en klausul i overdragelsesavtalen om at avtalen
bortfaller dersom forkjøpsrett utøves.

23.4

Etter at utøvelse av forkjøpsrett eller annen overdragelse er skjedd skal Parten uten
ugrunnet opphold underrette styringskomiteen om overdragelsen. Inneholder
overdragelsesavtalen andre vilkår enn Parten har meddelt Forretningsføreren, gjelder
artikkel 23.2 tilsvarende.

ARTIKKEL 24

UTTREDEN
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24.1

En Part kan tre ut av Avtalen når arbeidsforpliktelsen beskrevet i
Utvinningstillatelsen er utført. Hvis Parten har tiltrådt en utbyggingsplan, kan han
først tre ut når Departementet har fastslått at planen er fullført.
Varsel om uttreden skal sendes til styringskomiteen innen 4 måneder i forveien. De
øvrige Parter skal innen 30 dager gi styringskomiteen melding om de ønsker å overta
Deltakerandelen. Dersom en Part ikke har gitt tilbakemelding innen fristens utløp,
taper Parten rett til å overta Deltakerandelen med mindre de øvrige Parter blir enige
om noe annet.

24.2

Etter at varsel om uttreden er gitt, er den uttredende Part ikke ansvarlig for
beslutninger i interessentskapet som pådrar dette utgifter som ikke omfattes av
vedtatt budsjett. Uttreden av Avtalen får virkning fra den første dag i måneden som
følger etter utløpet av 4 måneders fristen etter at styringskomiteen mottok varsel om
uttreden. Uttredende Part er likevel ansvarlig for utgifter som følge av en beslutning
som er truffet innen den første dag i måneden som følger utløpet av 4 måneders
fristen i den grad slik beslutning er innenfor vedtatt budsjett, med mindre den
overtagende Part har akseptert å påta seg disse utgiftene.
Den Part som trer ut, fortsetter å være ansvarlig for forpliktelser som ikke er oppfylt
på tidspunktet for uttreden og som er stiftet ved skadevoldelse, myndighetsvedtak
eller på annen måte uavhengig av vedtak i interessentskapet.

24.3

De øvrige Parter kan kreve at det stilles tilfredsstillende garanti for en
forholdsmessig andel av interessentskapets ansvar for disponering av innretninger
som tilhører interessentskapet på tidspunktet for uttreden.

24.4

Dersom de øvrige Parter og utenforstående tredjemenn ikke ønsker å overta
Deltakerandelen etter artikkel 23, har de øvrige Parter rett til å overta sin forholdsmessige del av Deltakerandelen vederlagsfritt. Endring av denne Avtalen som følge
av en Parts uttreden skal oversendes Departementet, jfr. artikkel 8 i Spesielle
bestemmelser.

24.5

Dersom ingen ønsker å overta Deltakerandelen etter artikkel 24.4, skal interessentskapet oppløses etter reglene i artikkel 25.2 og 25.3. Virkningen av varsel om
uttreden bortfaller i dette tilfelle.

ARTIKKEL 25

OPPLØSNING

25.1

Partene kan vedta at Utvinningstillatelsen skal oppgis og interessentskapet oppløses.

25.2

Ved oppløsning skal Partene dekke de forpliktelser som er oppstått som følge av
interessentskapets virksomhet.
Hver Part kan kreve at forpliktelsene skal dekkes ved salg av produsert Petroleum
som ikke er uttatt, og av felles eiendeler som ikke tilfaller den norske stat.
Operatøren gjennomfører salget.

31

5005
Forpliktelser som ikke blir dekket ved salg av felles Petroleum og eiendeler, skal
dekkes av Partene etter reglene i artikkel 8.
Gjenværende eiendeler fordeles mellom Partene etter Deltakerandelene på
tidspunktet for oppløsning.
25.3

Dersom forpliktelser som følge av oppgivelse av Utvinningstillatelsen eller som
følge av interessentskapets virksomhet blir gjort gjeldende etter at oppløsningen er
gjennomført, er Partene fortsatt ansvarlig for oppfyllelsen av slike forpliktelser etter
reglene i artikkel 7.
VIII

ARTIKKEL 26

ØVRIGE BESTEMMELSER

TRANSAKSJONER AV SEISMISKE DATA, BORERESULTATER MV.

26.1

Forhandlinger og inngåelser av avtaler med tredjemenn om kjøp, salg eller bytte av
seismiske data, boreresultater mv. skal foretas av en Part, eller en annen enhet eller
organisasjon som ikke er Part i denne Avtale, som styringskomiteen har besluttet, ut
fra hensynet til effektivitet. Interessentskapet skal til en hver tid ikke ha mer enn en
representant som er valgt til å forhandle og inngå slike avtaler. Det skal tas rimelig
hensyn til forslag fra de øvrige Parter om inngåelse av slike avtaler. Den enhet eller
organisasjon som er valgt av styringskomiteen etter første punktum kan ikke avslå et
bytte som Partene i interessentskapet felles er for eller gjennomføre et bytte som
Partene i interessentskapet felles er i mot, dersom det ikke kan påvises særlige
grunner som nødvendiggjør gjennomføring eller avslag av et slikt bytte. Dersom en
Part er valgt til å forhandle og inngå avtaler om bytte, kan denne Parten ikke avslå et
bytte som de andre Partene felles er for eller gjennomføre et bytte som de andre
Partene i interessentskapet felles er i mot, dersom det ikke kan påvises særlige
grunner som nødvendiggjør gjennomføring eller avslag av et slikt bytte.

26.2

Avtaler angående kjøp og salg av data må godkjennes av styringskomiteen. Avtaler
som gjelder bytte av data skal forelegges styringskomiteen til orientering og
eventuell uttalelse før endelig avtale inngås.

ARTIKKEL 27
27.1.

OPPLYSNINGSPLIKT OG HEMMELIGHOLDELSE

Hver Part og dennes Tilknyttede selskaper skal mot rimelig vederlag stille til
rådighet for Operatøren og de øvrige Parter alt geologisk og geofysisk materiale og
annen informasjon som er direkte relevant for virksomheten på konsesjonsområdet.
Partene har også plikt til å informere om tolkning av rådata av betydning for
virksomheten.
Dette gjelder likevel ikke opplysninger som en Part er forhindret fra å gi etter
lovgivning i Norge eller i hjemlandet til Partens endelige morselskap, eller på grunn
av kontrakt med ikke-Tilknyttet selskap som er inngått før denne Avtale. Parten skal
gjøre det som med rimelighet kan kreves for å fri seg fra slik taushetsplikt.

27.2

Ingen Part skal uten samtykke fra de øvrige Parter meddele tredjemann eller på
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annen måte offentliggjøre planer, programmer, kart, arkivdata, rapporter, tekniske og
vitenskapelige data og enhver annen informasjon vedrørende teknisk, økonomisk og
kommersiell virksomhet etter Avtalen. Dette gjelder ikke opplysninger til Partenes
Tilknyttede selskaper.
Plikten etter første ledd gjelder likevel ikke for deltakerne i Partnerforum etter
artikkel 5 i forholdet dem imellom med hensyn til saker og tilknyttet informasjon
som behandles i Partnerforum.
En Part har rett til å gi finansinstitusjoner slike opplysninger som forlanges og som
er nødvendige i forbindelse med finansiering av Partens deltakelse i den felles
virksomhet. Opplysninger som nevnt i første ledd kan også gis til selskaper som
Parten forhandler med om slik overdragelse av Deltakerandelen som omfattes av
petroleumsloven § 10-12. De øvrige Parter må underrettes på forhånd om hvilke
opplysninger som er forlangt av institusjonen eller som ønskes gitt selskaper Parten
forhandler om overdragelse med.
Operatøren har rett til å gi opplysninger som nevnt ovenfor til konsulenter og
leverandører som er direkte engasjert i virksomheten, dersom dette er nødvendig for
utførelsen av arbeidet. Enhver Part har også rett til å gi slike opplysninger til
profesjonelle konsulenter som utfører oppdrag for ham.
I alle tilfelle skal den som gir opplysninger som omfattes av dette punkt, sørge for at
mottakeren forplikter seg til å behandle opplysningene konfidensielt.
27.3

En Part som opphører å være Part skal fortsatt ha plikt til å hemmeligholde
opplysninger som omfattes av artikkel 27.2, og han kan ikke lenger gjøre bruk av rett
etter reglene i artikkel 27.2 til å overlate slike opplysninger til andre enn Partene.

ARTIKKEL 28
28.1

MEDDELELSER

Når ikke annet er bestemt, skal meddelelser etter denne Avtale gis skriftlig.
Meddelelser mellom Partene kan kommuniseres ved direkte levering, post, telefaks,
teleks og ved bruk av elektronisk korrespondanse. Uttalelser om deltagelse i
utbygging av Forekomst skal sendes rekommandert eller leveres direkte mot
kvittering.
Ved bruk av elektronisk korrespondanse, skal Partene benytte den til enhver tid
anerkjente internasjonale standard for elektronisk overføring av dokumenter som
styringskomiteen velger. Standarden som velges skal åpne for bruk av digital
signatur, eller tilsvarende elektronisk sikringsmulighet, kryptering samt arkivering og
gjenhenting.
Meddelelser skal være på norsk eller engelsk. De skal sendes til Partenes sist
oppgitte
forretningsadresse/elektroniske
postadresse.
Meddelelser
til
styringskomiteen sendes formannen med kopier til de øvrige Medlemmer.

ARTIKKEL 29

TVISTER
33

5007

29.1

Med mindre Partene blir enige om å bringe tvisten inn for de ordinære domstoler,
skal enhver tvist som oppstår i forbindelse med Avtalen avgjøres ved voldgift i
Norge etter norsk rett. Reglene i lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift får anvendelse,
med mindre noe annet avtales.

ARTIKKEL 30
30.1

AVSLUTNING AV PETROLEUMSVIRKSOMHETEN

Operatøren skal foreslå for styringskomiteen at det skal utarbeides en
avslutningsplan for virksomheten i samsvar med frister som følger av
petroleumsloven.
Dersom Operatøren eller en Part mener at virksomheten skal avsluttes eller bruken
av en innretning skal opphøre før Utvinningstillatelsen utløper, kan han innen
samme tidsfrister foreslå for styringskomiteen at det skal utarbeides en
avslutningsplan for virksomheten eller innretningen.
Vedtar styringskomiteen at det skal utarbeides en avslutningsplan, skal Operatøren
gjøre dette i nært samarbeid med de øvrige Parter.
Styringskomiteen kan også vedta å søke Departementet om utsettelse av fristen for å
sende inn en avslutningsplan eller fritak fra kravet om å legge frem en
avslutningsplan.

30.2

Dersom styringskomiteen ikke vedtar et forslag om at det skal utarbeides
avslutningsplan eller ikke behandler forslaget innen rimelig tid, kan enhver Part selv
utarbeide en avslutningsplan. Når en Part ber om det skal Operatøren assistere Parten
i hans arbeid i den utstrekning dette ikke medfører kostnad eller ulempe for
interessentskapet.

30.3

Avslutningsplanen skal omfatte forslag til fortsatt produksjon eller nedstengning av
produksjon og disponering av innretninger, for eksempel videre bruk av innretningen
i petroleumsvirksomheten, annen bruk, hel eller delvis fjerning eller etterlatelse. I
avslutningsplanen skal tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og økonomiske
forhold, samt hensynet til andre brukere av havet, omtales for det eller de aktuelle
disponeringsalternativer. For øvrig skal det gis opplysninger i samsvar med det som
følger av gjeldende lov, forskrift og retningslinjer.

ARTIKKEL 31

AVSLUTNINGSPLAN

31.1

Avslutningsplan etter artikkel 30 skal sendes til styringskomiteen og Partene.

31.2

Enhver part kan utarbeide en alternativ avslutningsplan eller fremme endringsforslag,
og skal i tilfelle vedlegge en redegjørelse for Partenes avvikende konklusjoner. Etter
forespørsel skal Operatøren assistere Parten i hans arbeid i den utstrekning dette ikke
medfører kostnad eller ulempe for interessentskapet.

31.3

Styringskomiteen kan vedta en avslutningsplan tidligst tre måneder etter at den
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mottok planen. Har en Part innen utløpet av denne tid gitt varsel om at han vil
utarbeide forslag om vesentlige endringer i avslutningsplanen eller en alternativ
avslutningsplan, kan styringskomiteen sette en frist på minst tre måneder for
fremsettelse av forslaget.
31.4

Dersom styringskomiteen vedtar en avslutningsplan utarbeidet etter artikkel 30.2,
31.2 eller 31.3, eller gjør vesentlig bruk av slik avslutningsplan, kan den Part som har
utarbeidet planen kreve refusjon av kostnadene ved utarbeidelsen.

31.5

En vedtatt avslutningsplan med tilhørende dokumentasjon skal sendes Partene,
Departementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Oljedirektoratet.

31.6

Dersom en eller flere Parter vil motsette seg et vedtak i styringskomiteen om å sende
inn en avslutningsplan og heller fortsette produksjonen, kan den eller disse Parter
fremme forslag om dette i styringskomiteen sammen med et avtaleutkast for fortsatt
produksjon. Dersom det ikke oppnås enighet om en avtale om fortsatt produksjon,
skal den vedtatte avslutningsplanen sendes ut som bestemt i artikkel 31.5 sammen
med forslaget om fortsatt produksjon.

ARTIKKEL 32

GJENNOMFØRING AV EN AVSLUTNINGSPLAN

32.1

Så snart Departementet har fattet vedtak om disponering skal Operatøren forelegge
for styringskomiteen forslag til hvordan Departementets disponeringsvedtak kan
gjennomføres.

32.2

Styringskomiteen skal behandle Operatørens forslag innen tre måneder, ellers anses
Operatørens forslag som vedtatt.
Styringskomiteen kan endre, vedta eller forkaste Operatørens forslag til
gjennomføring av Departementets disponeringsvedtak.

32.3

Reglene i artikkel 12 gjelder tilsvarende så langt de passer for budsjett vedrørende
kostnader til gjennomføring av disponeringsvedtak.
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ARTIKKEL 1
1.1

GENERELLE BESTEMMELSER

Definisjoner

Definisjonene i Vedlegg A – Samarbeidsavtale skal også gjelde for dette Vedlegg B –
Regnskapsavtale. I tillegg skal følgende definisjoner gjelde:
a. ”De tre største operatørene” skal bety de tre største operatørene på norsk
kontinentalsokkel basert på Pensjonsgivende Inntekt i året forut for
beregningsåret. Dersom flere Tilknyttede selskaper er operatører på norsk
kontinentalsokkel skal disse samlet regnes som en operatør.
b. "Felleseiendom" skal bety utstyr anskaffet for Fellesoperasjonen og fast
eiendom underlagt Avtalen
c. "Felleskonto" skal bety de konti som Operatøren oppretter for føring av belastninger og godskrivninger vedrørende Fellesoperasjonen.
d. "Fellesoperasjonen" skal bety all virksomhet som utøves i henhold til Avtalen
for alle Partene i fellesskap.
e. "Generell Forskning og Utvikling" skal bety prosjekter (etter Norsk
Forskningsråds definisjon av Forskning og Utvikling) som utføres av eller i
regi av Operatøren. Prosjektene skal være til nytte for de oppstrømsrettede
operasjonene og være kostnadsbelastet hos Operatøren.
f. "Hovedledelse" skal bety den del av Operatørens øverste ledelse, eventuelt
Tilknyttede selskapers øverste ledelse som er direkte engasjert i
oppstrømsrettet virksomhet.
g. "Ikke-operatørene" skal bety Partene i Avtalen bortsett fra Operatøren.
h. "Indirekte kostnader" skal bety kostnader som ikke direkte kan henføres til en
enkelt Fellesoperasjon.
i. ”Industriforum” skal bety det forum som er beskrevet i artikkel 2.3.
j. "Interne bokføringskurser" skal bety de kurser som Partene er enige om å
benytte ved omregning av fremmed valuta til norske kroner.
k. "Konsernstaber" skal bety følgende av Hovedledelsens konsernstabsaktiviteter:
regnskap og økonomi, skatt, informasjonsteknologi, intern og ekstern
informasjon, helse/miljø/sikkerhet, finans, forsikring, intern revisjon og
personal/organisasjon
l. "Materiell" skal bety utstyr og forsyninger som er anskaffet til bruk i
Fellesoperasjonen.
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m. "Pensjonsalder" skal bety den pensjonsalder som gir rett til alderspensjon i
henhold til folketrygdloven med mindre lavere pensjonsalder er gjennomført
hos den aktuelle Operatør forutsatt at denne ikke er lavere enn det som tillates i
lov om foretakspensjon eller tilsvarende relevant lovgivning eller forskrift (ved
avtaleinngåelsen er slik alder 67 år for landbasert personell og 65 år for
personell som arbeider på norsk kontinentalsokkel).
n. ”Pensjonsgivende Inntekt” skal bety summen av utbetalt lønn og godtgjørelse
som omfattes av artiklene 2.1.2.1 og 2.2.1 og som er pensjonsgivende for en
operatørs ansatte.
o. ”Påløpt Pensjonsforpliktelse”(”Projected Benefit Obligation”/”PBO”) skal bety
nåverdi av de fremtidige forventede pensjonsutbetalinger under Relevant
Pensjonsordning som er opptjent frem til det år beregningen foretas.
Beregningsmetodene som ligger til grunn for det siste tilgjengelige vedtatte
årsregnskap etter norske regnskapsregler skal benyttes.
p. ”Relevant Pensjonsordning” skal bety Operatørens pensjonsplaner basert på
Pensjonsalder.
q. ”Årets Pensjonsopptjening” (”Service Cost”) skal bety nåverdi pr 1. januar av
fremtidige forventede pensjonsutbetalinger som gjelder tjeneste i det året som
beregningen skal foretas for under Relevant Pensjonsordning for hver av De tre
største operatørenes ansatte som midlertidig eller permanent er engasjert i
Fellesoperasjonen. Beregningsmetodene som ligger til grunn for det siste
tilgjengelige vedtatte årsregnskap etter norske regnskapsregler skal benyttes.
1.2

Kontantbehov - Forskudd

1.2.1 Generelle regler
Operatøren skal minst 10 dager før begynnelsen av hver måned sende Ikkeoperatørene en prognose, spesifisert pr. måned, over forventet kontantbehov de
følgende 3 måneder.
På anmodning skal Ikke-operatørene forskuttere sine andeler av det beregnede
kontantbehov for neste måneds virksomhet. Skriftlig anmodning om forskudd skal
sendes minst 15 dager før innbetalingen skal skje. Forfallsdag fastsettes av
Operatøren, men skal tidligst være 1. arbeidsdag i den måneden forskuddet gjelder.
Operatøren skal, uavhengig av artikkel 1.2.3, unngå å akkumulere unødvendige
kontantbeholdninger fra de innbetalte forskudd.
For å unngå oppbygging av slike kontantbeholdninger, kan større forskudd fordeles
på to innbetalinger som er i samsvar med de forventede utbetalinger.
Prognosen over kontantbehov og anmodning om forskudd skal spesifiseres i de
valutaer forskuddet skal betales i. Forskudd skal innkalles i valuta når Operatøren har
betalinger i valutaen med mer enn tilsvarende NOK 50 mill. pr. år. Beløpsgrensen
kan endres av styringskomiteen.
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Er de innkalte forskudd utilstrekkelige, kan Operatøren sende skriftlig anmodning
om tilleggsforskudd. Anmodningen skal angi hva de uforutsette utbetalingene
gjelder. Forfallsdagen fastsettes av Operatøren, men skal tidligst være fem
arbeidsdager etter at anmodning er mottatt.
Dersom det viser seg at månedens kontantbehov blir betydelig mindre enn de
innkalte forskudd, skal det overskytende beløp tilbakebetales snarest mulig med
mindre Partene er enige om å overføre beløpet til neste betalingstermin. Hvis
Operatøren blir klar over et redusert kontantbehov før forfallsdag skal Partene
informeres om dette ved en korrigert kontantinnkalling så fremt dette er praktisk
mulig.
De innbetalte forskudd skal avregnes pr. innkalt valuta mot månedens faktiske
utbetalinger i disse valutaene, og neste forskuddsinnkalling skal justeres tilsvarende.
Er samlet kontantbehov mindre enn NOK 5 mill. pr. måned, er det ikke krav om at
Operatøren skal foreta kontantinnkallinger. Beløpsgrensen kan endres av
styringskomiteen.
Dersom Operatøren ikke har innkalt forskudd, skal Ikke-operatørene betale sine
forholdsmessige andeler av månedens utbetalinger innen 15 dager etter at avregning
med anmodning om betaling er mottatt.
1.2.2 Forsinkelsesrenter
Betaling av forskudd eller avregning skal foretas på eller før forfallsdag. Dersom
dette ikke gjøres, skal det ubetalte beløp rentebelastes for hver måned eller del av
måned etter følgende:
Renter på forsinket betaling skal betales for perioden fra og med forfallsdagen frem
til, men ikke medregnet, valuteringsdag for betalingen.
For norske kroner skal renter beregnes på grunnlag av en årlig rate lik 3 måneders
Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR) som bekjentgjort daglig på Reuters side
NIBP, klokken 12:00, på forfallsdag for betalingen, med tillegg av 3 prosentpoeng.
For Euro skal renten beregnes på grunnlag av en årlig rate lik 3 måneders
EUROLIBOR som bekjentgjort daglig på Reuters side LIBOR 01, klokken 11:00,
London tid, på forfallsdag for betalingen, med tillegg av 3 prosentpoeng.
For andre valutaer skal renten beregnes på grunnlag av en årlig rate lik 3 måneders
London Interbank Offered Rate (LIBOR) for de aktuelle valutaslag som bekjentgjort
daglig på Reuters side LIBOR 01, klokken 11:00, London tid, på forfallsdag for
betalingen, med tillegg av 3 prosentpoeng.
Dersom ratene for enkelte valutaslag ikke bekjentgjøres av Reuters, skal rater oppgitt
av den største banken i finanssenteret for dette valutaslag brukes som referanse.
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Forsinkelsesrenter skal fordeles forholdsmessig til de Partene som har finansiert den
forsinkede betalingen.
1.2.3 Renter på likvidsaldi
Renter skal godskrives/belastes på Partenes daglige kontantbalanser hos Operatøren
(positive og negative).
Denne godskrivning/belastning av renter skal beregnes på interne konti hos
Operatøren som viser daglige kontantbalanser pr. innkalt valuta og/eller på separate
bankkonti for Fellesoperasjonen.
Operatørens tilskudd
kontantinnkalling.

skal

godskrives

Felleskonto

på

forfallsdag

for

Renter og andre betingelser skal i prinsippet svare til hva et selskap med en
tilsvarende pengestrøm ville oppnå i en førsteklasses bank, dog minst tilsvarende den
rentegodtgjørelse Operatøren oppnår. Følgende to alternativer er likeverdige:
ALTERNATIV 1:
Rentefoten skal fastsettes på 3 måneders basis og knyttes til en relevant Interbank
rate:
Gruppe 1: NOK - NIBOR (3 måneder) + 1,0 % / - 1,0 %
Gruppe 2: EUR – EUROLIBOR (3 måneder) + 0,5 % / - 0,5 %
Gruppe 3: Andre (f.eks. USD, GBP)
- LIBOR (3 måneder) + 0,5 % / - 0,5 %
NIBOR defineres som:
Et månedsgjennomsnitt av inneværende måned for 3 måneders "Norwegian
Interbank Offered Rate", som bekjentgjort på Reuters side NIBP, klokken 12:00. For
den dag eller dager denne ikke er tilgjengelig, brukes 3 måneders NIBOR fra DnB
NOR, Oslo, gitt dagen før den relevante dag for bekjentgjørelse. Dersom de
ovennevnte NIBOR noteringer er basert på 365/360 dager, må renten multipliseres
med brøken 365/360 for å reflektere den norske renteberegningsraten på 360/360
eller 365/365 dager. Ved utregning av månedsgjennomsnitt benyttes kvoteringer
oppgitt med fire desimaler.
LIBOR/EUROLIBOR defineres som:
Et månedsgjennomsnitt av inneværende måned for 3 måneders "Euro Currency
Interest Rate" som bekjentgjort på Reuters side LIBOR 01, klokken 11:00, London
tid. For den dag eller dager denne ikke er tilgjengelig, brukes 3 måneders LIBOR for
den aktuelle valuta fra Chase Manhattan Bank, London, oppgitt dagen før den
relevante dag for bekjentgjørelse. Ved utregning av månedsgjennomsnitt benyttes
kvoteringer oppgitt med fire desimaler.
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Ovennevnte rentefot må korrigeres dersom det er uoverensstemmelse mellom basis
for renten og beregningen forsåvidt gjelder rentedager.
ALTERNATIV 2:
Dersom Operatøren har etablert egne bankkonti for lisenslikvider (som dekker en
eller flere tillatelser) må den aktuelle renten opptjent/betalt av Operatøren allokeres
til Partene basert på Operatørens og Ikke-operatørenes aktuelle innskudd på disse
kontiene. Både Operatør og Ikke-operatører skal betale inn til en slik konto i.h.t.
innkalling.
Rentene er kalkulert på basis av Ikke-operatørenes daglige saldo hos Operatøren,
eller på basis av en gjennomsnittlig saldo kalkulert for hver måned, eller på basis av
formler som reflekterer oppbygging av daglig kontantbeholdning og balansen på
kvartalsbasis. Rentebeløpet spesifiseres under "Finansielle poster" i regnskapet, ikke
senere enn måneden etter utløpet av perioden. Betalingsdag er fastsatt etter samme
prinsipp for kredit/debet, ikke senere enn første dag i denne følgende måned.
1.3

Regnskap og avregning

1.3.1 Generelle regler
Partene er ansvarlige for å føre sine egne regnskaper i samsvar med norske lover,
regler og forskrifter og i henhold til god regnskapsskikk. Operatørens avregninger og
oppgaver skal være slik at disse vilkår kan oppfylles. Operatøren skal også forsyne
Ikke-operatørene med annen informasjon som de med rimelighet måtte be om i
forbindelse med føring av Ikke-operatørenes regnskap.
Operatøren skal sende Ikke-operatørene kontoplan og en kortfattet beskrivelse av det
regnskapssystem han benytter. Vesentlige endringer skal meddeles Ikke-operatørene.
Felleskonto skal føres i norske kroner, og det er en forutsetning at ingen av Partene
på bekostning av eller til fordel for de øvrige Parter skal tjene eller tape på
omveksling eller omregning av valutaene.
Ved omregning av kostnader fra fremmed valuta til norske kroner, har Operatøren
rett til å benytte seg av Interne bokføringskurser, basert på salgskurser som
distribuert av DnB NOR eller andre noteringssteder som foreslått av Operatøren og
som godkjennes av Ikke-operatørene.
Innkaller Operatøren fremmed valuta, gjelder Intern bokføringskurs også for
innbetalinger og disponeringer av slik valuta. Endres Intern bokføringskurs, justeres
samtidig beholdningsverdien i norske kroner av innkalt valuta. For å lette kontrollen,
bør endring av Intern bokføringskurs foretas ved månedens slutt.
Dersom det foretas utbetalinger i valuta som Operatøren ikke har innkalt, skal
transaksjonen bokføres til realisert kurs når valutabeløpet kjøpes i bank. Dersom
betalingen foretas fra Operatørens beholdning av vedkommende valuta, skal transaksjonen bokføres til salgskurser som distribuert av DnB NOR eller andre
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noteringssteder som foreslått av Operatøren og som godkjennes av Ikke-operatørene,
2 forretningsdager før valuteringsdag.
Differansen mellom kostnadsført beløp og betalt beløp omgjort fra valuta til norske
kroner i henhold til Interne bokføringskurser, skal Operatøren føre på Felleskontoen
(agio og disagio).
Innen 15 dager etter utløpet av hver måned, skal Operatøren sende til Ikke-operatørene de opplysninger som opplistes nedenfor. Dersom denne fristen ikke kan
overholdes, skal Operatøren umiddelbart utarbeide anslag over alle kostnadene pr.
budsjettgruppe og sende disse til Ikke-operatørene. Hvis aktiviteten i
fellesoperasjonene er lav, kan styringskomiteen bestemme at avregningen bare skal
sendes Ikke-operatørene 15 dager etter utløpet av hvert kvartal:
a)

Oppgave over alle kostnader og inntekter som er ført på Felleskontoen,
klassifisert og summert på hensiktsmessige konti og som viser kostnadenes
og inntektenes art og som samsvarer med godkjent budsjettstruktur og som
inkluderer total avsetning vist som separat post. Oppgaven skal også vise
akkumulerte tall fra årets begynnelse sammenlignet med budsjett. For
investeringer skal det vises akkumulerte tall fra investeringsstart.

b) Oppgave over felles forpliktelser og tilgodehavender.
c)

Avregning som viser Partenes forskuddsinnbetalinger i de forskjellige
valutaer, deres tilsvarende andeler av månedens utbetalinger og akkumulerte
tall.

d) Detaljert oversikt over uvanlige kostnader og inntekter, inklusive
revisjonskorreksjoner som skal identifiseres spesielt.
e)

Opplysning om de valutakurser som er benyttet.

f)

Oppgave over hver Parts andel av trekk på felles eksportkreditter som betales
direkte til leverandører av varer og tjenester.

Operatørens fremdriftsrapporter i henhold til artikkel 12 i Vedlegg A –
Samarbeidsavtale skal inneholde budsjettoppfølging og oppfølging av bevilgede
midler (utgiftsfullmakter/AFE).
1.3.2 Renter på etterkalkyler
Dersom Operatøren belaster/godskriver Fellesoperasjonen for foreløpig etterkalkyle
for inneværende år og etterkalkyler som gjelder tidligere år, skal Fellesoperasjonen
belastes/godskrives rente på disse. Renten skal beregnes fra det tidspunkt den skulle
vært belastet/godskrevet eller fra 1. juli i dette året, til det tidspunktet den blir
belastet/godskrevet Fellesoperasjonen. Rentesatsen skal være lik gjennomsnittet av 3
måneders NIBOR, basert på et gjennomsnitt for 3 måneder, jfr. artikkel 1.2.3,
Alternativ 1, men uten bruk av rentemargin.
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1.3.3 Korreksjoner
Korreksjoner av belastning/godskriving som må gjøres av Operatør skal skje så snart
som mulig og senest innen 24 måneder etter utløpet av det Regnskapsåret
korreksjonen relaterer seg til. Renten skal beregnes fra det tidspunkt den skulle vært
belastet/godskrevet eller fra 1. juli i dette året, til det tidspunkt den blir
belastet/godskrevet Fellesoperasjonen. Rentesatsen skal være lik gjennomsnittet av 3
måneders NIBOR, beregnet i samsvar med artikkel 1.2.3, Alternativ 1, men uten
bruk av rentemargin.
1.3.4 Tilbakelevering av utvinningstillatelser
Etter tilbakelevering av Utvinningstillatelsen har Operatøren anledning til å belaste
Fellesoperasjonen kun for de kostnader som er nødvendig for en forsvarlig avvikling
av virksomheten. Med mindre annet er avtalt, forutsettes dette å skje innen 6
måneder etter utløpet av den måneden tillatelsen blir tilbakelevert.
Belastning/godskrivinger som følge av korreksjoner eller revisjoner ved etterkalkyler
skal renteberegnes etter reglene i artikkel 1.2.3, Alternativ 1 og belastes Ikkeoperatørene i egne oppgjør.
1.4

Revisjon

1.4.1 Generelle regler
En Ikke-operatør har rett til å revidere regnskap, protokoller, opptegnelser og
dokumenter som har tilknytning til Fellesoperasjonen innen 24 måneder etter utløpet
av hvert Regnskapsår, med mindre en utvidelse av denne perioden er avtalt mellom
Partene. Operatøren er forpliktet til å gi revisorene tilgang til alle Operatørens
systemer, dokumenter, data og opplysninger som er nødvendige for revisjonen samt
gjøre det mulig å foreta en generell vurdering av Operatørens kontrollrutiner og
systemer for så vidt disse har betydning for Fellesoperasjonen. Operatøren skal ellers
sørge for at revisjonen kan gjennomføres effektivt og uten unødvendige forsinkelser.
Ikke-operatørene skal også ha rett til å gjennomgå og vurdere Operatørens rutiner for
kontantforvaltning ifølge artikkel 1.2 og for innhenting av anbud og tilbud ved kjøp
av varer og tjenester.
Skriftlig varsel om revisjon skal sendes Operatøren og de andre Ikke-operatørene
minst 30 dager før revisjonen er planlagt startet.
Ikke-operatørene skal utføre revisjonen til samme tid og på en slik måte at det
oppstår minst mulig ulemper for Operatøren. Hvis Ikke-operatørene er enige, skal
revisjonen utføres av en felles revisjonsgruppe.
For operatører med flere operatøroppgaver kan Ikke-operatørene og Operatøren bli
enige med andre ikke-operatører i andre interessentskap med samme operatør om at
det gjennomføres fellesrevisjoner av de Indirekte kostnader og felles
belastningssystemer som er like for alle operatøroppgavene. Ved en slik avtale
holdes disse belastningene utenfor den dedikerte revisjon av Fellesoperasjonene.
Bestemmelsene i artiklene 1.4.1.1 og 1.4.1.2 får også anvendelse på fellesrevisjon.
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1.4.1.1 Revisjonsrapport
En skriftlig rapport (revisjonsrapport) skal sendes alle Partene innen 3 måneder etter
avsluttet revisjon.
Rapporten skal inneholde en oversikt over alle saker revisjonen har belyst med
relevante kommentarer til håndtering av regnskap og bilag. Før den skriftlige
rapporten sendes alle Partene skal utestående punkter behandles skriftlig og i minst
ett møte. Utestående punkter skal behandles i løsningsorientert dialog mellom
Operatøren og de(n) som på Ikke-operatørenes vegne utfører revisjonen.
Underskrevet referat fra møtet skal følge med den skriftlige rapporten ved
oversendelsen til alle Partene. Omforent dato for avsluttet revisjon skal fremgå av
møtereferatet.
Foreligger ikke rapporten innen fristen taper Ikke-operatørene retten til innsigelser
mot Operatørens belastninger på Felleskontoen. Unntaksvis, og når særlige grunner
foreligger kan Ikke-operatørene ved skriftlig meddelelse til Operatøren utvide fristen
for å avgi rapporten med en ny kort frist som ikke kan være lengre enn 15
forretningsdager
1.4.1.2 Behandling av uavklarte revisjonsmerknader
Operatøren skal gi skriftlig svar på revisjonsrapporten innen 3 måneder fra det
tidspunkt den er mottatt. Dersom en Ikke-operatør har merknader til Operatørens
skriftlige svar, skal disse fremsettes skriftlig. Operatøren skal gi skriftlig svar på
merknadene. Utestående punkter skal behandles i dialog mellom Operatøren og Ikkeoperatørene med sikte på å finne en omforent løsning.
Gir ikke Operatøren skriftlig svar på rapporten innen 3 måneder fra det tidspunkt den
er mottatt, taper Operatøren retten til innsigelser mot utestående punkter i rapporten.
Unntaksvis, og når særlige grunner foreligger kan Operatøren ved skriftlig
meddelelse til Ikke-operatørene utvide fristen til å avgi rapporten med en ny kort frist
som ikke kan være lengre enn 15 forretningsdager.
Dersom utestående punkter ikke er avklart innen 9 måneder etter at Operatøren
mottok den skriftlige rapporten, skal Operatøren:
i)

ii)

Føre opp den uavklarte revisjonssak på dagsorden for neste ordinære
styringskomitemøte og sammen med innkallingen gi en skriftlig
oppsummering av kommunikasjonen og behandlingen av det eller de
uavklarte revisjonsforhold,
Ved fellesrevisjon av Operatørens indirekte kostnader og felles
belastningssystemer som er like for alle operatøroppgavene innkalle
Partnerforum for behandling av det uavklarte revisjonsforhold.

En part kan fremme forslag om bruk av felles oppnevnt uavhengig fagkyndig person
til å avgi uttalelse om uavklarte revisjonsforhold eller om en alternativ forenklet
tvisteløsning for løsning av utestående revisjonssak. Slik beslutning krever enighet
mellom partene.
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1.4.1.3 Renter og kostnader
Justering mellom Fellesoperasjonen og Operatøren eller andre fellesoperasjoner som
følge av en revisjon skal godskrives/belastes rente etter reglene under artikkel 1.2.3,
Alternativ 1, men uten bruk av rentemargin. Rentene skal beregnes fra det tidspunkt
belastningen/godskrivingen skjedde, eller ved uklarhet om opprinnelig tidspunkt, fra
1. juli i det året belastningen/godskrivningen skjedde, frem til det tidspunkt
korreksjonen blir belastet/godskrevet Fellesoperasjonen.
Operatøren skal ikke bære noen andel av kostnadene forbundet med slik revisjon
med mindre det er gjort avtale om det.
1.4.2 Revisjon av kostnader til Generell Forskning og Utvikling
Kostnader til Generell Forskning og Utvikling som avgrenset i artikkel 2.2.2 er ikke
gjenstand for partnerrevisjon. Operatørens statsautoriserte revisor skal fremlegge en
bekreftelse på at kostnader til generell Forskning og Utvikling er belastet i
overensstemmelse med artikkel 2.2.2.
1.4.3 Revisjon av kostnader til Hovedledelse og Konsernstaber
Utgifter som dekkes av prosentsatsen for Hovedledelse og Konsernstaber i artikkel
2.2.3 er ikke gjenstand for revisjon. Utgifter av ekstraordinær karakter som belastes
direkte etter samme artikkel kan være gjenstand for revisjon.
1.4.4 Revisjon av standardrater for Tilknyttede selskap
Standardrater for personell og tjenester for Tilknyttede selskap som belastes direkte
er ikke gjenstand for full revisjon. Operatørenes statsautoriserte revisor skal
fremlegge en bekreftelse på at disse er kostnadsbaserte og i overensstemmelse med
denne Avtalen.
I den utstrekning Tilknyttede selskap utfører og er ansvarlig for vesentlige aktiviteter
som belastes Felleskontoen, er de kostnader som belastes fra slike enheter fullt
reviderbare.
ARTIKKEL 2

BELASTNINGER PÅ FELLESKONTO

Alle kostnader som er nødvendige for å utføre Fellesoperasjonen på en forsvarlig
måte, skal belastes Felleskontoen. Belastningene skal være rimelige sett i forhold til
Fellesoperasjonens omfang og natur og skal være tilstrekkelig dokumentert.
Ved slutten av hver måned skal Operatøren foreta en foreløpig belastning av påløpne,
ikke bokførte kostnader. Alle slike foreløpige belastninger skal tilbakeføres i den
påfølgende måned.
Kostnadene skal inkludere, men er ikke nødvendigvis begrenset til:
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2.1.

Direkte kostnader

2.1.1 Kjøp av varer og tjenester
Varer og tjenester som kjøpes, skal belastes Felleskontoen med det fakturerte beløp
etter fradrag av rabatter og bonus, men inkludert transport til operasjonsområdene,
samt andre tilhørende kostnader som lasting, lossing, havneavgift, forsikring, toll og
frakter, etc.
2.1.2 Personell
2.1.2.1 Lønn og sosiale kostnader
Lønn og sosiale kostnader for ansatte hos Operatøren eller Tilknyttede selskaper når
disse ansatte, midlertidig eller permanent, er direkte engasjert i Fellesoperasjonen.
Sosiale kostnader inkluderer lov- og tariffestede avgifter og andre kostnader og
godtgjørelser i overensstemmelse med vanlig praksis i oljeindustrien.
2.1.2.2 Transport av ansatte
Transport av ansatte som er nødvendig for utførelsen av Fellesoperasjonen.
2.1.2.3 Flyttekostnader
Flyttekostnader for ansatte til de steder hvorfra Fellesoperasjonen ledes.
Flyttekostnader tilbake til det sted den ansatte ble overflyttet fra, unntatt når disse
flyttekostnadene i henhold til vanlig praksis må antas å kunne belastes andre
Fellesoperasjoner. Slike kostnader skal inkludere transport av de ansattes familier og
deres personlige eiendeler og alle andre flyttekostnader i overensstemmelse med
Operatørens vanlige praksis.
2.1.2.4 Restruktureringskostnader
Før Operatøren kan belaste Felleskonto skal restruktureringskostnader, herunder
kostnader til pensjonering før Pensjonsalder (”tidligpensjon”) og sluttvederlag,
godkjennes av styringskomiteen i medhold av artikkel 3 i Spesielle bestemmelser i
denne Avtale. Til behandlingen i styringskomiteen skal Operatøren sannsynliggjøre
hvilken kostnadseffekt tiltakene vil ha for Fellesoperasjonen. I den grad Operatøren
sannsynliggjør at kostnaden vil gi en besparelse for Partene, har Partene plikt til å
godkjenne belastning på Felleskontoen.
For de tilfelle der Operatøren sannsynliggjør at aktiviteten skal avsluttes eller
vesentlig reduseres, og Operatøren foreslår en nødvendig restrukturering som følge
av dette, har Partene plikt til å godkjenne belastning på Felleskonto i
styringskomiteen.
Restruktureringskostnader skal belastes Felleskonto som et neddiskontert
engangsbeløp. Belastning kan skje når bindende avtale(r) er inngått eller når den/de
aktuelle ansatte fratrer som ansatte hos Operatøren.
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Kostnadene skal belastes den berørte Fellesoperasjonen. Dersom restruktureringen
berører flere av Operatørens Fellesoperasjoner skal kostnadene fordeles proratarisk
mellom de relevante Fellesoperasjoners Felleskonti basert på deres forholdsmessige
andel av de siste 3 års timeskriving.
2.1.3 Pensjon og felles pensjonspåslag
2.1.3.1 Belastning av pensjonspåslaget
Pensjonsansvaret ligger hos Operatøren som arbeidsgiver. Operatørens
pensjonsutgifter skal belastes Felleskonto i henhold til reglene i artikkel 2.1.3. Med
unntak av arbeidsgiveravgift og eventuelle implementeringsdifferanser (artikkel
2.1.3.2) restruktureringskostnader (artikkel 2.1.2.4) og tidligpensjon (artikkel 2.1.3.3)
skal belastningen skje ved at Operatøren kontantinnkaller et prosentpåslag av
Pensjonsgivende Inntekt (”Prosentpåslaget”). Prosentpåslaget er endelig oppgjør for
de opparbeidede pensjonsforpliktelser som dekkes av Prosentpåslaget i perioden.
2.1.3.2 Beregning av pensjonspåslaget
Prosentpåslaget skal årlig før 1. september fastsettes av Industriforum for det
kommende År, jfr. artikkel 2.3. Prosentpåslaget beregnes ved at hver av De tre
største operatørene først beregner sitt individuelle prosentpåslag, og deretter
beregnes Prosentpåslaget. Det individuelle prosentpåslaget skal beregnes som følger:
i)

Hver av De tre største operatørene skal benytte Årets Pensjonsopptjening,
rentejustert med 6 måneder, dividert på forventet Pensjonsgivende Inntekt i
det året beregningen foretas. Diskonteringsrenten benyttes ved
rentejusteringen.

ii)

Hver av De tre største operatørene skal benytte Pensjonsgivende Inntekt, sine
egne populasjonsdata og data knyttet til rettigheter i henhold til Relevant
Pensjonsordning med Pensjonsalder som grunnlag for beregningen av det
individuelle prosentpåslaget. Pensjonsgivende Inntekt og data per 31.
desember i året før beregningene foretas skal legges til grunn.

iii)

Hver av De tre største operatørene skal beregne sitt individuelle
prosentpåslag basert på sine økonomiske parametere for diskonteringsrente,
lønnsregulering,
regulering
av
folketrygdens
grunnbeløp
og
pensjonsregulering fastsatt for finansregnskapsformål. Siste tilgjengelige
vedtatte årsregnskap etter norske regnskapsregler legges til grunn.

iv)

Hver av De tre største operatørene skal benytte sine egne forutsetninger
vedrørende fratreden før pensjonering ved Pensjonsalder. Forutsetningene
som ligger til grunn for det siste tilgjengelige vedtatte årsregnskap etter
norske regnskapsregler skal benyttes.

v)

Hver av De tre største operatørene skal beregne sitt individuelle
prosentpåslag basert på felles tariffer knyttet til dødelighet og uførhet fastsatt
i medhold av artikkel 2.3.2 samt andre demografiske forutsetninger hos den
enkelte av Operatørene.
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Prosentpåslaget beregnes ved at De tre største operatørenes individuelle
prosentpåslag veies på grunnlag av deres relative andel av De tre største operatørenes
samlede forventede Pensjonsgivende Inntekt i det år beregningen foretas. Resultatet
av veiingen med tillegg av et administrasjonspåslag på 0,4 % utgjør Prosentpåslaget.
Prosentpåslaget avrundes til nærmeste tall med en desimals presisjon. Det skal ved
beregningene av de individuelle prosentpåslagene eller Prosentpåslaget ikke inngå
noe risikopåslag.
Arbeidsgiveravgift skal ikke tillegges Prosentpåslaget, men belastes i henhold til
kontantprinsippet.
Engangseffekt som følge av endring i Påløpt Pensjonsforpliktelse
(implementeringsdifferanse) tillates belastet/godskrevet dersom balansen forrykkes
mellom Partene ut fra prinsippet i artikkel 3.1, tredje ledd i Vedlegg A –
Samarbeidsavtale, og dette enten skyldes:
x
x

Lovendringer, eller
Endringer i tariffene referert til i artikkel 2.1.3.2 v. ovenfor.

Operatøren skal også kunne belaste/godskrive implementeringsdifferanser i løpet av
lovbestemte overgangsperioder forut for en lovendrings tvingende ikrafttredelse. Før
slik belastning/godskriving kan gjennomføres skal Operatøren forelegge en plan med
begrunnelse for belastning/godskriving for Industriforum med det formål å oppnå
enighet om planen. Dersom medlemmene i Industriforum ikke blir enig, kan
Operatøren
bestemme
på
hvilket
tidspunkt
i
overgangsperioden
implementeringsdifferansen skal belastes/godskrives.
Implementeringsdifferansen skal beregnes av Operatørens aktuar og kan kontrolleres
av den aktuar som Industriforum har knyttet til seg. Engangseffekten skal beregnes av
Operatøren og utgjør differansen mellom Påløpt Pensjonsforpliktelse før og etter
endringen.
2.1.3.3 Tidligpensjoneringsordninger
Kostnader knyttet til:
i)
ii)
iii)

Tidligpensjoneringsordninger basert på tariffavtale som definert i lov om
arbeidstvister (for eksempel avtalefestet pensjon og annen ordning for
offshoreansatte basert på tilsvarende alder), eller
Tidligpensjoneringsordning avtalt som en del av den ansattes
ansettelsesvilkår og ikke som den del av en restruktureringsprosess, eller
Enkelttilfeller ved sykdom eller arbeidstvister

kan Operatøren belaste Felleskontoen uten særskilt behandling i styringskomiteen.
Felleskonto skal belastes med et neddiskontert engangsbeløp på det tidspunkt den/de
aktuelle ansatte avslutter arbeidsforholdet hos Operatøren.
Kostnadene skal belastes den berørte Fellesoperasjonen. Dersom restruktureringen
berører flere av Operatørens Fellesoperasjoner, skal kostnadene fordeles proratarisk
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mellom de relevante Fellesoperasjoners Felleskonti basert på deres forholdsmessige
andel av de siste 3 års timeskriving.
2.1.3.4 Overgangsordning
For ansatte hos Operatøren som ved denne Avtales ikrafttreden allerede har avsluttet
arbeidsforholdet hos Operatøren under ordning som nevnt i foregående ledd, skal
Operatøren kunne belaste Felleskontoen med et neddiskontert engangsbeløp.
2.1.4 Materiell og tjenester fra Operatør, Ikke-operatør eller Tilknyttede selskap
a) Materiell
For Materiell som eies av interessentskapet belastes Felleskonto alle kostnader til
anskaffelse, lagerhold og drift av interessentskapets materiellager. Ved lån av
Materiell mellom en eller flere tillatelser skal låntaker erstatte Materiell enhet for
enhet eller etter egen avtale.
For Materiell som overføres fra Operatørens felleslager, skal belastes den til enhver
tid gjennomsnittlige anskaffelsesverdi eller til avtalt pris. Brukt materiell som egner
seg til bruk på nytt kan tilbakeføres til lagerbeholdning etter at eventuelle
reparasjoner er utført, jfr. artikkel 3.1. Materiell blir da klassifisert som nytt.
Gjennomsnittlig anskaffelsesverdi for Materiell skal også omfatte kostnader i
forbindelse med innkjøp, lagring, rente og ukurans.
b) Tjenester
Tekniske og andre tjenester inkludert, men ikke begrenset til, laboratorieanalyser,
karttegning, geologiske og geofysiske fortolkninger, konstruksjonsarbeider,
forskning, databehandling og regnskapsføring som direkte kan henføres til
Fellesoperasjonen, skal belastes Felleskontoen med de faktiske kostnader, forutsatt
at slike kostnader ikke overstiger de som ville påløpt dersom slike tjenester hadde
blitt utført av frittstående konsulentfirmaer og serviceselskaper.
c) Utstyr og anlegg
Bruk av utstyr og anlegg skal belastes Felleskontoen til rater som dekker direkte
drifts- og vedlikeholdskostnader, rimelige avskrivningskostnader samt renter på
nedskrevne investeringer. Slike rater skal ikke overstige de som gjelder i det
aktuelle området. På anmodning skal rateberegningene dokumenteres. Dersom
utstyr og anlegg nyttes til andre operasjoner, skal kostnadene fordeles på de enkelte
operasjoner i forhold til bruken i perioden.
2.1.5 Skade på eller tap av Felleseiendom
Kostnader som er nødvendige for å reparere eller erstatte Felleseiendom som er
skadet eller gått tapt, skal belastes Felleskontoen og klassifiseres slik at de senere kan
identifiseres. Dersom slike skader eller tap dekkes av felles forsikringer, skal
forsikringsoppgjør godskrives tilsvarende.
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Operatøren skal snarest mulig gi skriftlig melding til Ikke-operatørene om skader og
tap av betydning, samt informasjon Ikke-operatørene trenger for forsikringsformål.
2.1.6 Forsikring
a) Netto premier for forsikringer som er fastsatt av lover og bestemmelser eller vedtatt
av styringskomiteen som felles for Partene.
b) Kostnader som følger av skadeoppgjør som ikke dekkes av forsikringen.
2.1.7 Juridisk bistand
Alle kostnader knyttet til behandling av krav eller tvister som oppstår i forbindelse
med Fellesoperasjonen, herunder kostnader til juridisk og annen bistand ved
vurdering av slike krav eller tvister, forliksforhandlinger og eventuell sakførsel.
Ingen belastning over NOK 250 000,- med hensyn til en bestemt sak for tjenester
utført av juridisk personell hos Operatøren, kan gjøres uten forhåndsgodkjennelse av
Ikke-operatørene.
Beløpsgrensen kan endres av styringskomiteen.
2.1.8 Skatter, toll og avgifter
Alle skatter, toll og avgifter av enhver art som er pålagt av norske myndigheter,
unntatt inntekts- og formuesskatt.
2.1.9 Kontorer, baser og forskjellige anlegg
Nettokostnader ved å etablere og drive ethvert kontor, underkontor, baser, eller andre
anlegg eller eiendommer som brukes bare for Fellesoperasjonen. Dersom anlegg eller
eiendommer også benyttes utenfor Fellesoperasjonen, skal nettokostnadene fordeles
på de forskjellige operasjoner i henhold til vanlige fordelingskriterier på en rettferdig
måte.
2.1.10 Gjennomføring av disponeringsvedtak
Kostnader i forbindelse med gjennomføring av disponeringsvedtak i medhold av den
til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder forprosjekteringskostnader og
administrative kostnader.
2.2

Indirekte kostnader

2.2.1 Generelt
Indirekte kostnader knytter seg til organisasjonsenheter/funksjoner som etter sin
natur er indirekte, f.eks.:
x
x

Hovedledelsen
Støtte- og stabsfunksjoner som økonomi og finans, personal og organisasjon,
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x
x

juridisk og felles servicefunksjoner
Indirekte funksjoner i operative avdelinger
Indirekte kostnader fra Tilknyttede selskaper

Kostnader kan dessuten være indirekte etter sin art som f.eks. finanskostnader og
avskrivninger, kontorleie, kommunikasjonskostnader.
Endelig kan enkelte aktiviteter representere Indirekte kostnader, f.eks. Generell
Forskning og Utvikling.
Tjenester som utføres av ovennevnte eller lignende avdelinger og som er direkte
henførbare til Fellesoperasjonene skal, så langt det er praktisk, belastes som direkte
kostnader i overensstemmelse med artikkel 2.1.4 a) Materiell foran.
Etter ulike systemer for mellomleddsfordelinger, skjer i siste omgang belastningene
av Indirekte kostnader til den enkelte Fellesoperasjon eller til aktiviteter hvor
Operatøren bærer kostnadene selv. Belastningene skal foretas etter rimelige
fordelingsmetoder. Noen eksempler på fordelingsmetoder:
x
x
x
x

Etter direkte tid, anvendt på direkte personalkostnader
Etter direkte materialforbruk, anvendt på direkte materialkostnader
Etter omsetningsnøkler, herunder glideskalasystemer
Andre kapasitets- og/eller forbruksbaserte fordelingsmetoder

Belastninger i henhold til disse fordelingsmetoder skal beregnes på grunnlag av tidsog kostnadsstudier og gjennomgås årlig for å bekrefte at de rimelig kompenserer
Operatøren for de kostnader de er ment å dekke. Dersom Operatøren benytter
midlertidig budsjetterte timepriser o.l. for belastning gjennom året og gjør en
etterkalkyle i året etter, jfr. artikkel 1.3.3, skal etterkalkylen være avsluttet og
belastet/godskrevet Fellesoperasjonen inklusive renter helst innen utgangen av 1.
kvartal i året etter, men senest 1. juni året etter.
For å gi grunnlag for den ovennevnte årlige gjennomgang, skal Operatøren sørge for
at Ikke-operatørene får et ajourført organisasjonskart sammen med grunnlaget for
belastninger på Felleskontoen og en identifikasjon av de deler av organisasjonen som
belastes direkte under artiklene 2.1.2, 2.1.4 a), 2.1.8 og de deler av organisasjonen
som dekkes av belastninger under denne artikkel.
2.2.2 Generell Forskning og Utvikling
Operatørens kostnader til Generell Forskning og Utvikling kan belastes
Felleskontoen i forhold til årets lete- og utbyggings- og driftskostnader etter følgende
regler:
Prosjekter som ikke gjøres til gjenstand for uinnskrenket revisjon kan belastes
Felleskontoen etter følgende prosentsatser og grenser basert på årlige kostnader
unntatt arealavgift, CO2-avgift, NOX-avgift når den er direkte pålagt
Fellesoperasjonen, kjøp av gass til injisering og tariffer betalt i forbindelse med
prosessering av petroleum på tredjeparts feltinstallasjoner:
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Letekostnader:

0 - 300 mill NOK

2,5%

Driftskostnader:

0 - 1000 mill NOK
1000 - 2500 mill NOK

2,7%
1,0%

Utbyggingskostnader:

0 - 1000 mill NOK
1000 – 2000 mill NOK
2000 – 3500 mill NOK

2,5%
1,0%
0,5%

Tariffer mottatt ved prosessering av andres petroleum og andre inntekter som
godskrives felleskonto skal ikke gå til fradrag ved beregning av ovennevnte
kostnader
Med letekostnader menes alle kostnader som styringskomiteen beslutter kan belastes
Felleskontoen som letekostnader, normalt kostnader frem til godkjent utbyggingsplan
foreligger, og dessuten alle kostnader utenfor det området som omfattes av
utbyggingsplanen.
Med driftskostnader menes alle kostnader som styringskomiteen beslutter kan
belastes Felleskontoen som driftskostnader, normalt direkte produksjonskostnader og
driftsorganisasjonens direkte og indirekte kostnader før og etter produksjonsstart,
unntatt letekostnader.
Med utbyggingskostnader menes alle kostnader som styringskomiteen beslutter kan
belastes Felleskontoen som investeringer, normalt alle kostnader unntatt
driftskostnader (herunder driftsforberedelser) for virksomhet i det området som
omfattes av utbyggingsplanen.
Fjerningskostnader behandles som utbyggingskostnader.
Operatøren må hvert År dokumentere at Generell Forskning og Utvikling har
nytteverdi for norsk sokkel og er kostnadsbelastet i et omfang som minst tilsvarer
belastningsretten mot relevante Felleskonti. Operatøren belaster Felleskontoen for
prosenttilleggene ved den periodiske avregningen. Kostnader som belastes
Felleskontoen i henhold til denne artikkel inngår ikke i beregningsgrunnlaget.
I den grad Operatøren ikke kan dokumentere tilstrekkelig kostnadsomfang til fullt ut
å kunne belaste relevante Felleskonti med prosenttilleggene, skal Operatørens
belastning mot relevante Felleskonti reduseres tilsvarende proratarisk.
Intervallene over vil bli endret hvert År fra begynnelsen av Året på grunnlag av
konsumprisindeksen fra Norges Statistiske Sentralbyrå pr. 15. juli inneværende år.
Basis er 15. juli 2004.
2.2.3 Hovedledelse og Konsernstaber
Operatørens kostnader til Hovedledelse og Konsernstaber kan belastes Felleskontoen
med 0,65 % av de årlige kostnader til leting, drift og utbygging vedrørende
Fellesoperasjonen, unntatt belastninger til Generell Forskning og Utvikling som kan

53

5027
belastes Felleskontoen i henhold til artikkel 2.2.2. Med kostnader til leting, drift og
utbygging menes det samme som i artikkel 2.2.2.
Prosentsatsen skal dekke Operatørens Hovedledelses- og Konsernstabskostnader i
den grad Hovedledelse og Konsernstaber utfører arbeid av overordnet karakter for
Operatøren som ikke refererer seg direkte til drift av et eller flere felt på norsk
kontinentalsokkel. Aktivitetene som dekkes av satsen skal omfatte Hovedledelsens
og Konsernstabenes utgifter knyttet til utarbeidelse og vedlikehold av
konserndekkende styrende dokumentasjon og prosedyrer samt tjenester som ikke er
dekket av artikkel 2.2.3 fjerde avsnitt. Prosentsatsen skal dekke både interne og
eksternt kjøpte tjenester.
Utgiftene som dekkes av satsen er ikke gjenstand for revisjon.
Tjenester av ekstraordinær karakter til nytte for et eller flere interessentskap på norsk
kontinentalsokkel skal kunne belastes direkte til de aktuelle interessentskap i tillegg
til satsen. Dersom utgifter til tjenester av ekstraordinær karakter er kjent på det
tidspunkt Operatøren fremmer budsjettforslag for kommende år, skal disse utgifter
medtas i budsjettforslaget. I alle tilfeller skal styringskomiteen informeres om slike
eventuelle utgifter i den månedlige rapport. Med ekstraordinær karakter menes
arbeid utført av Konsernstabene som har et særskilt stort eller uvanlig omfang og
ikke omfatter arbeid som er en del av den ordinære drift av et eller flere
interessentskap (større granskninger, utredninger og krisebehandling knyttet til
ulykker og lignende, etablering av nye konserndekkende systemer og andre
ekstraordinære tiltak). Utgifter knyttet til tjenester av ekstraordinær karakter skal
dokumenteres i form av arbeidsbeskrivelse og kan være gjenstand for revisjon.
Ingen utgifter som er dekket av denne artikkel 2.2.3 skal belastes interessentskapene
på andre måter.
2.2.4 Øvrige Indirekte kostnader
De Indirekte kostnader som ikke omfattes av artikkel 2.2.2 og 2.2.3, og som påløper
Operatøren eller Operatørens Tilknyttede selskaper for Fellesoperasjonen i Norge, vil
bli beregnet på grunnlag av kostnadsstudier og belastes Felleskontoen hver måned på
grunnlag av fordelingsnøkler som beskrevet i artikkel 2.2.1.
2.3

Industriforum

2.3.1 Deltakelse og ledelse
Partene har, sammen med øvrige rettighetshavere til utvinningstillatelser på norsk
kontinentalsokkel som har inngått avtale med tilsvarende bestemmelser som i denne
Avtale, rett til å delta i et Industriforum. Hver rettighetshaver har rett til ett medlem.
Rettighetshavere i Tilknyttede selskap har til sammen rett til bare ett medlem. Hvert
medlem har rett til å la seg bistå av relevant fagpersonell i møtene.
Oljeindustriens Landsforening, (eller annen enhet som Departementet utpeker,
heretter ”OLF”), skal sørge for at Industriforum konstituerer seg første gang, fungere
som sekretariat og oppnevne leder for Industriforum fra OLFs administrasjon.
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Lederen innkaller til møter i Industriforum. Møte skal avholdes minst én gang hvert
År, og for øvrig når lederen finner behov for det. Innkallelsen skal være
medlemmene i hende senest 10 forretningsdager før møtet. Den skal angi tid og sted
for møtet og hvilke saker som skal behandles, samt inneholde tilstrekkelig
bakgrunnsmateriale. Et medlem kan med minst 5 forretningsdagers varsel til lederen
og de øvrige medlemmene kreve at andre saker, innen rammen av Industriforums
formål, føres opp på sakslisten for møtet. Det skal føres protokoll fra møtene.
Bestemmelsene i artikkel 5.7 i Vedlegg A – Samarbeidsavtale om protokoll for
Partnerforum får tilsvarende anvendelse.
2.3.2. Oppgaver
Industriforum skal:
1. Påse at hver av De tre største operatørenes individuelle prosentpåslag for det
kommende Året er beregnet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 2.1.3.2
pkt. i-v.
2. Fastsette Prosentpåslaget i henhold til artikkel 2.1.3.2 innen 1. september.
3. Fastsette felles tariffer knyttet til dødelighet og uførhet, jf artikkel 2.1.3.2 pkt.
v, når en faglig anbefaling tilsier det. Eventuell revisjon av fastsatte
parametere skal være basert på faglige anbefalinger, herunder anbefaling fra
De tre største operatørenes aktuar(er) og aktuaren oppnevnt i medhold av
artikkel 2.3.3 under tilbørlig hensyn til at det enkelte parameter ikke skal
bidra til verken tap eller vinning.
4. Fastslå
hvorvidt
vilkårene
for
belastning/godskrivning
av
implementeringsdifferanse(r) foreligger.
5. Påse at eventuell(e) implementeringsdifferanse(r) er beregnet i
overensstemmelse med prinsippene i artikkel 2.1.3.2.
6. Drøfte saker av prinsipiell betydning som berører forståelsen og anvendelsen
av dette Vedlegg B – Regnskapsavtale og tilknyttede spørsmål i Vedlegg A –
Samarbeidsavtale. Forutsetningen er at saken har felles interesse for
rettighetshaverne, og at den etter sin natur egner seg for diskusjon på tvers av
interessentskap.
2.3.3. Uavhengig aktuar
OLFs administrerende direktør skal oppnevne en uavhengig aktuar som skal avgi
uttalelse til Industriforum før behandling av de saker som hører under artikkel 2.3.2
nr 1-5. Før oppnevnelse skal hvert medlem med en frist på 10 forretningsdager ha
rett til å uttale seg om forslaget til valg av aktuar. Oppnevnelsen av aktuaren gjelder
for tre år og er endelig.
Aktuaren kan kreve av enhver rettighetshaver som har rett til medlemskap i
Industriforum at vedkommende fremlegger for aktuaren det materiale og de
beregninger som aktuaren mener er nødvendig for å utføre sine oppgaver etter dette
Vedlegg B – Regnskapsavtale.
Kostnadene til aktuaren dekkes av OLF, som skal fordele en andel på alle
rettighetshavere som har rett til medlemskap i Industriforum. Kostnadene fordeles i
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henhold til OLFs fordelingsnøkkel som om alle medlemmer i Industriforum hadde
vært medlemmer i OLF.
2.3.4 Avgjørelse ved enighet
Dersom det oppnås enighet blant de fremmøtte medlemmer i det møtet i
Industriforum som behandler saker som hører inn under artikkel 2.3.2 nr 1-5, er
saken bindende avgjort for alle rettighetshavere som har rett til medlemskap i
Industriforum.
2.3.5 Avgjørelse ved nemnd
Dersom saken ikke avgjøres i henhold til artikkel 2.3.4 kan ethvert medlem innen 30
dager etter møtet i Industriforum skriftlig kreve nemndbehandling. Er krav om
nemndbehandling ikke reist innen fristen, blir uttalelse avgitt av den uavhengige
aktuaren i henhold til bestemmelsen i artikkel 2.3.3 bindende for alle rettighetshavere
som har rett til medlemskap i Industriforum.
Nemnden oppnevnes av OLFs administrerende direktør og skal sammensettes av to
aktuarer og en jurist der juristen skal være formann. Før oppnevnelse skal hvert
medlem med en frist på 10 forretningsdager ha rett til å uttale seg om forslaget til
valg av foreslått nemnd.
Den som krever nemndbehandling er part i nemndbehandlingen. Nemnden skal
orientere de øvrige medlemmene om nemndbehandlingen og fastsette en frist for å
melde seg som part. Dersom ingen av de øvrige medlemmene melder seg som part i
nemndbehandlingen, skal alle de øvrige medlemmer som avgjørelsen får virkning
for, ansees som motparter i den aktuelle nemndbehandlingen.
Behandlingen for nemnden innledes ved at nemnden gir de parter som har krevd
nemndbehandling en frist for ett skriftlig innlegg med kopi til de øvrige parter.
Nemnden fastsetter deretter en frist for de øvrige parter til å komme med ett skriftlig
innlegg. Nemnden avgjør deretter den videre saksbehandling, herunder ytterligere
skriftlig og/eller muntlig behandling. Nemndens avgjørelse skal begrunnes og
foreligge innen tre måneder. Nemnden skal fatte sine avgjørelser ved flertallsvedtak.
For nemndens avgjørelse om saksomkostninger, herunder kostnader til nemndens
behandling, skal reglene om saksomkostninger i lov om rettergangsmåten for
tvistemål (eller lov som erstatter denne) legges til grunn for fordelingen av kostnader
mellom de som er parter i nemndbehandlingen. Nemndens avgjørelse av
saksomkostningsspørsmålet er endelig.
Med mindre noe annet fremgår av neste avsnitt, skal nemndens avgjørelse ha
virkning for, og gjøres tilgjengelig for, alle rettighetshavere som har rett til
medlemskap i Industriforum, selv om disse ikke har vært part i nemndbehandlingen.
Avgjørelse som gjelder hvorvidt implementeringsdifferanse(r) er beregnet i
overensstemmelse med prinsippene i artikkel 2.1.3, får kun virkning for, og skal kun
gjøres tilgjengelig for, de medlemmer som er rettighetshavere i utvinningstillatelser
implementeringsdifferansen gjelder.
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2.3.6 Midlertidige oppgjør
Dersom uenighet knyttet til De tre største operatørenes beregninger av det
individuelle prosentpåslaget, en Operatørs rett til å belaste/godskrive
implementeringsdifferanse(r) eller beregning av implementeringsdifferanse(r) er
brakt inn for nemndbehandling, skal Operatørens beregning legges til grunn for
belastning/godskrivning på Felleskonto inntil nemndens avgjørelse foreligger.
2.3.7 Ugyldighet
Bestemmelsene i § 38 og kapittel 9 i lov om voldgift får tilsvarende anvendelse på
nemndens avgjørelser. Stavanger tingrett er verneting ved søksmål.
2.3.8 Hemmeligholdelse
Bestemmelsen om hemmeligholdelse i Vedlegg A – Samarbeidsavtale får tilsvarende
anvendelse for den uavhengige aktuar, nemndmedlemmer og OLF's personell.
ARTIKKEL 3

GODSKRIVNINGER PÅ FELLESKONTO

Alle godskrivninger som følger av Fellesoperasjonen skal godskrives Felleskontoen med
det innbetalte beløp.
3.1

Salg og retur av Materiell

Operatøren skal ha rett til å selge overskuddsmateriell, men skal innhente
styringskomiteens godkjennelse ved salg som samlet utgjør NOK 5.000.000 eller mer i
anskaffelseskostnad. Beløpsgrensen kan endres av styringskomiteen.
Operatøren skal ikke være forpliktet til å kjøpe Ikke-operatørenes andeler i nytt eller brukt
overskuddsmateriell.
Ved retur av Materiell til Operatøren eller Tilknyttede selskaper, skal Felleskontoen
godskrives med den til enhver tid gjeldende gjennomsnittlige anskaffelsesverdi for nytt
Materiell eller til avtalt pris (uttakspris) jfr. artikkel 2.1.4 a). Eventuelle reparasjoner
belastes Felleskontoen. Brukt Materiell som ikke egner seg til reparasjon skrapes uten at
Felleskonto godskrives.
3.2

Forsikring

Skadeoppgjør mottatt fra forsikringsselskaper eller andre.
Dersom noen av Partene ikke deltar i forsikringen, skal de ikke være med i delingen av
skadeoppgjør.
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ARTIKKEL 4
4.1

DIVERSE BESTEMMELSER

Lagertelling

Operatøren skal foreta periodiske tellinger av alle lagerførte varer minst en gang årlig. Ikkeoperatørene skal ha skriftlig melding om slike lagertellinger minst 30 dager før tellingen
skal starte, slik at de kan være representert. Dersom en Ikke-operatør ikke møter, blir han
bundet av opptellingsresultatet.
Operatøren skal sende Ikke-operatørene en liste som viser opptelte og bokførte
beholdninger og differanser. Felleskontoen skal korrigeres tilsvarende så snart som mulig.
Ved overdragelse av deltakerandeler i henhold til artikkel 23 i Vedlegg A –
Samarbeidsavtale, skal Operatøren foreta en spesiell vareopptelling forutsatt at selger og/
eller kjøper går med på å dekke alle kostnader ved tellingen.
4.2.

Virksomhet på egen risiko

Kostnader og inntekter vedrørende virksomhet på egen risiko etter artikkel 19 i Vedlegg A
– Samarbeidsavtale, skal føres på separate konti. For øvrig skal bestemmelsene i dette
Vedlegg B – Regnskapsavtale gjelde også for slik virksomhet.
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Representantforslag 124 S
(2015–2016)
fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø
Dokument 8:124 S (2015–2016)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø om krav
om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel
til Svalbard
Til Stortinget

Bakgrunn
Oljefunnene Skrugard, Havis og Drivis, som ligger i lisensområdet PL 532, inngår i ressursgrunnlaget for utbyggingsprosjektet på Johan Castberg-feltet. Statoil har operatørskap for feltet. I januar 2016
presenterte partnerne i feltet et utbyggingsforslag
som innebar bruk av en FPSO (Floating Production,
Storage and Offloading). Løsningen ser ikke ut til å
være tilrettelagt for en kraft fra land-løsning, og
ilandføring av petroleumsressursene fra feltet er ikke
lenger en del av hovedprosjektet. I ettertid er det
fremkommet forslag fra ABB om at en kraft fra landløsning til Johan Castberg-feltet kan inngå som en
del av en kraftkabel til Svalbard.
Klimagassutslipp
Oljeindustrien har vært driveren bak den norske
utslippsveksten de siste 20 årene, og den er den
største utslippssektoren. Dersom man skal kutte
norske utslipp av klimagasser og styre mot nullutslippssamfunnet, må man hindre nye utslipp i denne
sektoren. Ved en eventuell utbygging er det viktig at
0-utslippsteknologi for varme og energiforsyning til
driften av Johan Castberg-feltet tas i bruk.
Statsminister Erna Solberg uttalte følgende (spørretimen 9. april 2014) den gang om mulig elektrifisering av Utsirahøyden:

«Jeg mener at utslippene fra olje- og gassvirksomheten skal ned, men jeg sier det jeg mener, at
2020 er et veldig tidlig perspektiv for å få det til, fordi
investeringene nesten burde vært gjort nå hvis de faktisk skulle hatt stor effekt i 2020.»
Man estimerer at Johan Castberg-feltet kan settes
i drift i 2022 og ha en levetid på 30 år. I konseptet
som er presentert av partnerne ligger det ikke an til at
man kommer til å planlegge bruk av kraft fra land eller fornybar energi (offshore vind) ved utbyggingen
av Johan Castberg-feltet. Dette til tross for at FPSOteknologi som er klargjort fra kraft fra land-løsninger
er tatt i bruk på Goliat-feltet og derfor er å regne som
moden.
Ilandføring
I utgangspunktet lå ilandføring av petroleum til
Veidneset i Nordkapp inne i det originale konseptet.
Ilandføring vil kunne skape betydelige lokale ringvirkninger. Partnernes reviderte konsept skiller ut
ilandføring som et eget prosjekt som ikke vil utløses
av Johan Castberg-utbyggingen. En utbygging uten
ilandføring innebærer at landsdelen går glipp av de
positive ringvirkningene som oljebransjen har brukt
som brekkstang for å få tilgang til nye områder i Barentshavet.
Svalbardkabel
Det planlegges ny energiløsning for Svalbard for
å avløse ett eller begge de to kullkraftverkene på
Svalbard. En kraftkabel fra fastlandet har vært ett av
de foreslåtte alternativene som må utredes. ABB gjør
en miniutredning om Svalbard-kabel, der ett av alternativene er å la en kraft fra land-løsning inngå som en
del av kabelen. For å finne potensialet for å redusere
kostnadene ved en eventuelt samlet utbygging, bør
det raskt gjennomføres en utredning der en av mulig-
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hetene er å se en energiløsning for Svalbard med en
kabel til fastlandet i sammenheng med en kraft fra
land-løsning til Johan Castberg-feltet.
Standardkontrakter
Det er fremforhandlet standardkontrakter mellom
Norsk olje og gass og Norsk Industri. Slike kontrakter er produktivitetsfremmende (fjerner usikkerhet og
etablerer standarder) og er kjent for norsk leverandørindustri. Det bør derfor komme pålegg overfor utbygger om å ta i bruk slike standardkontrakter ved utbyggingen.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende
forslag:
1. Stortinget ber regjeringen sørge for at plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Castberg-feltet
sikrer bruk av kraft fra land-løsning eller annen
fornybar energiforsyning for kraft- og varmebehovet til driften av feltet.
2. Stortinget ber regjeringen om å få foretatt en utredning av energiløsning for Svalbard, der en
kraftkabel med kraft fra land-løsning for Johan
Castberg-feltet inngår som en mulighet.
3. Stortinget ber regjeringen stille krav om ilandføring av olje fra Johan Castberg-feltet til Finnmark
for å utløse lokale ringvirkninger.
4. Stortinget ber regjeringen pålegge bruk av Norsk
olje og gass og Norsk Industri sine framforhandlede standardkontrakter når Johan Castberg-feltet
bygges ut.

www.stortinget.no
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Statoil Petroleum AS

092

6407/6

Statoil Petroleum AS

Det norske oljeselskap ASA

093

6407/9

A/S Norske Shell

093 B

6407/9

A/S Norske Shell

036 D

25/4

Det norske oljeselskap ASA

036*

25/4

Centrica Resources (Norge) AS

093 C

6407/12

A/S Norske Shell

037

33/12,9

Statoil Petroleum AS

093 D

6407/9

A/S Norske Shell

037 B

33/12

Statoil Petroleum AS

093 E

6407/9

A/S Norske Shell

037 C

33/9

Wintershall Norge AS

094

6506/12

Statoil Petroleum AS

094 B

6406/3

Statoil Petroleum AS

037 D

33/9

Wintershall Norge AS

037 E

33/12

Statoil Petroleum AS

095

6507/7

ConocoPhillips Skandinavia AS

038

15/12

Repsol Norge AS

097

7120/6

Statoil Petroleum AS

038 C

15/12

Repsol Norge AS

038 D

15/12

099

7121/4

Statoil Petroleum AS

Repsol Norge AS

100

7121/7

Statoil Petroleum AS

040

29/9, 30/7

Total E&P Norge AS

102

25/5

Total E&P Norge AS

043

29/6, 30/4

Total E&P Norge AS

102 C

25/5

Total E&P Norge AS

043 BS*

29/6, 30/4

Total E&P Norge AS

102 D

25/4,5

Total E&P Norge AS

043 CS*

29/6

Total E&P Norge AS

102 E

25/6

Total E&P Norge AS

102 F

25/5

Total E&P Norge AS

29/6

Total E&P Norge AS

044

1/9

ConocoPhillips Skandinavia AS

102 G

25/5

Total E&P Norge AS

044 B

1/9, 2/7

ConocoPhillips Skandinavia AS

103 B

25/7

Det norske oljeselskap ASA

044 C

1/9

ConocoPhillips Skandinavia AS

104

30/9

Statoil Petroleum AS

046

15/8,9

Statoil Petroleum AS

104 B

30/9

Statoil Petroleum AS

107

6407/7

Statoil Petroleum AS

046 B*

15/9

Statoil Petroleum AS

046 BS*

15/9

Statoil Petroleum AS

107 B

046 D

15/9

Statoil Petroleum AS

107 C

046 E

15/8

Statoil Petroleum AS

046 F

15/8

152

33/12

Statoil Petroleum AS

293 B

35/10

Statoil Petroleum AS

153

35/9, 36/7

ENGIE E&P Norge AS

300

2/1

BP Norge AS

153 B

35/9

ENGIE E&P Norge AS

303

15/5,6

Statoil Petroleum AS

158

6407/8

A/S Norske Shell

303 C

15/5

Statoil Petroleum AS

159

6507/3

Statoil Petroleum AS

309 C

30/5

Statoil Petroleum AS

159 B

6507/3

Statoil Petroleum AS

312

6407/6

Statoil Petroleum AS

159 C

6507/3

Statoil Petroleum AS

312 B

6407/5

Statoil Petroleum AS

159 D

6507/3

Statoil Petroleum AS

316 B

9/1

Repsol Norge AS

159 E

6507/3

Statoil Petroleum AS

316*

9/2,5

Repsol Norge AS

167

16/1

Statoil Petroleum AS

318

35/2

Statoil Petroleum AS

167 B

25/10

Statoil Petroleum AS

318 B

35/4,5

Statoil Petroleum AS

169

25/11,8

Statoil Petroleum AS

318 C

6203/10

Statoil Petroleum AS

169 B1

25/11

Statoil Petroleum AS

327

6705/11

Statoil Petroleum AS

169 B2

25/11

Statoil Petroleum AS

327 B

6705/10

Statoil Petroleum AS

169 C

25/8

Det norske oljeselskap ASA

333

2/4

Statoil Petroleum AS

169 E

25/8

Statoil Petroleum AS

333 B

2/4

Statoil Petroleum AS

171 B

30/12

Statoil Petroleum AS

338 BS*

16/1

Lundin Norway AS

176

6407/12

A/S Norske Shell

338 C

16/1

Lundin Norway AS

185

31/7

Wintershall Norge AS

338*

16/1

Lundin Norway AS

Wintershall Norge AS

613

7322/10,11

DONG E&P Norge AS

735 S*

25/4,7

Bayerngas Norge AS

614

7324/9, 7325/7

Statoil Petroleum AS

736 S*

25/7

Det norske oljeselskap ASA

615

7324/1,2,3, 7325/1

Statoil Petroleum AS

615 B

7425/10,11

Statoil Petroleum AS

616

2/10,11,7

Edison Norge AS

617

2/9

MOL Norge AS

618

1/2,3,5,6,9

Total E&P Norge AS

625

25/10

Lundin Norway AS

626

25/10

Det norske oljeselskap ASA

627

25/5,6,8,9

Total E&P Norge AS

627 B

25/6

Total E&P Norge AS

630

31/1, 35/10

Statoil Petroleum AS

636

36/7

ENGIE E&P Norge AS

638

34/2,3,6, 35/1,4

BG Norge AS

640

Repsol Norge AS

Statoil Petroleum AS

340

24/9

Det norske oljeselskap ASA

Statoil Petroleum AS

340 BS*

24/9

Det norske oljeselskap ASA

642

Statoil Petroleum AS

348

6407/8

Statoil Petroleum AS

644

6506/10,11,8

OMV (Norge) AS

34/11

Statoil Petroleum AS

348 B

6407/8

Statoil Petroleum AS

644 B

6506/11

OMV (Norge) AS

34/11

Statoil Petroleum AS

348 C

6407/8

Statoil Petroleum AS

650

6507/3

DEA Norge AS

6610/11,12,8,9

DEA Norge AS

Repsol Norge AS

739 S*

26/1, 31/10,11

Statoil Petroleum AS

740

30/9, 31/7

Faroe Petroleum Norge AS

745 S*

29/3, 30/1,2

Statoil Petroleum AS

746 S*

29/3

Point Resources AS

747

35/8

Bayerngas Norge AS

747 B

35/8

Bayerngas Norge AS

748

34/2,5

Det norske oljeselskap ASA

749

6306/4,5

Centrica Resources (Norge) AS

750

6405/10,4,7

Tullow Oil Norge AS

750 B

6404/12,9, 6405/10

Tullow Oil Norge AS

751

6407/11

Suncor Energy Norge AS

752

6407/12

Statoil Petroleum AS

753

6407/7,8

VNG Norge AS

757

6506/1,4

Centrica Resources (Norge) AS

758

6508/1, 6608/10,11

Lundin Norway AS

760

6607/11,12

Total E&P Norge AS

760 B

6607/12

Total E&P Norge AS

760 C

6507/2

Total E&P Norge AS

762

6608/6,9, 6609/4,7

Noreco Norway AS

193 D

34/11

Statoil Petroleum AS

359

16/1,4

Lundin Norway AS

651

193 E

34/11

Statoil Petroleum AS

364

25/2,5

Det norske oljeselskap ASA

653

6607/3

DEA Norge AS

195

35/8

Statoil Petroleum AS

373 S*

34/2,3,5,6

BG Norge AS

655

6610/2

Wintershall Norge AS

195 B

35/8

Statoil Petroleum AS

375

34/4

Suncor Energy Norge AS

659

Det norske oljeselskap ASA

199

6406/2

Statoil Petroleum AS

378

35/12

Wintershall Norge AS

7121/3, 7122/1,2,
7221/12,
7222/10,11,12
1/6

Faroe Petroleum Norge AS

767
768

201

7018/3, 7019/1

Eni Norge AS

393

7124/6, 7125/4,5

Statoil Petroleum AS

203

24/6, 25/4,7

Det norske oljeselskap ASA

405

8/10

Centrica Resources (Norge) AS

662

2/4

Total E&P Norge AS

203 B

25/4

Det norske oljeselskap ASA

406

18/10

Det norske oljeselskap ASA

672

15/12, 16/10

Repsol Norge AS

208

6305/7

DONG E&P Norge AS

407

17/12

Det norske oljeselskap ASA

674 BS*

209

6305/4,5

Statoil Petroleum AS

410

16/5

17/1, 26/10

Lundin Norway AS

Lundin Norway AS

674 CS*

26/10

Lundin Norway AS

211

6506/6, 6507/4

Total E&P Norge AS

418

35/8,9

Wintershall Norge AS

677

25/1,4

Det norske oljeselskap ASA

211 B

6506/9, 6507/7

Total E&P Norge AS

420

35/9

DEA Norge AS

678 BS*

26/1

Wintershall Norge AS

212

6507/5,6

BP Norge AS

433

6506/12,9

Centrica Resources (Norge) AS

678 C

25/3,6

Wintershall Norge AS

212 B

6507/3

BP Norge AS

435

6507/7

DEA Norge AS

678 S*

26/1,2,4, 31/10

Wintershall Norge AS

25/6, 26/4

Wintershall Norge AS

212 E

6507/3

BP Norge AS

442

25/2,3

Det norske oljeselskap ASA

678 SB*

218

6706/12, 6707/10

Statoil Petroleum AS

448

7120/7,8,9

Statoil Petroleum AS

682

35/9

Bayerngas Norge AS

218 B

6607/1, 6707/10

Statoil Petroleum AS

457 BS*

16/1

Wintershall Norge AS

683

35/10,7

Wintershall Norge AS

219

6710/6

Statoil Petroleum AS

457*

16/1

Wintershall Norge AS

685

34/6, 35/1,4

Total E&P Norge AS

220

6710/10

Statoil Petroleum AS

460

25/1

Det norske oljeselskap ASA

688

6203/9, 6204/7

DEA Norge AS

6306/3

DONG E&P Norge AS

226

7222/1

Eni Norge AS

473

6407/2,5

Statoil Petroleum AS

689

226 B

7222/2,3

Eni Norge AS

475 BS*

6406/3, 6407/1

Wintershall Norge AS

689 B

6307/1,4

DONG E&P Norge AS

229

475 CS*

6406/3, 6507/10

Wintershall Norge AS

690

6407/4

Det norske oljeselskap ASA

479

6506/12,9

Statoil Petroleum AS

692

6509/3, 6510/1,2

Repsol Norge AS

489

7120/11,12

6407/7

Statoil Petroleum AS

6407/7

Statoil Petroleum AS
Statoil Petroleum AS

229 B

7122/10,7,8,9,
7123/7
7122/11

Eni Norge AS

6407/7
7120/5, 7121/5

Statoil Petroleum AS

229 D

7122/8,9

Eni Norge AS

7121/6, 7122/6

Statoil Petroleum AS

237

6407/3

Statoil Petroleum AS

113

2/12

DONG E&P Norge AS

242

16/1

Det norske oljeselskap ASA

048 E

15/5

Statoil Petroleum AS

120

34/7,8

Statoil Petroleum AS

248

35/11,8

Wintershall Norge AS

050 B*

34/10

Statoil Petroleum AS

120 B

34/7,8

Statoil Petroleum AS

248 B

35/7,8

Wintershall Norge AS

050 C*

30/1

Statoil Petroleum AS

121

6407/5

Statoil Petroleum AS

248 C

35/11

Statoil Petroleum AS

122

6507/2

Eni Norge AS

248 D

35/11

Statoil Petroleum AS

Eni Norge AS

Eni Norge AS

694

6607/4,5,6

DEA Norge AS

492

7120/1,2

Lundin Norway AS

695

7018/3,6, 7019/1

Lundin Norway AS

501

16/2,3,5,6

Lundin Norway AS

697

7122/10

Eni Norge AS

501 B

16/3,6

Lundin Norway AS

700

6406/11,12

Lundin Norway AS

502

16/5

Statoil Petroleum AS

700 B

6407/10

Lundin Norway AS

504*

25/7

Det norske oljeselskap ASA

701

6406/11,12,9

Noreco Norway AS

Statoil Petroleum AS

702

6604/8,9

OMV (Norge) AS

703

6605/1

OMV (Norge) AS

704

6704/12, 6705/10

DEA Norge AS

050 D*

34/10

Statoil Petroleum AS

050 DS*

34/10

Statoil Petroleum AS

507

122 B

6507/3

Eni Norge AS

248 E

35/11

Statoil Petroleum AS

516

25/2,3, 30/11,12,
31/10
6608/10

050 ES*

34/10

Statoil Petroleum AS

122 C

6607/12

Eni Norge AS

248 F

35/11

Wintershall Norge AS

528

6707/11,8,9

Centrica Resources (Norge) AS

050 FS*

34/10

Statoil Petroleum AS

122 D

6607/11

Eni Norge AS

249

25/5

Centrica Resources (Norge) AS

528 B

6707/10

Centrica Resources (Norge) AS

050 GS*

30/1

Statoil Petroleum AS

Statoil Petroleum AS

124

6507/8

Statoil Petroleum AS

250

6305/8

A/S Norske Shell

532

7219/9, 7220/4,5,7,8 Statoil Petroleum AS

050 HS*

34/10

Statoil Petroleum AS

127

6607/12

Total E&P Norge AS

255

6406/5,6,9

A/S Norske Shell

533

7219/12, 7220/10

050*

34/10

Statoil Petroleum AS

127 B

6607/12

Total E&P Norge AS

257

6406/1,5

Statoil Petroleum AS

537

7324/7,8

OMV (Norge) AS

052

30/3

Statoil Petroleum AS

128

6608/10,11

Statoil Petroleum AS

261*

6507/1,2

BP Norge AS

539

3/7

Det norske oljeselskap ASA

053

30/6

Statoil Petroleum AS

128 B

6508/1

Statoil Petroleum AS

262

6507/2

BP Norge AS

544

16/4

Lundin Norway AS

128 D

6608/10

Statoil Petroleum AS

263

6507/10,11

Statoil Petroleum AS

550

31/1,2

Tullow Oil Norge AS

263 B

6407/2

Statoil Petroleum AS
18°E

554

34/6

Lundin Norway AS

Total E&P Norge AS
20°E

764

7019/2,3

Lundin Norway AS

765

7019/2,3, 7119/12,
7120/10
7119/12,9,
7120/10,7
7120/3, 7121/1,2,4

Statoil Petroleum AS

Wintershall Norge AS

768 B

7123/5,6,7,8,9,
7124/4,7,8
7122/8,9

770

7123/6, 7124/4,5

Edison Norge AS

771

2/8,9

MOL Norge AS

766

660

110 B

16°E

10/4

34/11

110

14°E

734

15/3

107 D

Statoil Petroleum AS

612

30/8

Statoil Petroleum AS

6407/10

DONG E&P Norge AS
Maersk Oil Norway AS

193 C

Statoil Petroleum AS

132

3/3, 4/1
7/9, 8/7

193 B

Statoil Petroleum AS

Statoil Petroleum AS

728 B
732

193

15/5

31/2

ENGIE E&P Norge AS
Wintershall Norge AS

187

15/5

Wintershall Norge AS

7222/2,3
7223/3,6,
7224/1,2,3,4,5
7318/8,9, 7319/7

190

048

30/6

610

6201/12,
6202/10,11,7
6306/2,5

048 D

Det norske oljeselskap ASA

611

ENGIE E&P Norge AS

Lundin Norway AS
Lundin Norway AS

Wintershall Norge AS

772

2/1,2

Statoil Petroleum AS

773

15/12

MOL Norge AS

774

16/7

Tullow Oil Norge AS

774 B

16/10

Tullow Oil Norge AS

775

16/7,8

Tullow Oil Norge AS

PGNiG Upstream International
AS
Lundin Norway AS

801

6605/2,3, 6606/1,2,
6706/10
6705/11,12

802

Repsol Norge AS

7119/10,11

DEA Norge AS

7121/10,11,12

Wintershall Norge AS

805

7120/2,3, 7121/1

Lundin Norway AS

806

7124/3, 7125/1

Eni Norge AS

807

2/11,8,9

Edison Norge AS

808

2/1,2,4,5

MOL Norge AS

809

1/3, 2/1

Total E&P Norge AS

810

2/1, 7/12, 8/10

Faroe Petroleum Norge AS

811

7/12,9, 8/7

Centrica Resources (Norge) AS

812

15/11,12,8,9

Statoil Petroleum AS

813

15/5,6

Statoil Petroleum AS

814

15/6

Det norske oljeselskap ASA

815

16/5

Lundin Norway AS

816

17/4,7

Eni Norge AS

817

15/2,3

ENGIE E&P Norge AS

818

15/3

Det norske oljeselskap ASA

819

25/11,12,8,9

Suncor Energy Norge AS

820 S*

25/7,8

MOL Norge AS

821

24/12

Det norske oljeselskap ASA

822 S*

25/2,5

Det norske oljeselskap ASA

823

25/2

Statoil Petroleum AS

824

31/4,5

Point Resources AS

825

30/3,6

Faroe Petroleum Norge AS

826

29/3, 30/1, 33/12

Point Resources AS

827 S*

35/10

Tullow Oil Norge AS

828

36/4

Statoil Petroleum AS

829

6204/10,11,7,8

Statoil Petroleum AS

830

6307/1,4, 6407/10

Lundin Norway AS

831
832

6307/1, 6407/10

Suncor Energy Norge AS

6304/3, 6305/1,
6404/12, 6405/10
6407/8,9

A/S Norske Shell

833
834

6407/8,9

Statoil Petroleum AS

835

6407/2,3,6, 6507/12

Statoil Petroleum AS

836 S*

6406/2,3

Wintershall Norge AS

837

Statoil Petroleum AS

838

6509/4,5,6,7,8,9,
6510/4,5,7,8
6507/5,6

839

6507/1,2,4,5
6608/7,8

Statoil Petroleum AS

6608/8

Edison Norge AS

842

6608/10,11,12

Capricorn Norge AS

843

6608/12,
6609/10,11,12,7,8,9
6609/5,6,8,9

Det norske oljeselskap ASA

844
845

6609/6, 6610/4,5,6

ConocoPhillips Skandinavia AS

6605/6, 6606/4

OMV (Norge) AS

6706/5,6

Wintershall Norge AS

848

7119/2,3,5,6

Statoil Petroleum AS

849

7121/7,8,9, 7122/7

Statoil Petroleum AS

850

7124/6, 7125/4,5,6,
7126/1,4
7220/9, 7221/7,8

Edison Norge AS

778

15/6

Lundin Norway AS

780

16/1

Bayerngas Norge AS

852

7322/7

Centrica Resources (Norge) AS

7322/9

Lundin Norway AS

781

17/2,3,6

DEA Norge AS

782 S*

25/10,7

ConocoPhillips Skandinavia AS

854

7322/1, 7323/1

Statoil Petroleum AS

782 SB*

25/10,7

ConocoPhillips Skandinavia AS

855

7324/5,6, 7325/4,5

Statoil Petroleum AS

783

25/10

Statoil Petroleum AS

856

7228/11

Capricorn Norge AS

784

25/3,6

Tullow Oil Norge AS

857

Statoil Petroleum AS

858

7132/1,10,2,3,6,
7133/1,4
7234/3,6,
7235/1,2,3,4,5
7335/1,2,3, 7336/1,
7434/7,8,9,
7435/10,11,12,9,
7436/10

26/2, 31/11

Total E&P Norge AS
ENGIE E&P Norge AS

787
788

34/9, 35/10,4,5,7,8

Wintershall Norge AS

789

33/5,6

Lundin Norway AS

790

34/2,5

791

Det norske oljeselskap ASA

7127/5,6, 7128/4

Edison Norge AS

792

Lundin Norway AS

793

6407/10,11,7,8

A/S Norske Shell

7224/6, 7225/4

Det norske oljeselskap ASA

794

6407/10,7

Statoil Petroleum AS

7218/12, 7219/10,11 Total E&P Norge AS

795

6406/10,11,7,8

Total E&P Norge AS

7218/6, 7219/4

Eni Norge AS

796

6407/2,3,5,6

Statoil Petroleum AS

Statoil Petroleum AS

797

6407/5

Statoil Petroleum AS

798

6506/5,6,8,9

Lotos Exploration and
Production Norge AS
Centrica Resources (Norge) AS

24°E

859

Bayerngas Norge AS

58°N

Lundin Norway AS

853

31/3, 32/1, 35/12,
36/10
35/9

59°N

DONG E&P Norge AS

846
847

Det norske oljeselskap ASA

785 S*

60°N

PGNiG Upstream International
AS
BP Norge AS

840

15/6

786

61°N

Statoil Petroleum AS

841

851

62°N

Repsol Norge AS

803
804

777 B

7130/4,7

22°E

6508/1,2

Tullow Oil Norge AS

712

714

6506/3,6, 6507/1,4

800

Det norske oljeselskap ASA

710

7219/2,3,
7319/11,12
7220/2,3

10°E

799

16/5,6,8,9

709

713

100
Km

Operatørar

15/2,3,5,6

707

Repsol Norge AS

75

Blokker

776

708

6705/10,7,8,9

50

Utv.løyve

777

6203/10,11,12,7,8,9, Point Resources AS
6204/10
6306/2
Centrica Resources (Norge) AS

705

25

8°E

Operatørar

054

100
Km
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opinion & comment
realistic temperature goals. There is certainly
the need, and demand1, for an IPCC Special
Report. Prioritizing research to fill the
existing knowledge gaps will lead to a more
balanced and valued Special Report 24. In this
Commentary I have outlined several gaps:
• Defining methodologies to track progress
towards the aims of the Paris Agreement,
clearly specifying methods for temporal
and spatial averaging of temperatures and
the desired likelihood to stay below given
temperature levels.
• A systematic analysis of uncertainties,
applicability and policy usefulness of the
cumulative emission (quota) concept.
• A focus on communicating the
characteristics and uncertainties of
emission pathways, without details
becoming obscured in aggregated
model ensembles (Fig. 1 and
Supplementary Fig. 5).
• Developing a long-term and stable
interdisciplinary research framework for
all types of carbon dioxide removal.
• Reduction in uncertainties on the
potential for large-scale deployment
of key technologies — energy
efficiency, bioenergy, fossil fuels,
carbon capture and storage, renewable
technologies — focusing on political,
social, economic and technical challenges
and opportunities.
• The implementation of more realistic
policy assumptions in modelling
frameworks, grounded in research on
political feasibility and social acceptability.

A fertile ground for future research is
greater collaboration with the social and
political sciences and humanities, going
far beyond the technical analysis that
dominated AR5 Working Group III. Within
a short time-frame (with the report due
by 2018), one could debate if the literature
will be mature enough to provide a robust
assessment 24 that goes sufficiently beyond
the IPCC AR5. Greater integration of the
natural and social sciences is needed to fill
the knowledge gaps, and a new generation
of economic models may be necessary 25. If a
Special Report is too soon, it will be biased
by existing material or material from groups
already working on these questions. For the
slow process of science to work, a broad
range of research across interdisciplinary
groups with appropriate funding needs to
be mobilized.
S
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COMMENTARY:

Why the right climate target
was agreed in Paris
Hans Joachim Schellnhuber, Stefan Rahmstorf and Ricarda Winkelmann
The Paris Agreement duly reﬂects the latest scientiﬁc understanding of systemic global warming risks.
Limiting the anthropogenic temperature anomaly to 1.5–2 °C is possible, yet requires transformational
change across the board of modernity.

L

ast December, after some 20 years of
negotiations under the auspices of the
United Nations Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC), a historic,
binding climate agreement was reached in

Paris. At the twenty-first Conference of the
Parties (COP21), 195 nations committed1 to
“holding the increase in the global average
temperature to well below 2 °C above preindustrial levels and to pursue efforts to
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limit the temperature increase to 1.5 °C
above pre-industrial levels, recognizing
that this would significantly reduce the
risks and impacts of climate change”. This
establishes nothing less than a centennial
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Figure 1 | Tipping elements in context of the global mean temperature evolution. Shown is the globalmean surface temperature evolution from the Last Glacial Maximum through the Holocene, based on
palaeoclimatic proxy data35,36 (grey and light blue lines, with the purple and blue shading showing one
standard deviation), instrumental measurements since 1750 ad (HadCRUT data, black line) and different
global warming scenarios for the future (see ref. 37 for the latter). Threshold ranges for crossing various
tipping points where major subsystems of the climate system are destabilized have been added from
ref. 8, 14 and 37–40. (Note that we follow the tipping point deﬁnition of Lenton et al.8 which does not
require irreversibility, so that sea ice cover is included here.) The range for the West Antarctic Ice Sheet
(WAIS) has been adapted to account for the observation that part of it has probably tipped already10,11.
THC, thermohaline circulation; ENSO, El Niño–Southern Oscillation; EAIS, East Antarctic Ice Sheet.

benchmark for the human enterprise. In
view of the monumental implications of that
benchmark, it is imperative to review the
adequacy of the Paris target.
Our assessment begins with
decomposing the term adequacy into three
crucial components, namely (1) necessity,
(2) feasibility and (3) simplicity. The
latter dimension is often ignored, but
is tremendously important for political
recognition and implementation, as we
shall explain. The feasibility question has
been studied thoroughly not least by the
IPCC in its Fifth Assessment Report 2 (AR5).
The preliminary conclusion is that the
2 °C line may be held with remarkably low
economic cost, if only the political will can
be mustered. However, the feasibility issue
is well worth revisiting in light of the Paris
aspiration to limit warming to 1.5 °C. We
begin, however, by reviewing the necessity of
a global warming limit, guided by the latest
insights from climate science.

Necessity
The UNFCCC, established in 1992 at the
Earth Summit in Rio de Janeiro, defines
its ultimate goal (in the famous Art. 2)
that demands to stabilize greenhouse gas
(GHG) concentrations at levels that prevent
“dangerous anthropogenic interference

with the climate system”. This phrase has
been a bonanza for lawyers and political
scientists ever since, who came up with
many different and partly contradictory
interpretations. Being climate scientists,
we concentrate on the terms that allow for
a concrete operationalization of that goal,
namely ‘dangerous’ and ‘climate system’. A
straightforward interpretation then emerges:
“GHG emissions that would modify the
character of the climate system in a way
that creates intolerable risks for humankind
must be avoided.” As a sensible conclusion,
the Holocene mode of operation of the
planetary environmental machinery needs
to be preserved.
In fact, the sustenance of Holocene
climate conditions under which Homo
sapiens thrived while the Neolithic
Revolution established human civilization
was an early key argument in favour of the
2 °C guardrail (ref. 3; see also ref. 4). One
of the authors (H.J.S.) in the 1990s helped
to start the related political process that
eventually led, via the German government
and the EU, to the current global climate
benchmarking. Limiting global warming to
at most 2 °C, with an option to amend this
to 1.5 °C after a scientific review, was first
agreed upon at the UNFCCC Conference of
the Parties in Cancun, 20105.
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Today, Earth system science has come
of age and can provide robust evidence
for the intuitive assumption that it is not a
good idea to leave the “safe operating space”
of humanity 6,7, and that this space is well
within the Paris confines. The keywords
in this context are non-linearity and
irreversibility. Impacts research indicates
that unbridled anthropogenic climate
change would be most likely to play out
in a disruptive and irreparable way. This
becomes clear when one moves from
the conventional, yet valuable, realms of
analysis (“How will wheat yields vary with
changes in local temperature, precipitation,
insolation etc?”) to the macro-components,
mega-patterns and super-ecosystems that
determine how the climate system functions
as a whole (“When will the Greenland Ice
Sheet collapse under progressive global
warming?”). These critical entities have
been called tipping elements8, since their
character is closely related to certain pockets
of planetary state space. This means that
those elements may be destroyed, damaged
or transmuted if critical threshold values
(tipping points) of key environmental
parameters are transgressed.
The impressive advances made by climate
system research over the past two decades
allow us to draw the first ‘big pictures’ of
planetary criticality, identifying both tipping
elements and their respective niches. There
is compelling evidence that almost all of
them are affected by anthropogenic warming
in some way or another. Put briefly, the
worldwide environmental risks scale with
global warming, or more precisely, with the
mean surface temperature deviation from
pre-industrial levels, ΔT. This insight is
summarized and visualized in Fig. 1.
This diagram provides an indispensable
map for global stewardship9. It roughly
decomposes the temperature space into four
qualitatively distinct domains: the first one
(D0) embraces the range between the Last
Glacial Maximum and the Holocene Climate
Optimum in which the pre-industrial
human enterprise was born. The second
one (D2) is the ΔT range between 1 °C and
3 °C and thus includes the Paris range.
From Fig. 1 it is immediately apparent that
even if global warming is limited to below
2 °C, some important tipping elements
may already be harmed or transformed. In
fact, the tipping point for marine ice sheet
instability in the Amundsen Basin of West
Antarctica may well have been crossed
already, and the risk of crossing further
tipping points will increase with future
warming 10,11. Significant impacts of climate
change are projected already for a warming
of 1.5 °C above pre-industrial levels, and
have been shown to rise substantially
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Feasibility
The Paris climate target is highly ambitious,
if not aspirational. The long lifetime of CO2
in the atmosphere implies a strictly limited
total carbon budget and thus forces us to
reach zero emissions — if warming is to be
stopped at all. The climate target determines
the speed of the decarbonization process:
for a 66% probability of staying below 2 °C

100
Probability of exceeding warming limit (%)

between 1.5 °C and 2 °C (ref. 12). The
difference between 1.5 °C and 2 °C of global
warming is apparent when considering
long-term sea-level rise: Even holding global
warming to 2 °C may lead to 2–3 metres of
rise by the year 2300, still rising then at twice
the rate as today, whereas a 1.5 °C scenario
could see the peak sea level at a median
estimate of 1.5 m above 200013.
Beyond 2 °C the course would be set for
a complete deglaciation of the Northern
Hemisphere, threatening the survival of
many coastal cities and island nations.
Global food supply would be jeopardized
by novel extreme-event regimes, and major
ecosystems such as coral reefs forced into
extinction14. Yet, staying within the Paris
target range, the overall Earth system
dynamics would remain largely intact.
Progressing into the third domain (D4)
on the other hand, with global warming
reaching 3–5 °C, would seriously harm most
tipping elements. For warming levels beyond
this range (spanning the fourth domain D8),
the world as we know it would be bound
to disappear.
Note that the individual elements in
Fig. 1 do not come with a sharp tipping
point, but with a ‘tipping bar’ that basically
grows in length with increasing ΔT for
obvious reasons. These uncertainty bars
will either shrink with advancing scientific
understanding or collapse through
factual evidence.
Thus Fig. 1 does not provide perfect
guidance for climate policymakers, yet
this is as good as it can get today. The risk
clustering as reflected by the map is actually
a most valuable orientation: clearly, it
would be highly risky to transgress the D2
range, and madness to let the planet slip
into the D8 domain where practically all
tipping elements would be pushed out of
their current mode of operation. However,
a 2 °C strategy is not a safe bet, and the
world’s governments therefore were wise to
set the limit at “well below 2 °C” and aspire
to 1.5 °C. This target was also supported by
the UNFCCC’s own scientific review and
consultation process in preparation of the
Paris summit, involving over 70 climate
experts15. In summary, there is a convincing
rationale for the Paris target as derived from
Earth system analysis.
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Figure 2 | Likelihood of exceeding the 1.5 °C and 2 °C global warming limits. Given are the probabilities of
exceeding 1.5 °C (blue) and 2 °C (red) of global warming as a function of cumulative CO2 emissions from
2011 to 2100, derived with MAGICC641,42 based on the IPCC AR5 scenarios. Detailed information on each
scenario and model is provided in the IPCC AR5 Scenario Database43 (hosted at IIASA and accessed via
the AR5 scenario explorer44). Solid lines are sigmoidal ﬁts45 to the MAGICC6 results.

of warming, cumulative CO2 emissions after
2011 need to be constrained to another
1,000 GtCO2 (ref. 38, Table 2.2). In order to
not exceed 1.5 °C of warming, they would
need to be restricted to an additional 400
GtCO2 compared to 2011 levels (see Fig. 2).
Several analysts have recently claimed
that the 2 °C line is already untenable16,17, but
they failed to underpin their ‘impossibility
hypothesis’ with concrete calculations,
so the prime reference point remains the
monumental 2014 assessment provided
by Working Group III of the IPCC2.
This assessment concludes that the 2 °C
guardrail can be respected at moderate cost
under certain (not entirely unreasonable)
assumptions, including the realization of
‘negative-emissions’ schemes. However,
the enormous challenges associated with
massive atmospheric CO2 removal or
negative emissions have been highlighted
by several experts18. A recent study 19
nevertheless maintains that anthropogenic
global warming could be confined to 1.5 °C,
an environmental excursion that would
probably allow for the survival of most of the
low-lying island states. The Paris Agreement 1
formally invites the IPCC to explore — by
2018, in a Special Report — global emissions
pathways consistent with the lower end of
the temperature target range.
The 2014 IPCC analysis has to be
applauded for shattering the sweeping
infeasibility myth. However, the authors
of this Commentary are not convinced
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that decarbonization will necessarily come
in the form of such a planned, smooth,
centennial-scale transition.
We think that a better chance to deliver
on the Paris promises can be generated
by an alternative and more plausible
route: in order to avoid the need to
recourse to negative emissions as a lateregrets magic bullet (with questionable
outcome), renewable energies and
efficiency technologies could be scaled up
exponentially, more rapidly than envisaged
in the integrated assessment models behind
the IPCC scenarios. We expect that such
a ‘technical explosion’ will be matched by
an ‘induced implosion’ of the incumbent
industrial metabolism nourished by coal,
oil and gas. Among the driving processes,
investment dynamics is crucial, and this
dynamic might in fact transgress its own
tipping point in response to the narrative
transpiring from Paris. This has often been
described as the bursting of the ‘carbon
bubble’20. Yet what could be concrete triggers
of such a disruptive change in asset fluxes?
We can think of at least three causative
pathways, which all have to do with
expectation and fear. First, there is the
classical hypothesis that a strong climate
agreement paves the way towards carbonpricing instruments that will be adopted
by more and more nation states in the
medium term. As a consequence, investors
anticipating the so-induced rise in fossil
business costs should make the rational
651
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Figure 3 | Beginning of induced implosion? The installed capacity of solar and wind power generation has
grown at rates far exceeding expectations. At the same time, the costs for solar and wind power have
dropped rapidly, by 35% since the year 2000 for wind electricity, and by 86% for solar modules. Figure
adapted with permission from ref. 30; © 2015 MIT.

choice to opt out of that business. Second,
there is a growing risk/chance that morals
are going to interfere significantly with
economics. The so-called divestment
campaign has become a global social
movement that demands leaving most of
the fossil fuel resources in the ground21,22.
In public, many business leaders and
government officials still try to ridicule
or dismiss this sentiment surge within
civil society. Yet in private conversations
they admit their worries that particularly
institutional investors (such as pension
funds or big foundations) might be ‘infected’
by the divestment virus. Third, there is
Schumpeter’s ‘creative destruction’ that
might instigate a systemic innovation of the
existing economic structures. Let us briefly
elaborate on this: when studying industrial
history for a better understanding of
transformational processes, one encounters
certain evidence for a semi-quantitative
rule, known as Pareto Principle23, which
states that in heterogeneous community
production systems, roughly 80% of the
total output is typically generated by roughly
20% of the individual units involved. The
Italian economist Vilfredo Pareto originally
formulated this empirical rule in his studies
about the distribution of population and

wealth and provided a number of supporting
observations. The ‘80–20 law’ was later
found to work in numerous other contexts,
including prominent examples from
manufacturing, quality control, computing
science and hazard protection24,25.
With respect to the Paris Agreement,
the Pareto Principle could come into play
in two different ways26: following the ‘law
of the vital few’, it can be argued that the
decarbonization of the world will be led by a
critical minority of key agents that advance
transformative action. In fact, the intended
nationally determined contributions
submitted by crucial countries in the runup to COP21 are not sufficient in terms of
medium-term emissions reductions, yet
may initialize an accelerating diversion of
development pathways away from fossil
trajectories. China has recently announced
the closure of a thousand coal mines as its
coal use is falling and expected to continue
its decline, and India appears very serious
about implementing its colossal renewables
target announced before Paris. These are
self-amplifying developments that have the
potential to tip the global market scales.
Based on certain observations from
industrial history and investment behavior
(see, for example, ref. 27) we submit here
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also a different Pareto-type hypothesis: if a
traditional and a novel business paradigm
compete with each other, the old one tends
to implode once the new one reaches a
market penetration of about 15–20 percent
(according to appropriate metrics). On the
one hand, it can be argued that investors
will perceive an alternative systems option
as too marginal as long as its business share
is clearly below 10%. For instance, in the
1990s solar electricity was expected to never
rise to significance. On the other hand,
asset managers are looking for emerging
opportunities, where they are ahead of the
pack and can expect above-average returns.
Once the alternative systems option exceeds
around a quarter of the overall pertinent
business volume, it cannot be considered a
smart minority choice any more. These two
arguments combine to delineate a “basin
of venture capital attraction” centred in the
15–20% domain.
The share of new renewables is rapidly
increasing 28, especially in the electricity
sector, and might quickly pass through
this critical domain, as several examples
on the national level teach us. A prime
country example is provided by Denmark,
which increased its wind share in total
power demand to a new record in 2015,
moving from 17% to 42% within just
one decade29. By contrast, the renewables
contribution to the overall global energy
consumption only rose from 17% in 2004
to 19% in 201328. This does not indicate,
however, that the dynamics got stuck in the
15–20% range; those numbers only mask
several dramatic developments: first, the
pertinent lion’s share still refers to the ‘old’
renewables such as traditional biomass and
conventional hydroelectricity, which are
either resource-restricted or highly capital/
planning-intensive. Those problems are
much less serious for the ‘new’ renewables
such as solar photovoltaics (solar PV),
which has virtually no supply limits and
is perfectly scalable. Second, entire energy
market sectors such as transportation are
poised for transformational change towards
electrification, not least by imminent
advances in storage technologies and
operations. Therefore, we expect the new
renewables to take the lead and to push the
total renewables share quickly beyond the
20% line.
A recent study 30 confirms that the
deployment of solar and wind power
capacities worldwide has increased
exponentially while the costs of solar and
wind power generation have fallen in a
similarly non-linear fashion (Fig. 3). In
retrospective, these developments may be
considered as transgression of regional and
global tipping points.
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Although the induced implosion remains
an educated speculation for now, we have
already witnessed the bankruptcy of at
least 27 US coal companies in recent years,
including this January Arch Coal, one of the
US’s largest coal producers, and Oregon has
just become the first US state to pass law
that eliminates coal-fired power by 2035 at
the latest.

Simplicity
Beyond necessity and feasibility, the 2 °C
guardrail has a comparative advantage over
competing targets, something that cannot
be overrated in the world of ‘realpolitik’: the
guardrail is easy to grasp and to memorize.
Planetary surface temperature naturally
reflects the quintessence of the globalwarming challenge, and many impacts
increase in proportion with it. That the 2 °C
confinement proposal has become a focal
point for climate discourse worldwide is the
result of an extended process going back as
far as the 1980s31.
In 1994, the top German government
advisory body for environmental issues,
WBGU, introduced the ‘tolerable windows
approach’ (ref. 3; see also refs 32 and 33),
which tried to sketch a ‘safe operating
domain’6 in climate phase space. The original
window was actually two-dimensional,
spanned by the global temperature anomaly
ΔT and its time derivative dΔT/dT, and had
a curvilinear contour. Intensive discussions
within the scientific community and with
pertinent stakeholders led to a perpetual
simplification process reducing the contour
complexity to the straight 2 °C line.
Several alternatives to the 2 °C target
have been proposed since then, which were
categorized and systematically analysed
in ref. 34. The authors conclude that the
risks and uncertainties associated with
the alternative options were so substantial
that decision makers might be inclined
to fully commit to the 2 °C target “as the
least unattractive course of action”. For
all practical purposes, it turned out to
be impossible to add more technicalities
to an objective that needs to appeal to
non-scientists.
Such lessons are taught to every
researcher who engages with the world
of politics. This may be deplored by
some, but it is a truth that complicated
operationalizations of Article 2 that have
occasionally been suggested (such as ocean
heat content or CO2-equivalent greenhouse
gas concentrations in ppm) have no
chance of being appreciated — neither by
the multilateral system nor the ordinary

citizens, since already the units of measure
are meaningless to them. In particular,
stakeholders have been unable to recognize,
let alone embrace, the more sophisticated
criterion of temperature change rate
(relevant to ecosystems migration, for
instance). This is not a fatal deficiency,
however, as limiting global warming to less
than 2 °C implicitly also constrains the time
derivative. In that vein it can be argued
that one has to propose something that
is “as simple as possible, but not simpler”
(A. Einstein). The 2 °C guardrail seems to
satisfy that criterion as well.
As a matter of fact, the dramatic days
(and nights) of Paris have proven this in a
quite unexpected way. The most important
accomplishment of COP21 was the
reconciliation of the ‘North’ and the ‘South’
for the sake of a common climate strategy.
This could only be achieved through the
adoption of the 1.5 °C aspiration — along
with the legally binding 2 °C limit — as
the self-determined goal of the developing
world. Sentiments such as self-esteem
actually play a big role in the multi-lateral
theatre, and quite rightly so. But such
sentiments can only play out if you have
tangible issues to argue about. It is hard
to imagine, for instance, that 195 nations
would negotiate the tolerable upper-ocean
heat content in terms of an exajoule limit.
By way of contrast, the global temperature
limit proposals allowed every party to take
a stance.
Almost miraculously, the countries of the
world — from Saudi Arabia to the US, from
the Solomon Islands to China — have agreed
on a sensible, science-based climate target
in Paris, albeit very late in the game. This
is a historical achievement and a genuine
triumph of reason. Now the pressure is on to
implement that consensus in time, in order
to avoid the looming humanitarian tragedy
for good.
❐
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(!!%,
# /$0"/ ( )2+)2$)0'+)"F2 /(2 (- /23/ "+'H I+!#+'$)"2# 
$)/ 0 $)2# "'+'4 /" 2 (- /23/ 2+5 '' '+5VN)-3/03$)" !!+/202+'$($2
2#$02+U?YN+4 -/ $)302/$'' 4 '0?# U?YN'$($2$)2# /$0"/ ( )2"+ 0
0$")$!$)2'7!3/2# /2#)2# -/ 4$+30VN"+'+-2 3) /2# ?# /$0
"/ ( )2'0++)2$)0'+)"F2 /("'+' ($00$+)0"+'02+- &"'+' ($00$+)00
0++)0-+00$' )2# )/ 3 0/-$'70-+00$' <+/$)"2+2#  024$'' 
0$ ) <2+/ #8 /+ ($00$+)0"'+''7$)2# 0 +)#'!+!2# VU02 )23/7?
# ' "''7$)$)"/#$2 23/ +!2# "/ ( )2/ .3$/ 02#2+3)2/$ 0(3023-2 )
$)/ 0 2# ($2$+)+!2# $/)2$+)''7 2 /($) +)2/$32$+)0H0I+)+((+)
!$4 F7 /7' !+''+5$)"!$4 F7 /'7"'+'02+&2& ?# /$0"/ ( )2+'$" 0
+3)2/$ 02+-/+"/ 00$4 '7$)/ 0 2# $/' 4 '+!($2$+))2$+)<0/ !' 2 $)2# $/
0<0+02+( 22# '+)"2 /(2 (- /23/ "+'+!2# "/ ( )2H <VTUZI?
#$0/ -+/2-/+4$ 0)+4 /4$ 5+!2#/ $(-+/2)2$003 0/$0$)"!/+(2# /$0
"/ ( )2>

•  ) !$20+!2# U?YN'$($2$)2# /$0"/ ( )2$)2 /(0+!4+$ "'+')
)2$+)''$(2 $(-20)/$0&0=
• #  "'+' ($00$+) -2#570 )   2+ ( 2 2#  /$0 "/ ( )2B0 '+)"F2 /(
2 (- /23/  "+'< $)'3$)" 2#  / .3$/  2$($)" +! - & "'+' ($00$+)0 ) +!
8 /+"'+' ($00$+)0=
• # / ($)$)"/+)3" 2+)0$02 )25$2#2# U?YN'$($2$)2# /$0"/ ( )2?

# "'+' ($00$+)-2#57$003 0)/+)3" 2/ -/2$3'/'7$(-+/2)2<0$)
+/ /2+!3'!$'$20'$(2 +(($2( )203) /2# /$0"/ ( )2<302/'$B0-/ 0 )2)
!323/ 2$+)0+) ($00$+)/ 32$+)05$'') 2+!$25$2#$)2# 0 '$($20?302/'$L0$)$2$'
)2$+)''7 2 /($) +)2/$32$+)H I$0$) .32  4 )!+/2# !+/( /VN"+'U?2
-/ 0 )22# +4 /''"'+''7""/ "2  !! 2+! 0)3// )2-+'$$ 0-322# 5+/'
+)WN+/'+0 2+X+-2#570/ 0- 2$4 '7V<(3#+4 2# -/ 4$+30VN'$($2?# 
!$/02/ 4$ 5<+/02+&2& <+!2# ""/ "2  !! 2+!'' +(($2( )202#2+3)2/$ 0
U
2

#22->EE'$(2 2$+)2/& /?+/"E+3)2/$ 0E302/'$?#2('c
#22->EE'$(2 2$+)2/& /?+/"E)#22->EE3)!?$)2E/ 0+3/ E+0EVTUZE+-VVE )"ETV?-!
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"'+' ($00$+)"+'05$''+3/$)VTU\0-/2+!!$'$22$4 $'+"3 "/ $)/$0?# 
VTU\!$'$22$4 $'+"3 -/+ 005$'' $)!+/( 70- $!$''7/ .3 02  - $'
 -+/2+)U?YN$(-20)+)#+52+'+0 2# "- 25 )3// )2-+'$$ 0<0)
($00$+)-2#570+)0$02 )25$2#2# /$0"/ ( )2$)VTVY)VTWT?0 +)2#$0<
7VTVT22# '2 02"+4 /)( )20) 2+03($23-2 0!+/VTVY)VTWT2#2
!! 2$4 '7'+0 2#$0"-?# / $02# / !+/ ) 6- 22$+)2#2302/'$$(-/+4 0$20
($00$+)/ 32$+)0-' " 2+ +)0$02 )25$2#2# /$0"/ ( )2)$20 )'$)"
 $0$+)0W?# "+4 /)( )2L0VTU[/ 4$ 5+!'$(2 -+'$$ 0)$20-/+($0 
+)0$ /2$+)+!'+)"2 /(2/" 20-/+4$ 0)$(-+/2)2+--+/23)$27!+/02/ )"2# )$)"
03#+(($2( )20?# VTU\02+&2& 5$'' )+2# //3$'+--+/23)$27?
!'"*%!"'#7.:5$%#)&,"'&#!$%'#85 !'
2-/ 0 )2"'+'5/($)"$0+32UN+4 -/ $)302/$'' 4 '0?# 5+/'$0'/ 7
6- /$ )$)"0302)2$'$(-20)(" 0<$)'3$)"!+/"/$3'23/ <#3()
'$4 '$#++0))23/'0702 (003#02# / 2//$ / !?+) /)02#20302$) 
"'+'5/($)"+!VN+4 -/ F$)302/$'5+3'' 2+4 /7'/" $(-20<(" 0)
/$0&0' ()743') /' +3)2/$ 02+ 6-/ 00+) /)2#22# !+/( /VN'$($2502++
3)0! ?# 0 )+2# /+) /)0' 2# 5+/'2++-22# /$0"/ ( )2B0'+)"F2 /(
2 (- /23/ "+'<5#$#$)'3 0U?YN'$($2<0+--+0 2+2#  /'$ /VN"+'+-2 
72# $)2 /)2$+)'+((3)$27?#7#02#$0+( +32;
  )20$ )2$!$'$2 /23/ 0#+502#22# / $00$")$!$)2$)/ 0 $)$(-20)/$0&00
"'+'F( )5/($)"(+4 0!/+(U?YN2+VN+4 -/ F$)302/$'' 4 '0?#$0 0 ($)"'7
0(''$!! / ) $)"'+'4 /" 2 (- /23/ / -/ 0 )20'/" $2$+)+! ) /"7$)2+
2# "'+''$(2 0702 ()23/)0+322+//7'/" +)0 .3 ) 0?
!2# 5+/'5/(07U?YN<3// )2'7// '$(2 / '2  62/ ( 0H 62/ ( # 254 0<
3)303'/70- ''0< 62/ ( /$)!''<(00$4 "'+'+/'' #$)" 4 )20I5+3' +( 
2# ) 5)+/('? !"'+'( )5/($)"5 / 2+/ #VN<2# '$(2 0702 (5+3'
(+4 $)2+3)#/2 2 //$2+/7?+/ 6(-' <$)5+/'2#2$0VN5/( /2#)-/ F
$)302/$'' 4 '0<2# 27-$'))3'' )"2#+!5/(0- ''05+3' 3-2+ZT70'+)" /
2#)2+7/+00)+/2# /)-/20+!302/'$)/+3)VT70'+)" //+00 )2/'
)0+32# /)/ "$+)0?#$0$)/ 0 5+3' / 3 72' 02WT`<$!"'+'5/($)"$0
'$($2 2+U?YN?
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# U?YN'$($25+3'( )0('' /$)/ 0 0$)2 (- /23/ +!2# ))3'#+22 0270<
/ 3 $(-20+)52 /4$'$'$27)0('' /$)/ 0 0$)' )"2#+!/70- ''0<$)
-/2$3'//+000+32# /)<0+32#F5 02 /))($F5 02 /)-/20+!302/'$?
)'$"#2+!2# VTUXFVTUZ(00$4 "'+'+/'' #$)" 4 )2H&$) 2'?<VTUZI2#2#0
/02$''7!! 2 2# / 2//$ / !X<$2$0 0- $''7/$2$'2+)+2 2#2'$($2$)"
"'+'5/($)"2+U?YN+!! /00+( #) !+/!/2$+)+!2# 5+/'B0+/'/ !02+
03/4$4 <5#$' VN5+3'-/+4$ 4 /7'$($2 #) <$!)72''?
'+'0 ' 4 '/$0 2U?YN5/($)"5+3'/ #XT(+4 3// )2' 4 '07VUTT<
+(-/ 2+YT(2VN? +5 4 /2#$0+ 0)+22& $)2++3)22# '+)" /F2 /(-+02F
VUTT+(($2( )22+!3/2# /0 ' 4 '/$0 <)+/+ 0$2$)'3 2# /$0&+!/+00$)"
2#/ 0#+'2+$// 4 /0$' ( '2+!-/20+!2# )2/2$)/ )')$ 0# 20<5$2#
(3'2$F( 2/ 0 ' 4 '/$0 0+)0 .3 ) ?#$0/$0&$0 02$(2 2+ (3#'+5 /2
U?YN2#)2VN?
)03((/72# $!! / )  25 )U?YN)VN(/&02# $!! / )  25 )2# 
3-- / )+!-/ 0 )27'$(2 4/$$'$27)) 5'$(2$/ "$( +!2 (- /23/ )
52 // '2  62/ ( 0? )+3)2/7'/ 7 6- /$ )$)"2 (- /23/ 0 6 $)"XTN$)
$203/) )2/ 02#$0$04 /70 /$+30/ 0+)!+/+) /)!+/#3()# '2#H($2# 2'?<
VTUXI?'+)"5$2#0302)2$'/7$)"2/ )-/+% 2 $)-/2$3'/!+/0+32# /)-/2+!
302/'$2#$05$'') "2$4 '7!! 2"/$3'23/'-/+32$4$27H $0$)" / 2'?<VTUXI05 ''
0' 2+$)/ 0 /$0&0+!!+/ 02!$/ 0H$2()</$0(<M) ) 7<VTT[I?$0&0
3) /U?YN5/($)"5+3'02$'' 0302)2$'325+3''' 4$2 0 4 /'+!2# (+02
-/+!+3)/$0&0!+/+/'/ ! "/2$+)< 62/ ( 2 (- /23/ 0)/7$)"-/+% 2 !+/
VN?
'% ,'#"- # !&&#"%('#"&"'#!''7.:5 !'%
'" ,"#"#! ,& 
$($2$)"5/($)"2+ '+5U?YN/ .3$/ 0.3'$22$4 '70$($'/2/)0!+/(2$+)0$)2# 
-/+32$+))30 +! ) /"72+2#+0 )  2+#+'5/($)" '+5VN<#+5 4 /2# 
 /+)$02$+)+!2#  ) /"70702 () 02+ !02 /)(+/ -/+)+3) ?
+/U?YN0 )/$+0<8 /+V ($00$+)0"'+''7/ )  7+32VTYT<)+322 )
7 /0'2 /!+/VN0 )/$+0<5$2#"'+' ($00$+)0- &$)")+'2 /2#)+32VTVT
 !+/ /-$'7 '$)$)"?
+/2# 5+/'2+" 2+)2+U?YN-2#57<2# !$/02)(+023/" )2( 03/ 0$)'3 2# 
/-$0'$)"3-+!/ ) 5'  ) /"70702 (0< ) /"7 !!$$ )7< ' 2/$!$2$+)+!
2/)0-+/20702 (0<)$(-/+4 ( )20+!$)302/$')3$'$)" !!$$ )7? )/ 0 
) /"7 !!$$ )72''' 4 '0$0)  2+/ 3 2# "/+52#$)-/$(/7 ) /"7 ()<
X

#22-0>EE555?+/'+ ?+/"?3E( $F/ ' 0 0E+/'F 2#F2+''F'$(0F+)F"/ 2F//$ /F/
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-/$(/7 ) /"703--'70702 (/-$'7?
'+''7<2# $/ 2($2$"2$+)+020+!U?YN0 )/$+0/ +32U?YFV2$( 0#$"# /+4 /
2# 5#+' +!2# VU02 )23/72#)2# !+/( /VN"+'<320)+2 +4 2#  ) !$20
/ 402?
)7"'+'2 (- /23/ '$($2$000+$2 5$2#/+)3" 2F2# ''+5 2+2'+!
"'+'3(3'2$4 V ($00$+)0$)+/ /2+( 2"$4 )"'+'5/($)""+'? $02+/$'
($00$+)02+2 )#$"#' 4 '0+!2(+0-# /$V+) )2/2$+)02-/ 0 )2H+4 
XTT--(VI( )2#22# / ($)$)""/ )#+30 "0H I)/+)3" 20/ 
4 /70(''? $($2$)"5/($)"2+U?YNH+/VNI2# / !+/ )+5/ .3$/ 0$)2/+3$)") "2$4 
V ($00$+)020(''0' $)2# VTWT0)0'$)"3-2# / !2 /? )$2$+)<
0 .3 02/2$+)+!/+)$)$+'+"$'/ 0 /4+$/0<03#0!+/ 020)0+$'0<5$'''0+ 
)  ?# ) !+/) "2$4  ($00$+)2 #)+'+"$ 07$20 '!$0)+2$!! / )2$2$)"
' ( )2 25 )2# U?YN'$($2)2# -/ 4$+30VN'$($2?
#$00$232$+)( )02#2$)2# '+)" /2 /(H-+02VTWTI2 #)+'+"$ 02+/ (+4 V!/+(
2# 2(+0-# / -'7& 7/+' < 4 )5$2#4 /7/-$ / 32$+)0$)2# ) 62UT2+UY
7 /0?# 0$ )2$!$'$2 /23/ +) ($00$+)-2#570-+$)202+$+ ) /"75$2#/+)
-23/ )02+/" HI02# (+024$' +-2$+)2-/ 0 )2H# '$(2  )02$232 <
VTUXI<5$2#2# -+2 )2$'!+/'/" F0'  -'+7( )22'$($2  +)+($+020?# 
'$2 /23/ )(+ '0" ) /''7$)'3 +)0$ /2$+)0+!$)2 // '2 ')30 $003 0<
03#0!++-/+32$+)<$+ ) /"7<!!+/ 022$+))/ !+/ 022$+)?#$' 5$'')+2
 5$2#+320$")$!$)2#'' )" 0 H300 2'?VTUXI 5$2#2 #)+'+"$'<0302$)$'$27<
0+$'<-+'$2$'<)' "'$( )0$+)0<2#$02 #)+'+"7#02# 3)$.3 -$'$27+!
/ (+4$)"V!/+(2# 2(+0-# / )03--'7$)" ) /"722# 0( 2$( ?
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) +!2# +32+( 0+!2# VTT]'$(2 03(($2$)+- )#" )HUYI50)
"/ ( )2+)"+'2+#+'5/($)" '+5VN$)/ 0 +4 -/ F$)302/$'? +5 4 /<
2+- )#" )(+/ 2#)UTT43') /' +3)2/$ 05 / ''$)"!+/'$($2$)"5/($)"2+
 '+5U?YN? +")$0$)"2#$0<3/$)"2# 030 .3 )2'$(2 03(($2$))3)HUZI$)
VTUT<2#  02'$0# / 4$ 5-/+ 002+ 4'32 5# 2# /2# '+)"F2 /("'+'
2 (- /23/ "+'+!#+'$)"5/($)" '+5VN50 .32 2+4+$)" /+30'$(2 
#)" <)5# 2# /"++-/+"/ 0050( 2+5/0#$ 4$)"2# '+)"F2 /("+'?# 
/ 4$ 5-/+ 00!+30 $)-/2$3'/+)2# $!! / ) 0$)$(-20 25 )U?YN)VN
5/($)"+4 -/ F$)302/$'' 4 '0?#$0-/+ 00 ) $)VTUY5$2#2# !$)'/ -+/2+!$20
0$ )2$!$/(HC2/323/ 6- /2$'+"3 DI+)'3$)"2#25/($)"+!VN))+2 
+)0$ / 0! )2#2U?YN$0'+0 /2+ $)"0! A"3//$'BH<VTUYI?
#$04 /7$(-+/2)2!$)$)"50/ !' 2 $)2# '+)"F2 /(2 (- /23/ "+'+!2# /$0
"/ ( )2+!#+'$)"2# $)/ 0 $)2# "'+'4 /" 2 (- /23/ 5 '' '+5VN)
-3/03$)" !!+/202+'$($22#$0$)/ 0 2+U?YN+4 -/ $)302/$'' 4 '0? )/$02VU
302/'$03--+/2 2# $)'30$+)+!2# U?YN'$($2$)2# /$0"/ ( )2'+)"2 /(F
2 (- /23/ "+'?
)-/$'VV)VTUZ$) 5+/&<302/'$%+$) (+/ 2#)U[T+2# /)2$+)0$)0$")$)"
2# /$0"/ ( )22+ '5$2#2# "'+''$(2 #)" -/+' ()-' " 2+/2$!7
$2$)VTUZ?02# 302/'$)"+4 /)( )2-/ -/ 02+/2$!72# /$0"/ ( )2<2#30
+(($22$)"$20 '!2+!3'!$'2# +'$"2$+)0$2 )2$'0<302/'$B0 ($00$+)/ 32$+)0)
+2# /2$+)0) 2+ 00 00 $)'$"#2+!2# $/+(-2$$'$275$2#2# /$0"/ ( )2
2 (- /23/ "+')+2# / ' ( )20+!2# "/ ( )2?# )'70$0$)2#$0-- /
+32'$) 02# "'+' ($00$+) )4 '+- 5$2#$)5#$#2#$000 00( )2) 02+2& -' $)
+/ /2+( 22# +'$"2$+)0+!2# /$0"/ ( )2?


#!$%&#"# !'!$'&'*"
7.:5"85*#% 
'/ 75$2#)+0 /4 5/($)"+!/+3)UN<2# $(-20+!)2#/+-+" )$'$(2 
#)" / ! '2"'+''7? (- /23/ 0)0 ' 4 '/ +)2# /$0 H <VTUWI< 62/ ( 
5 2# / 4 )20/ $)/ 0$)"$)$)2 )0$27)!/ .3 )7H <VTUVI<5$2#'/" '7
 2/$( )2' !! 20+)"'+'"/$3'23/ H 0&<+5#)$<M()&3227<VTUZ=+/2 / 2
'?<VTUXI)2(+0-# /$V' 4 '0/ #$"# 02$)($''$+)0+!7 /0<' $)"2+"/3''7
5+/0 )$)"+ )$$!$2$+)H <VTUXI? 4 / $(-20+)(/$) '$! <$)'3$)"
/+0$+))(00' #$)"+!2/+-$'+/'/ !0</ 2# +)0 .3 ) +!'/ 7
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+0 /4 + )$$!$2$+))$)/ 0$)"2 (- /23/ 0H ?F?2230+ 2'?<VTUYI?
3/$)"2# VTUYFVTUZ'$*+ 4 )2<(00' #$)"#0!! 2 402-/20+!2# / 2
//$ / !H+/($'' <VTUZI? )$2$+)<2# / $0"/+5$)" 4$ ) 2#2-/20+!2#  02
)2/2$$ 0# 2<C2$--$)" ' ( )2D+!2# /2#702 (H )2+) 2'?<VTT\I<(7
'/ 7 $)$// 4 /0$' / 2/ 2<$(-'7$)"$2$+)'0 ' 4 '/$0 +!2' 02+) ( 2 /
+4 / )23/$ 02++( H '())M 4 /())<VTUY= +3"#$)<($2#<M ' 7<VTUX=
$")+2<+3"$)+2<+/'$"# (< /+300$<M# 3#'<VTUXI?


"-%,#&$%" # & ) %&
0 6-'$)  '+5<-#70$'$(-20+)+ )0)2# /7+0-# / H)2/2$)
/ )')$ 0# 20<0(''$ -0)(+3)2$)"'$ /0I$!! /+)0$ /'7 25 )
U?YN)VN5/($)"$)/ '2$+)2++2#"/3'$(-20)2+2# /$0&+!/3-20#$!20
+!0+F'' C2$--$)" ' ( )20DH )2+) 2'?<VTT\I?$--$)" ' ( )20$)2# /2#702 (
/ #/2 /$0 7$)2 /)'0 '!F(-'$!7$)"7)($02#2(7' 2++(-' 2 #)" 
$)$20022 ?3#7)($0/ 2/$"" / +4  /2$)"'+'( )2 (- /23/ 
$)/ 0 <+/2# 2$--$)"-+$)2?
/  )20237)'70$)"2$--$)" ' ( )20$)2# /2#702 (<$)'3$)"+ )$/3'2$+)
)0 $ -22 /)0$)'$(2 (+ '0<!+3)2#2VN5/($)"5+3''/ 7/+00+32
YT`+!''2$--$)"-+$)20$ )2$!$ $)2# 0 (+ '0!+/)7' 4 '+!5/($)"H/$%!#+32 2
'?<VTUYI?#$0)3( /$0/ 3 2++32VT`$!5/($)"$0'$($2 2+U?YN? 0$ 0
2#+0 00+$2 5$2#0 ' 4 '/$0 <+2# /2$--$)" ' ( )2000 00 $)'3 '/" F0' 
!+/ 02$ &+!2# (8+))+/ 'H#$"#'2$23 I!+/ 020<- /(!/+02+''-0 <
4 " 22$+)0#$!20$)!/$B002 /)# '/ "$+)<)$0-- /) +!/2$0 $ ?
+02/ ' 4)2!+/2#$00 2$+)/ -+2 )2$'2$--$)"-+$)20!+/'/" 0' $ 0# 2
$0$)2 "/2$+)+!2# )2/2$)/ )')$ 0# 20?#  02)2/2$H '())M
4 /())<VTUYI05 ''0-/20+!2# 02)2/2$$ 0# 2H )" 'M 4 /())<
VTUXI/ 20302)2$'/$0&+!$0$)2 "/2$+)3 2++ )F$ 0# 2$)2 /2$+)0?#$0
+3'/ 03'2$)$2$+)'0 ' 4 '/$0 +!ZF\( 2 /0+4 /2$( 0' 0+!0 4 /' )23/$ 0
2+($'' ))$H +)2+M+''/<VTUZI?'2#+3"#+ )$5/($)"/+3))2/2$$0
-/+% 2 2+$)/ 0 5$2#$)/ 0$)""'+'5/($)"H ''( /< 3& /<$(( /())<
 2 /())<M <VTUVI<+3/3// )23) /02)$)"+!2# 0 #)" 0+ 0)+2''+5!+/
.3)2$!$2$+)+!2# -/ $0 ' 4 '0+!"'+'( )2 (- /23/ $)/ 0 2+5#$#2# 
-+2 )2$'2$--$)"-+$)20) '$)& ?
# / )')$ 0# 2$0(+/ $/ 2'743') /' 2+$)/ 0 0$)2(+0-# /$
2 (- /23/ 0)/ 0 /# /0#4 $ )2$!$ U?ZN5/($)"02#  02 02$(2 !+/
/$2$'2#/ 0#+'!+/2$--$)"+!2# / )')$ 0# 2H+$)0+)<'+4<M)+-+'0&$<
VTUVI?$0$)2 "/2$+)+!2# / )')$ 0# 2+3'' 2+3-2+[( 0  ' 4 '/$0
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CLIMATE"
ANALYTICS

+4 /2#+30)0+!7 /0?00 00( )20+!-020 ' 4 ' 4$ ) !/+( /2##$02+/7)
022 F+!F2# F/2(+ ''$)"/ 03'20$)$2 )4 /" (3'2$F($'' ))$'4 /" 0 ' 4 '
/$0 +!+32V?W(- /N+!5/($)"H 4 /()) 2'?<VTUWI?
/+% 2$+)0!+/VU02 )23/70 ' 4 '/$0 / $0-'7 $)$"3/ UH#' 300) / 2'?<
VTUZI?#  02 02$(2 !+/VU02 )23/70 ' 4 '/$0 3) /VN0 )/$+$0+32YT
(<5#$#$0UT(' 003) /U?YN0 )/$+?+00$'7 4 )(+/ $(-+/2)2/ 2# 
/2 0+!0 ' 4 '/$0 $)VUTT<02# 75$'''/" '7$)!'3 ) -+02FVUTT+(($2( )22+
'+)"F2 /(0 ' 4 '/$0 ?)'73) /U?YN0 )/$+/ 2# 0 /2 0$) '$) 7VUTT<
/ #$)"-/ 0 )27' 4 '072#22$( ?+2 <#+5 4 /<2#22# 0 00 00( )20+)+2
+3)27 2!+/2#  !! 2+!-+2 )2$'/-$$ 0# 2$0$)2 "/2$+)$0300 +4 <)+/
+2# 7$ )2$!743') /$'$2$ 0/ '2 2+$!! / )2/2 0+!/$0 / "$+)''7+/$)/ 0 0$)
1 .SgC
2C
3.0

02.

Ye r
#!/,B7,)#&#-.#*,)$.#)(-) !&)&-&0&,#-,&.#0.)BJIG;CAAF&0&-=&)1,*(&-> ),
B8F@.'*,./,-(,#)=& .>(C@-(,#)=,#!".*(&->8"#%&#(-#(#.'#(
-.#'.-1",-,%)&)/,,(!-#(#.."GGM&#%&#")),(!(&#!".)&)/,,(!-
."JAM&#%&#")),(!8 #(-.#'.- ),CBAA-&0&,#-/(,B8F@#-)/.BA'&--."(
."FA'*,)$. ),C@8,)'"&/--(,.&8=CABG>8

0 ' 4 '4/$$'$272#2(7 $)!'3 ) 7"'+'5/($)"H$')0&7<$(( /())<
M$<VTUYI?


%#$ #% %&
/+-$'+/'/ !0/ -/2$3'/'743') /' 2+'$(2 #)" ?# 7/ 2#/ 2 ) 7
+ )$$!$2$+)H)+'!$ 2'?<VTTWI)$)2 )0 +/'' #$)"0/ 03'2+!+ )$
5/($)"H $00) /< $--())<M )3-2<VTUVI?$"3/ V$0-'702# !/2$+)+!"'+'
2/+-$'+/'/ !0-/+% 2 2+ 2/$0&+!'+)"F2 /( "/2$+)<3) /02++0)
4 )23''+00+!2# / ! +0702 (<3 2+0 4 / ' #$)" 4 )20+3//$)"2' 02
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CLIMATE"
ANA YTICS

4 /7!$4 7 /0!+/U?YN)VN?)' 00 62/ ( '7+-2$($02$0 )/$+0+!+/'/ !
-22$+)/ 003( <4$/23''7''2/+-$'+/'/ !05$'' 20 4 / /$0&+!
 "/2$+)3) /VN5/($)"?# 5/($)"$!! / )  25 )U?YN)VN$0'$& '7
2+  $0$4 !+/2# !323/ 03/4$4'+!2/+-$'+/'/ !0)+)'72# U?YN0 )/$+
+!! /00+( -+2 )2$'!+/2# 0  +0702 (02+-2?# '/ 7+0 /4 +/'' #$)"
$''302/2 02# (")$23 )0' +!2#$0/$0&!+/2# / 2//$ / !<+/' /$2" 

2020

2040

2060

2080

Year
#!/,C7,)#&#-.#*,)$.#)(-) ."-",) !&)&)(!,#&&-1#.".,)*#&
),&, -.,#-%) &)(!;.,'!,.#)(/(,B8F@-(,#)=.)*>(C@
-(,#)=)..)'5 ),.".'*,./,.,$.),#-5-H#' 300) / 2'?<VTUZI8"#-
#-----)0,&&)(!,#&&-/,,(.&3)(.#(#(!),&, -8" #!/,
#-*&3-."-", ),--/'*.#)(-)/. /./,0)&/.#)() .'*,./,,-#&#(
) ),&, -8",-."9)(-.(.:;---/'-)-,0&0&-) ),&
-/-*.##&#.3.)#(,-1.,.'*,./,-5."9",'&*..#)(:-
--/'-/(*,(.(,*#*..#)() ."-)-3-.'-8-."#-**,-.)
0,3)*.#'#-.#!#0(.".,#'(.& .-) )(## #.#)(.).,)*#&),&
, &# #.#)(,.-=.",31%(#(!."--3-.'-)(-#,&3>5."-
*,)$.#)(-,*,-(.."-)&/.&)1,)/()  /./,.,)*#&),&, ,#-%8,)'
"&/--(,.&8=CABG>8

0$2 <2#2#0'/ 7'+02(+/ 2#)YT`+!$20+/'+4 /0$) U]\Y H2230+< + "#F
3' /"<M,/2) /<VTUXI?#$0'+005$''#4 5$ 0-/ ) 2/$( )2'+)0 .3 ) 0
!+/'$4 '$#++0+!+((3)$2$ 0 - )$)"+)$2?+/'/ !0-/+4$ +02'-/+2 2$+)<
+3)2!+/(+/ 2#)UT`+!!$0#3"#2$)2/+-$'+3)2/$ 0HVT`+! 4 '+-$)"
+3)2/$ 0I)2# / 2//$ / !$20 '!" ) /2 0+32PY?X$''$+)$)2+3/$0(
/ 4 )3 ))3''72+2# 302/'$) +)+(7H2230+ 2'?<VTUXI?
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CLIMATEti
ANALYTICS
!$'&#7.:5"85*%!"#"(&'% 
302/'$$0 6-+0 2+'$(2 #)" $(-20<$)'3$)"0 ' 4 '/$0 )+/'/ !'+00<
32'0+2+ 62/ ( 5 2# / 4 )20)/7$)"2/ )0H $0$)" / 2'?<VTUXI?# )'70$0
 '+53$'0+)/  )2"'+'02372#2$)4 02$"2 $!! / ) 0 25 )U?YN)VN
5/($)"!+//)" +!'$(2 $)$2+/0H#' 300) / 2'?<VTUZI?

+'%!'%)"'&
)/  )27 /02# 5+/'#0 6- /$ ) -/+!+3)$)/ 0 $)!/ .3 )7)$)2 )0$27
+! 62/ ( 5 2# / 4 )203 2+)2#/+-+" )$'$(2 #)" H <VTUVI? 0/$ 
 '+5/ 2# / 03'20!+/!+3/$!! / )2 62/ ( 5 2# / 4 )2$)$2+/0> 62/ ( 
2 (- /23/ <5/(0- ''0</70- ''0H( 2 +/+'+"$'/+3"#20I) 62/ ( -/ $-$22$+)
H#)" 2'?<VTUUI>
• "'"&',##'+'%!&1+2> +5(3##+22 /5+3'2# #+22 027$)7 / +( ;
# $)$2+/30 # / $02# ))3'(6$(3(4'3 +!$'7(6$(3(2 (- /23/ ?#$0$0
"++$)$2+/!+/2# $)/ 0 $) 62/ ( #$"#2 (- /23/ 0?
• %!&$ (%'#""'#%1 2> +5(3#'+)" /5+3'3// )2'727-$'0 /$ 0+!#+2
70 +( ;# $)$2+/# / $02# ))3'+3)2+!2# '+)" 02+)0 32$4 - /$+$)5#$#
2# $'7(6$(3(2 (- /23/ !+/ #7 6 02# ]T`.3)2$' !+/2#$07+4 /2# 
/ ! / ) - /$+?# ($)$(3(' )"2#$00$6+)0 32$4 70?#$0$0"++$)$2+/!+/# 2F
54 0+3// ) ?
• %,&$  "'#%#"&(')%,,&12> +5(3#'+)" /5+3'/7- /$+0 +( ;
# $)$2+/# / $02# (6$(3()3( /+!+)0 32$4 70!+/5#$#2# -/ $-$22$+)$0
 '+5U((- /7$)7 /?#$0$0"++$)$2+/!+/( 2 +/+'+"$'/+3"#2?
•
),$%$''#""'"&',1:,2> +5(3## 4$ /5+3'# 47/$)!''- /$+0
 +( ;# $)$2+/# / $02# ))3'(6$(3(+!/$)!''+4 /+)0 32$4 YF7- /$+?
#$0$0"++$)$2+/!+/!'++$)"/$0&?

# )'70$0#0 )- /!+/( +) )0 (' 0+!022 F+!F2# F/2'$(2 (+ '0!/+(
2# !$!2#'$(2 + ' )2 /+(-/$0+)/+% 2H Y<UU(+ '0!+/2 (- /23/ 
62/ ( 0<UX(+ '0!+/-/ $-$22$+) 62/ ( 0=!+/(+/ $)!+/(2$+)+322# 
( 2#++'+"70 H#' 300) / 2'?<VTUZII?# (+ '( $)/ 03'20!+/ #+!2# 0 
$)$2+/0/ $0-'7 $)$"3/ W!+/U?YN)VN5/($)"<05 ''02# $!! / ) 
 25 )2# 25+5/($)"' 4 '0?
5/($)"+!VN5+3'$(-'70302)2$'$)/ 0 $)2 (- /23/ / '2  62/ ( 0>
))3' 62/ ( 2 (- /23/ 05+3' 6 WN+4 4'3 027-$''7 6- /$ ) 3/$)"
2# /  )2-02HU]\ZFVTTYI)2# ))3'( )' )"2#+!5/(0- ''0H'0+/ '2$4 2+
2# U]\ZFVTTY- /$+I5+3''02/+3)VT70!+/ )2/')0+32# /)-/2+!
302/'$)3-2+ZT70$)2# )+/2# /)-/2+!302/'$?
) /U?YN5/($)"<2#$0$)/ 0 $)$)2 )0$27)' )"2#+! 62/ ( 2 (- /23/  4 )20
$0' 00-/+)+3) +(-/ 2+VN? )/ 0 $)2# $)2 )0$27+!))3'#+2 62/ ( 0H6I
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CLIMATE"
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5+3' '$($2 2++32VN+4 2# U]\ZFVTTY/ ! / ) - /$+)5/(0- ''0
5+3' 3-2+UY70!+/2#  )2/')0+32# /)-/20+!302/'$)3-2++32
WTFXT70!+/2# )+/2# /)-/2+!302/'$?

2°c

1.5°C

2°C-1.5°C

l
Wli~ I
i~ ~ca

'v

5
0
-5
- -10
-15

-5

'v

-10
-15

C

~

CC

C

8

#!/,D7,)$.#)(- ),"(!-#(2.,'1.",0(.#(#.),-,&.#0.)."
BJIG;CAAF, ,(*,#)8,3',%,-#(#.,!#)(-51",&--."(GGM) 
."')&-#(."(-'&#(0-.#!.!,)(."-#!() "(!8


+2 2#22#  62/ ( $)/ 0 0$)$2 $)2# )+/2# /)-/2+!302/'$)+02'
"/$F ''0/$0 !/+(2# !22#2(+02+!2# 3) /'7$)""/$ ''0+)2$)+($))2'7
+ )))+2')?#$0+3' +4 /+( 7+5)0'$)""'+''$(2 (+ '/ 03'20
!+/2# 0 / "$+)02+#$ 4 #$"# // 0+'32$+)< ?"?$)7)($'+5)0'$)"--/+#
H302/'$)3/ 3+! 2 +/+'+"7)+((+)5 '2#$ )2$!$) )302/$' 0 /#
/")$02$+)H I<VTUUI?0)23/'2 (- /23/ 4/$$'$27+4 /2# + )0$0(3#
0('' /2#)+4 /')<2# / 03'2$)"$)/ 0 $)5/(0- ''3/2$+)<) 62/ (  4 )2
$) 6 4 '+- !+/')<$0-/2$3'/'7-/+)+3) )0#+3' $)2 /-/ 2 5$2#
32$+)?
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CLIMATE"
ANA YTICS

/+% 2$+)0!+/-/ $-$22$+)F/ '2 $)$ 0$)$2 0302)2$'3) /2$)27$)!323/ 
#)" 0+!-/ $-$22$+)F/ '2  62/ ( 0<!+/+2# 62/ ( 5 2)/7 4 )20H"/ 7
/ 0$)$"3/ WI? +5 4 /<0$")$!$)2$!! / ) 0 6$02$)-/2$3'// '2 2+ 62/ ( 
-/ $-$22$+) 4 )20$)2# )+/2# /)-/2+!302/'$2#2/ -/+% 2 2+$)2 )0$!77[F
UT`+(-/ 2+' 002#)Y`3) /U?YN5/($)"? )0-$2 +!03## 4$ //$)!''
4 )20</+302$)/ 0 $)/7$)"$0-/+% 2 !+/'/" -/20+!302/'$3) /VN
5/($)"?# 3// )2'7'+)" 02))3'/70- ''5+3' +( 3-2+V5 &0'+)" /
H+(-/ $"3/ W<+22+(-) 'I?# $!! / )  25 )U?YN)VN$)2# ' )"2#+!
/70- ''0$0-/2$3'/'7-/+)+3) $)2# 0+32# /)<0+32#F5 02 /))($F5 02 /)
-/20+!302/'$?)+4 /4$ 5+!2#$0+(-/$0+)+!#)" 0$) 62/ (  4 )202U?YN
)VN/ "$4 )$)
' B?

'%)  ',
)$2$+)2+#)" 0$) 62/ ( 5 2# / 4 )20<302/'$$0-/2$3'/'7-/+) 2+'+)"F
2 /(/7$)"2/ )0? / <5 )'70 #)" 0$)))3'52 /4$'$'$27H2+2'/3)+!!<
2+2I0 +)2# '$(2 $(-2(+ '$)2 /+(-/$0+)-/+% 2  F H# 5  2'?<
VTUXI?# -/+% 2$+)0-/ 0 )2 / 0 +)Y$0F+// 2 '$(2 -/+% 2$+)05$2#
022 F+!F2# F/2'$(2 (+ '0)UU#7/+'+"$'(+ '0+(-/$0$)"<$)2+2'<(+ '
)0 (' +!YY(+ '0?
) /U?YN0 )/$+<5 !$)/ 32$+)$)))3'52 /4$'$'$27+!+32UT`!+/
(+02-/20+!302/'$<5$2#/ 32$+)$)))3'52 /4$'$'$27$)5 02 /)-/20+!
302/'$ 6 $)"UY`H$"3/ XI?) /VN<52 /4$'$'$27$0-/+% 2 2++)2$)3 
2+ / 0 /+002# 0+32# /)#'!+!2# +)2$) )2)$0(+02-/+)+3) $)2# 
0+32#F 02 /))0+32#F5 02 /))$'// "$+)0? 32$+)0 6 VT`!+/5 02 /)
-/20+!302/'$? )2# )+/2# /)2#$/+!2# +)2$) )2+3// 03'20$)$2 / 4 /0'$)
2# -/+% 2 2/ )2+5/00'$"#25 22$)"<-/+'7/ '2 2+(+)0++)$)2 )0$!$2$+)?
2$0<#+5 4 /<$(-+/2)22+3) /0+/ 2#22# 0 -/+% 2$+)0/ 3) /2$)) 4 )

1.5°C

2°C - 1.5°C
45
30
15
0
-15
-30

Qtot [%]

2°C

~ - - - ~- -45
 )            $%    '-,+"(&&*
      !      ++0 "      
       !        &!&*#     
 !
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CLIMATE"
ANALYTICS

/ 32$+)0 6 $)"XT`HWT`I/ 02$''5$2#$)2# A'$& '7BHZZ`-/+$'$27I/)" +!
-/+% 2$+)0!+/VNHU?YNI5/($)"?

&B7"(!-#(.'*,./,(*,#*#..#)(,&.2.,'0(.#(#-*,)$..B8F@(C@
1,'#(! ,)'"&/--(,.&8=CABG>8"'#("(!2*,#(3FAM) ."&(;,#-!#0( ),
."(),.",(*,.) /-.,&#=),.") DA@>(."-)/.",(*,./-.,&#=)/.") DA@(#(&/#(!
-'(#(1&(>8"&#%&3,(!)0,."')&(-'&=GGM&#%&#"))>#-#(#.#(
-+/,,%.-8"(!-#( ,2*,--#(3-(F355-1&&-.).#(M"(!8&&
"(!-,----,&.#0.)."BJIG;CAAF, ,(*,#)8

"+#"

"%&"*%!&$ 
(%'#"03 -,&4
"%&"),
$%$''#""'"&',
3:,-=4
"%&"%,&$ 
"'#%#"&(')%,
,&3-=4
""""( *'%
)  ',3'#'-=4

#%'%"$%'#(&'% 

#('%"$%'#(&'% 

7.:5

85

7.:5

85

WZ?Y

YV?W

UV?[

U]?\

JV[?[<XX?XK

JXT?T<ZV?TK

J\?W<UY?XK

JUW?Z<VY?]K

X?W

Y?U

V?T

V?[

JT?X<[?XK

JU?V<]?\K

JFV?T<Y?UK

JFU?V<Z?[K

Z?[

\?V

W?Y

Y?]

JFU?V<UU?XK

JU?V<UY?WK

JT?X<\?VK

JU?V<UV?]K

FUT?X

FZ?\

F[?V

FUV?[

JFWZ?V<FV?YK

JFXT?Y<[?ZK

JFWW?]<FU?XK

JFXX?X<Z?\K
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ANALYTICS

#!$%&#"# # !''#"
$'*,&'*"7.:5"85
*#% 
)2 "/2 00 00( )2+ '0+!'$(2 #)" H 0I-/+4$ $)!+/(2$+)+)2# 
+(-' 6$)2 // '2$+) 25 )2#  +)+(7< ) /"730 )2# "'+''$(2 ?+( +!
2# (+02$(-+/2)2$)0$"#20 0+!! /20702 (' 4 '/ '2 2+2#  ) /"70702 (
2/)0!+/(2$+))  00/7!+/#$ 4$)"0- $!$'$(2 2/" 2G03#0'$($2$)""'+'
( )2 (- /23/ $)/ 0 2+U?YN+/#+'5/($)" '+5VN+4 -/ $)302/$'
' 4 '0?) /"70702 (2/)0!+/(2$+)( )0<$) 00 ) <0#$!257!/+(2# / '$) +)
!+00$'!3 '0<2+5/0/ ) 5' 0+)2#  ) /"703--'70$ <+($) 5$2# ) /"7
!!$$ )7$(-/+4 ( )20+)2#  ()0$ ? 0-/+4$  02$(2 0+!2# $/ 2+02+!
'$(2 #)" ($2$"2$+)<+(-/ 2+0 '$) 0 )/$+5$2#+32'$(2 -+'$7?3#
/ 0 /#0#+502#22# 0 $/ 2($2$"2$+)+020/  6- 2 2+ -/2$''7<+/!3''7
') 72#  ) !$20+!($2$"2$+)<$)-/2$3'/ +)+($+F ) !$20+!($2$"2$+)
H ?"?/ 3 $/-+''32$+) !! 20+)#3()# '2#)"/$3'23/ 3 2+/ 3 30 +!
!+00$'!3 '0I)4+$ '$(2 #)" ? 0$)" ) /'+)+2+3)2!+/+F ) !$20
+/(" 0!/+('$(2 #)" ?
#  ) /"70702 (2/)0!+/(2$+)0)  00/72+'$($25/($)"2+' 002#) $2# /U?YN+/
VN/ 4 /70$($'/<32 -'+7( )2+!'+5<8 /+)) "2$4 /+) ) /"703--'7
+-2$+)0) 02+#-- )!02 /$)2# U?YN'$($20 0+2#2 ($00$+)/ 32$+)) 
/ '$0  /'$ /H+" '%< 3 / /< 2'?<VTUY=# !! / 2'?<)??I?#$0$000+$2 5$2#
U?YFV2$( 0#$"# /+020+4 /2#  )23/705#+' <5$2#+020#$"# /$)2# ) 62! 5
  0</2# /2#)'2 /$)2#  )23/7H+" '%< 3 / /< 2'?VTUYI?

& "-7.:5"85&"%#&
#$00 2$+)00 00 0"'+'2+2'V)  ($00$+)0!+/2#/ 0 )/$+0!/+(2# 
(+ 'YH-5B8F@)C@I)+(-/ 02# 0 !+/ 05$2##$02+/$'2
)25+-/+% 2$+)0+!2#  !! 20+!3// )2-+'$$ 0H"#!")&)1I!/+(2# 
'$(2 2$+)/& /HI?# "#!")&)10 )/$+0 0/$ 2# /)" +!
($00$+)-2#5702#2)  6- 2 2+/ 03'2!/+(+)2$)32$+)+!3// )2'$(2 
-+'$$ 0<$)+22+(F3-"'+'""/ "2$+)+!+3)2/7F' 4 '00 00( )20? 2$0$(-+/2)2
2+)+2 2#2)00 00( )2+!2#  !! 20/ 32$+)0-' " 0) 0H )2 ) 

5

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/MESSAGE.en.html
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CLIMATE"
ANALYTICS

2$+)''7 2 /($) +)2/$32$+)0I2#2+3)2/$ 0-32!+/5/$)VTUY3/$)"2# /$0
"/ ( )2) "+2$2$+)0/ 03'2$)(+020 0$)'+5 / ($00$+)02#)3// )2-+'$$ 0?
)2# -&#(0 )/$+<)+"'+'2 (- /23/ "+'$0003( ?
+#/2 /$0 -+'$$ 0+)0$02 )25$2#2# VN"+'+-2 $)2# +- )#" )+/0
$)VTT]5 /5!/+( 6$02$)" ($00$+)0-2#5702#2#+'2# $)/ 0 $)"'+'
4 /" 2 (- /23/  '+5VN5$2#2' 02'$& '7-/+$'$27HeZZ`I?2-/ 0 )2(+02
($00$+)-2#5702#2+( '+0 2+2# U?YN'$($2< 6 )$)/ 0 +!U?YN+4 
-/ F$)302/$'' 4 '03/$)"2# VU02 )23/7< !+/ /+--$)"2+2# U?YN'$($27VUTT? )
2#$002375 #4 30 +) +!2# '+5 020 )/$+04$'' 2#2'$($25/($)"2+U?YN
7VUTT5$2#-/+$'$27+!(+/ 2#)YT`H)#+'05/($)" '+5V+5$2#+32)
\Y`-/+$'$27I?#$00#+3')+2 0 )0)$)2 /-/ 22$+)+!2# U?YN'$($2$)2# 
/$0"/ ( )2?) 5" ) /2$+)+!0 )/$+0/  $)" 4 '+- 5#$#(7)+2
6 U?YN<#+5 4 /2# 0 5 / )+27 24$'' !+/2#$0/ -+/2?
/+$'$2$ 0+!027$)" '+52# "$4 )5/($)"2#/ 0#+'/ +(-32 30$)"2# 
/ 3 +(-' 6$27"'+''$(2 F/+)7' (+ ' H $)0#30 )<- /<M
$"' 7<VTUUI<$)2# 0( ( 2#++'+"7050--'$ !+/ B0$!2#00 00( )2
 -+/2<)+3)20!+/3) /2$)2$ 0$)$(-+/2)2'$(2 F/ '2 -/( 2 /0G ?"?
'$(2 0 )0$2$4$27)/+)G7' #/2 /$02$0G7/ 23/)$)"-/+$'$02$
2 (- /23/ / 0-+)0 0?
# 0 )/$+05 / 2& )!/+() )0 (' +!0 )/$+030 $)- /F/ 4$ 5 
-3'$2$+)0H+" '%<+''3(< $0$)" /< $)0#30 )<M$#$<VTUW=+" '%<+''3(<
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http://climateactiontracker.org/global.html
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Applies 100 year GWPs based on IPCC Fourth Assessment Report (AR4) GWPs. Comparison of AR4 GWPs with
IPCC SAR can be found here: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-2-5.html. IPCC AR4 based
GWPs are gradually replacing IPCC SAR based estimates as new emission reporting guidelines take effect. The overall
picture of a rapid decline towards zero global GWP GWP weighted emissions does not however change.
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MESSAGE delivers results in 10-year time-steps after 2010. To compute the year in which CO2 emissions need to
become zero, linear interpolation between the individual data points in MESSAGE was used. The “Year of net-zero
emissions” then refers to the year in which then absolute value of emissions was minimal.
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VARSEL OM SØKSMÅL
1. Innledning
Vi representer Natur og Ungdom og Foreningen Greenpeace Norden ("Greenpeace Norden")
Det fremgår av Olje- og energidepartementets pressemelding av 18. mai 2016 at
departementet på bakgrunn av vedtak har tilbudt 13 forskjellige selskaper 40 blokker, fordelt
på 10 utvinningstillatelser for petroleum ("lisensene"), i Barentshavet Sørøst. Vedtakene er
resultat av den 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Det samme fremgår av kongelig
resolusjon datert 10. juni 2016 med saksnummer 16/506, som Greenpeace fikk tilsendt av
Olje- og energidepartementet per e-post den 1. juli 2016 etter innsynsbegjæring av 2. juni
2016, gjentatt 14. juni 2016.
Natur og Ungdom og Greenpeace Norden forbereder søksmål mot den norske stat
vedrørende 23. konsesjonsrunde. I et eventuelt søksmål vil det bli nedlagt påstand om at
vedtakene om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde må kjennes ugyldige
som stridende mot Grunnlovens § 112, annen norsk lovgivning og folkerettslige forpliktelser.
Det vil også bli nedlagt påstand om at vedtakene må kjennes ugyldige på grunn av
saksbehandlingsfeil.
I forbindel se med grunnlovsrevisjonen i 2014 ble Grl § 112 definert som en av de sentrale
menneskerettighetene. Bestemmelsen fastslår blant annet at «enhver har rett til» et miljø
som sikrer helsen og at naturen skal disponeres på en måte som sikrer at naturens mangfold
bevares også for etterslekten. Grl § 112 stiller krav både til hva et vedtak (lisensene) kan
inneholde og til den saksbehandlingen som ligger til grunn for vedtakene. Grunnlovsnormen
er relativ; jo mer inngripende et vedtak er og jo lenger frem i tid vedtaket har virkninger, jo
strengere er kravene i Grl § 112.
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En stor mengde offentlige dokumenter beskriver 23. konsesjonsrunde, jf nedenfor. Likevel er
det ikke drøftet noe sted som vi har kjennskap til, om tildeling av de aktuelle lisensene er
forenlige med Grl § 112, eller om kravene til saksbehandling tilsier at særskilte forhold må
utredes nærmere før eventuelle vedtak fattes . Dette er oppsiktsvekkende i lys av at Grl § 112
nylig er vedtatt av Stortinget i sin nåværende form.
Natur og Ungdom er en selvstendig norsk ungdomsorganisasjon, som har eksistert i Norge
siden 1967. Foreningen har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en
jevnere fordeling av verdens ressurser. Natur og Ungdom har også søksmålskompetanse i
henhold til tvi §1-4.
Greenpeace har eksistert i Norge siden 1988. Dagens organisasjonsform som innebærer
felles organisering med Norden for øvrig, har eksistert siden 1998. Greenpeace Norden er
tilknyttet Greenpeace International. Foreningens hovedformål er å arbeide for å sikre jordens
mulighet til ivareta livet på jorden i alt sitt mangfold. Tvi § 1-4 etablerer søksmålskompetanse
for Greenpeace Norden.
2.

Faktisk grunnlag

Det gjøres gjeldende at det foreligger en rekke faktiske forhold som samlet sett tilsier at
tildeling av lisensene i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grl § 112. Vi vil nedenfor kort
redegjøre for de mest sentrale av disse faktiske forholdene.
Det gjøres også gjeldende at det foreligger saksbehandlingsfeil som har hatt betydning for
vedtakenes innhold. Anførselen baserer seg delvis på samme faktiske forhold som anførselen
om direkte grunnlovsstrid.
Avslutningsvis under dette punkt 5 oppsummeres hvilke faktiske forhold som er relevante i
forhold til hver av hovedanførslene.
For å vurdere grunnlaget for søksmål, har vi har gjennomgått stortingsmeldingene om norsk
petroleumsindustri fra Olje- og Energidepartementet og Nærings- og Industridepartementet
i perioden 1989-2015 (St. Meld. nr. 40 (1988-1989) 1 , St.Meld. nr. 26 (1993-94), St.Meld. nr.
38 (2001-2002), St.Meld. nr. 38 (2003-2004), Meld. St. 28 (2010-2011)). Videre har vi
gjennomgått konsekvensutredningen og stortingsmeldingen om åpning av Barentshavet
Sørøst (Meld. St. 36 (2012-2013}2, samt tilleggsmeldingen (Meld. St. 41 (2012-2013)). Vi har
også gjennomgått forvaltningsplanene for Barentshavet og Lofoten for perioden 2006-2011
(St. Meld nr 8 (2005-2006), Meld. St. 10 (2010-2011) 3), samt forslag til oppdatering av

1

I dette dokumentet konsekvensutredes 7 av de 10 av lisensene, omfattende 14 av 40 utlyste blokker,
lokalisert i Barentshavet Sør.
2
Her konsekvensutredes 3 av de 10 lisensene, omfattende 26 av 40 utlyste blokker, lokalisert i Barentshavet
Sør-Øst.
3
Det siste dokument som omhandler den helhetlige forvaltningen av 7 av de 10 lisensene, omfattende 14 av 40
utlyste blokker i Barentshavet Sørøst.
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forvaltningsplanen fra 2015 (Meld. St. 20 (2014-2015). Stortingsmeldingene om norsk
klimapolitikk fra Klima- og miljødepartementet for perioden 2007-2012 (St. Meld nr. 34
(2006-2007), Meld. St. 21 (2011-2012)), samt stortingsmeldingen med forslag til ny
klimaforpliktelse for 2030 (Meld. St. 13 (2014-2015)) fra Klima- og miljødepartementet og
Perspektivmeldingene fra perioden 2009-2013 (St.Meld. nr. 9 (2008-2009), Meld. St. 12
(2012-2013)) er også gjennomgått. Stortingets behandling av overnevnte meldinger er
gjennomgått. Det samme gjelder nominasjonsbrev, forslag til utlysning og utlysning av
blokker samt kongelig resolusjon 16/506 datert 10. juni 2016.
Saksbehandlingen som ligger til grunn for vedtakene omfatter trolig også korrespondanse
mellom Olje- og energidepartementet og oljeselskapene. I e-post av 24. og 27. mai i år
fremmet Greenpeace Norden en rekke begjæringer om innsyn i slik korrespondanse.
Begjæringene er i det vesentlige avslått, og den korrespondanse det er gitt innsyn i
omhandler kun møteinnkallelser og lignende uten interesse. Undertegnede har i brev av 15.
juli 2016 bedt om en nærmere begrunnelse for avslagene, men har så langt ikke mottatt
noen tilbakemelding med hensyn til realiteten i forespørselen om dokumentinnsyn.
Saksbehandlingen omfatter trolig også en del interne dokumenter som antas å inneholde
vurderinger blant annet vedrørende miljøforhold.
Basert på gjennomgang av de dokumentene som vi har hatt tilgang til, konstaterer vi at
lokale miljøforhold i Barentshavet og sårbarhet ved eventuelle ulykker er beskrevet flere
steder. Det er imidlertid ikke drøftet om det er behov for å la petroleumsressursene
Barentshavet Sør og Sørøst forbli urørt. Det gjøres gjeldende at et slikt behov foreligger fordi
bruk av den petroleum som vil bli produsert basert på vedtakene vil bidra til
klimaendringene. Nevnte behov har også sammenheng med hensynet til havisen, jf
nedenfor.
Faktiske opplysninger som lå til grunn for Konsekvensutredningen, herunder underrapporten
om regulære utslipp til luft4 , tilsier at utslipp av sot (såkalt «black carbon ») har sterkere
negativ effekt når utslippene skjer langt mot nord og nær Arktis. Dette fordi soting av havisen
medfører raskere issmelting. Havisen er verdens «kjøleskap. » Når havisen smelter vil klodens
klima irreversibelt og raskt varmes opp. Disse forhold er nevnt, men i begrenset grad drøftet i
Konsekvensutredningen eller i Stortingsmeldingen om åpning av Barentshavet Sørøst eller
noe annet sted.
I tidsperioden mellom Konsekvensutredningen og vedtakene om tildeling er det tilkommet
ny kunnskap som fastslår med større sikkerhet denne sterkere negative effekten av utslipp av
sot langt mot nord jf. blant annet Arctic Monitoring and Assessment Programme5 og Forslag

4

NILU et al 2012: Åpning av havområdene vest for delelinjen i Barentshavet Sør for Petroleumsvirksomhet.
Konsekvenser av regulære utslipp til luft. Oppdragsrapport for Olje- og Energidepartementet.

5

AMAP Assessment 2015: Black carbon and ozone as Arctic climate forcers. Arctic Monitoring and Assessment
Programme (AM AP), Oslo, Norway.
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til handlingsplan for norske klimadrivere 6. Hvilken betydning denne nye kunnskapen har for
ny petroleumsutvinning basert på 23. konsesjonsrunde er ikke drøftet i noe dokument vi har
hatt tilgang til.
Norge har, som andre land nær Arktis, et særskilt ansvar for å hindre smelting av havisen,
eller i det miste å bidra til redusert tempo i issmeltingen. Det gjøres gjeldende at behovet for
å bevare isen i Arktis tilsier at vedtakene om ny petroleumsaktivitet i Barentshavet Sør og
Sørøst ikke skulle vært fattet. Det gjøres videre gjeldende at det representerer en
saksbehandlingfeil at dette spørsmålet ikke er særskilt drøftet.
Det er ikke vurdert noe sted om lisenser for petroleumsutvinning i det aktuelle området
burde vært delvis begrenset for å ivareta de hensyn Grl § 112 beskytter. Dette til tross for at
statens egne fagorganer på området, Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt, har anbefalt
en langt snevrere tildeling enn den som har blitt foretatt. 7 8
Endringene i verdens klima er i noen grad generelt beskrevet i Konsekvensutredningen, men
klima er ikke noe sentralt tema i dette dokumentet. I Forslag til program for
konsekvensutredningen er det uttrykt at klimaspørsmål skal behandles blant annet i St meld
21 (2011-2012) 9 • Vi konstaterer imidlertid at verken St meld 21 (2011-2012) eller øvrige
klimameldinger ikke noe sted drøfter hvilken betydning 23. konsesjonsrunde har for
muligheten til å redusere klimagassutslipp i Norge og i verden.
Parisavtalen var ferdig forhandlet i desember 2015. Avtalen er den første rettslige bindende
klimaavtalen med reell deltakelse fra alle land i verden. De faktiske forhold Parisavtalen
bygger på 10 tilsier at det haster å redusere klimagassutslippene dersom de vedtatte mål med
hensyn til å begrense temperaturstigningen i verden skal nås, samt at betydelige
fossilressurser aldri kan utvinnes. Parisavtalen innebærer at alle land er forpliktet til å
gjennomføre tiltak for vesentlige reduksjoner i utslipp av klimagasser, langt ut over de tiltak
som i dag er beskrevet av de ulike landene, herunder Norge. Norges deltagelse i
fremforhandling av avtalen, senere signatur og ratifikasjon av den, medførte ikke noen ny
vurdering av om lisensene burde eller kunne tildeles. Hvorvidt målsettingene i Parisavtalen
kan nås for Norges del samtidig som det igangsettes petroleumsutvinning i nye områder, og
til tross for at norske mål for utslippsreduksjon så langt ikke er nådd 11, er ikke drøftet.
6

Miljødirektoratet 2013: Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlivede klimadrivere

7

Miljødirektoratet 2014: Forslag til utlysning i 23. konsesjonsrunde. Miljødirektoratets vurdering av de
foreslåtte blokkene. Miljødirektoratets brev av 27.03.2014 til Olje- og Energidepartementet.
8

Norsk Polarinstitutt 2014: Høringsuttalelse -forslag til utlysning av blokker til 23. konsesjonsrunde. Norsk
Polaristitutts brev av 04.04.2014 til Olje- og Energidepartementet.
9
Olje- og energidepartementet 2012: Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for
det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør. Behandling av mottatte
høringskommentarer til forslaget, bl. a side 3.
10

Herunder særlig IPCC, 2014: Climate Change 2014 : Synthesis Report. Contribution of Working groups I, li and
Ill to the Fifth Assessment Report of the lntergovernmental Panel on Climate Change . IPCC, Geneve
11
Miljødirektoratet 2014: Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale
klimapolitikken. Klimatiltak mot 2020 og videre arbeid. Side ii-iii
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Det anføres at verdens klimaproblem og behovet for rask reduksjon av utslipp av klimagasser,
som verden er enig om, tilsier at de aktuelle vedtakene ikke skulle vært fattet. Det anføres
også at det innebærer en saksbehandlingsfeil at det ikke er drøftet noe sted om 23.
konsesjonsrunde er forenelig med behovet for å redusere utslipp av klimagasser som
stammer fra petroleum utvunnet på norsk sokkel og Grl § 112.
Ved den nærmere vurdering av hvorvidt grunnlovsnormen i § 112 er overtrådt, er det også
relevant å vurdere de forhold som talte i favør av å tildele lisensene. Dette er eventuelt
samfunnsøkonomiske hensyn. Konsekvensutredningen drøfter også økonomi. Basert på det
vi kan lese oss til, er de økonomiske vurderingene som ligger til grunn ufullstendige bl. a fordi
målene som er slått fast i Paris-avtalen, herunder målet om å «begrense økningen i den
globale gjennomsnittstemperaturen til godt under 2°C over førindustrielt nivå og arbeide for
å begrense temperaturstigningen til 1.5° over førindustrielt nivå ... »12 ikke er integrert i
vurderingene. Basert på tilgjengelig offentlig materiale, ser det for oss ikke ut til at statens
økonomiske vurderinger er oppdatert med ny kunnskap om fallende oljepris kombinert med:
1) Den realitet at verdens land er enige om at menneskenes bruk av fossil energi,
herunder også petroleum som energibærer raskt må fases ut, jf det faktagrunnlag
Parisavtalen bygger på og avtalen i seg selv. Dette vil påvirke etterspørselen etter
petroleum, særlig frem i tid .
2) Det faktum at det i henhold til Konsekvensutredningen sannsynligvis vil ta mellom
11 og 13 år13 før eventuelle nye felter i Barentshavet Sørøst vil produsere petroleum,
(trolig mer fordi det dreier seg om et ikke-utviklet område) og produksjon fra et
eventuelt nytt stort felt vil fremdeles være pågående mot slutten av siste halvdel av
dette århundret.
Oppsummert anføres at det foreligger en rekke faktiske forhold som samlet sett innebærer at
tildeling av lisensene i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grl § 112. Dette gjelder hensynet til
å bevare urørt og delvis ukjent natur, sårbarheten i arktiske strøk og viktigheten av å
begrense utslipp av sot («black carbon») nær og i Arktis for å unngå akselerert smelting av
havis. Videre gjelder dette kunnskapen om at rask reduksjon i utslipp av klimagasser er
nødvendig, hvilket alle land i verden er enige om. Det gjelder også det forhold at kravet til
betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser vil måtte få betydning for etterspørselen etter
petroleum, særlig et stykke frem i tid, og dermed for de samfunnsøkonomiske betraktninger
som lisenstildelingene i 23. konsesjonsrunde bygger på.
Flere av de relevante faktiske forhold er ikke vurdert av besluttende organer, hvilket
innebærer en saksbehandlingsfeil.
12

United Nations/ Framework Convention on Climate Change 2015 : Adoption of the Paris Agreement, 21 st
Conference of the Parties. Artikkel 1.a.

13

Oljedirektoratet 2012: Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Delrapport til
Konsekvensutredningen for Åpning av Barentshavet Sørøst
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Videre innebærer det en saksbehandlingsfeil av stor betydning at det faktagrunnlaget som
ligger til grunn for tildeling av lisensene, og som har vært behandlet i Stortinget, ikke drøfter
hvorvidt vedtakene er forenlige med Grl§ 112. Bestemmelsen (og tidligere§ 110 b) er rett
og slett ikke nevnt. Manglende drøftelse av det materielle innholdet i § 112, og
bestemmelsens betydning for saksbehandlingen, innebærer at Stortinget ikke har hatt
foranledning til åta stilling til om 23. konsesjonsrunde, og forberedelsen av vedtakene, er
forenlig med Grl § 112 eller ikke.
3. Rettslig grunnlag

Grunnloven§ 112 har følgende ordlyd:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og
mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig
betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av
planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter
foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger. »
Vi legger til grunn at staten ikke vil bestride at hensynet til klima prinsipielt sett faller
innenfor Grunnloven § 112.
Det følger forutsetningsvis av bestemmelsens annet ledd, og er ytterligere underbygget i
forarbeidene, at individuelle borgere (og herunder de to foreningene) har rett til å påberope
seg bestemmelsen for å få prøvd grunnlovsmessigheten av vedtak.
Tredje ledd må forstås dithen at staten også plikter å avstå fra tiltak som klart motvirker
miljø- og klimahensyn .
Presumsjonsprinsippet tilsier at internasjonale avtaler som Norge er bundet av og
internasjonale miljørettslige prinsipper, skal tillegges vekt ved fastleggelsen av den rettslige
normen Grl § 112 beskriver. Parisavtalen og andre konvensjoner som Norge er bundet av, er
i denne sammenheng normgivende dokumenter.
Ved den nærmere vurderingen etter Grl § 112 må de eventuelle positive virkningene av ny
petroleumsvirksomhet i Barentshavet Sør og Sørøst veies opp mot de åpenbare negative
effektene dette har for klima og miljø. Bestemmelsen innebærer at ved denne avveiningen
må det kreves at det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for å tillate en
virksomhet som isolert sett har sterke negative miljø- og klimakonsekvenser og som
etablerer risiko for miljøødeleggelse. «Føre-var-prinsippet» krever at ved tvil med hensyn til
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faktiske miljø- og klimaforhold, skal det ved skjønnsutøvelsen legges avgjørende vekt på
hensynet til miljøet og klimaet.
Positive virkninger av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Sørøst vil i hovedsak være
eventuelle positive samfunnsøkonomiske effekter. Vurdering av slike eventuelle effekter må
hensynta vesentlig lavere oljepriser enn da forberedelsen av 23. konsesjonsrunde ble
igangsatt og det faktum at alle verdens land nå er enige om at det skal skje en rask nedgang i
bruk av petroleum som energibærer.
Det er ovenfor redegjort for en rekke negative effekter og risiki relatert til ny
petroleumsutvinning generelt og relatert til Barentshavet Sør og Sørøst spesielt. Det gjøres
gjeldende at ved en samlet vurdering de relevante hensyn, er det ikke mulig å påvise noen
overvekt av hensyn i favør av vedtakene i 23. konsesjonsrunde.
Det anføres at kravene til forsvarlig saksbehandling ikke er oppfylt. Grl § 112 innebærer et
skjerpet krav til saksbehandlingen. Selv om dokumentmengden som ligger til grunn for
utstedelsen av lisensene er omfattende, er det spørsmålet det er sentralt å vurdere i forhold
til Grl§ 112 (om utvinning av petroleum i henhold til tildelingene i 23. konsesjonsrunde i det
hele tatt er forenlig med Grl§ 112) er ikke vurdert noe sted. Det har etter all sannsynlighet
hatt betydning for vedtakenes innhold.
4. Tvistelovens krav til forberedelse av søksmål

Vi varsler herved om at søksmål kan bli tatt ut uten ytterligere varsel.
I henhold til tvistelovens§ 5-2 første ledd siste punktum, oppfordres staten ved Olje- og
energidepartementet til å ta stilling til kravet. I denne sammenheng pålegger tvistelovens §
5-2 annet og tredje ledd staten følgende :

«Den som mottar varselet skal innen rimelig tid ta stilling til kravet og grunnlaget.
Bestrides kravet helt eller delvis, skal grunnlaget for dette angis. Mener parten på sin
side å ha krav på den som har gitt varselet, skal parten samtidig skriftlig varsle om sitt
krav og grunnlaget for dette og oppfordre den annen part til å ta stilling til dette.
Skriftlig varsel etter første og annet ledd skal være på papir til private parter hvis ikke
annet er avtalt eller partene har en løpende forretningsforbindelse hvor skriftlig
kommunikasjon vanligvis skjer elektronisk.»
Den som bestrider et varslet krav har videre plikt til å opplyse om viktige bevis, herunder
bevis som taler i partens disfavør. Det vises i denne sammenheng til tvisteloven § 5-3:

«Den som varsler om et krav eller bestrider et varslet krav plikter samtidig å opplyse
om viktige dokumenter eller andre bevis som parten selv kjenner til, og som parten
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ikke kan regne med at den annen part er kjent med. Dette gjelder uansett om beviset
er til støtte for parten selv eller for den annen part.
Plikten etter første ledd gjelder med de begrensninger som følger av reglene om
bevisforbud og bevisfritak etter kap. 22 og andre bevisregler i loven.»
Olje- og energidepartementet oppfordres herved til å fremlegge all dokumentasjon som er
relevant for åta stilling til de faktiske og rettslige spørsmål som er skissert i dette
søksmålsvarselet. Vi understreker at edisjonsplikten etter tvisteloven er omfattende.
Unntakene fra innsynsrett etter offentlighetsloven og miljøinformasjonsloven er ikke
relevante.
Olje- og energidepartementets tilbakemelding imøteses innen 1. september. Dersom
departementet ønsker et møte med Greenpeace Norden og Natur og Ungdom, er
organisasjonene selvfølgelig positive til det.
Greenpeace Norden og Natur og Ungdom arbeider etter en tidsplan som innebærer at
søksmål som ovenfor beskrevet kan bli tatt ut kort tid etter 1. september.

Med vennlig hilsen
WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
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AR5

Fifth Assessment Report of the IPCC

Bbl

Barrel

Bn Bbl

Billion Barrel

Bcf/d

Billion Cubic Feet Per Day
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Bloomberg New Energy Finance
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Carbon Capture and Storage

CO2

Carbon Dioxide
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Electric Vehicle
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Gross Domestic Product
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GtCO2

Billion Metric Tons of Carbon Dioxide
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Billion Watts (A Measure of Power)

GWh
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International Energy Agency
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LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry
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EXECUTIVE
SUMMARY
In December 2015, world governments agreed to limit global average temperature
rise to well below 2°C, and to strive to limit it to 1.5°C. This report examines, for the
ﬁrst time, the implications of these climate boundaries for energy production and use.
Our key ﬁndings are:
Y

The potential carbon emissions from the oil, gas, and coal in the world’s currently
operating ﬁelds and mines would take us beyond 2°C of warming.

Y

The reserves in currently operating oil and gas ﬁelds alone, even with no coal,
would take the world beyond 1.5°C.

Y

With the necessary decline in production over the coming decades to meet climate
goals, clean energy can be scaled up at a corresponding pace, expanding the total
number of energy jobs.

One of the most powerful climate policy levers is also the simplest: stop digging for
more fossil fuels. We therefore recommend:
Y

No new fossil fuel extraction or transportation infrastructure should be built, and
governments should grant no new permits for them.

Y

Some ﬁelds and mines – primarily in rich countries – should be closed before fully
exploiting their resources, and ﬁnancial support should be provided for non-carbon
development in poorer countries.

Y

This does not mean stopping using all fossil fuels overnight. Governments and
companies should conduct a managed decline of the fossil fuel industry and ensure
a just transition for the workers and communities that depend on it.

In August 2015, just months before the Paris climate talks, President Anote Tong of the
Paciﬁc island nation of Kiribati called for an end to construction of new coal mines and
coal mine expansions. This report expands his call to all fossil fuels.

View of Suncor Millennium tailings pond and tar
sands mining operations north of Fort McMurray.
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Figure ES-1: Emissions from Developed Fossil Fuel Reserves, Plus Projected Land Use and Cement Manufacture
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Sources: Rystad Energy, International Energy Agency (IEA), World Energy Council, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

ENOUGH ALREADY
The Paris Agreement aims to help the world avoid the worst effects of climate change
and respond to its already substantial impacts. The basic climate science involved is
simple: cumulative carbon dioxide (CO2) emissions over time are the key determinant
of how much global warming occurs.a This gives us a ﬁnite carbon budget of how much
may be emitted in total without surpassing dangerous temperature limits.
We consider carbon budgets that would give a likely (66%) chance of limiting global
warming below the 2°C limit beyond which severe dangers occur, or a medium (50%)
chance of achieving the 1.5°C goal. Fossil fuel reserves – the known below-ground
stocks of extractable fossil fuels – signiﬁcantly exceed these budgets. For the 2°C or
1.5°C limits, respectively 68% or 85% of reserves must remain in the ground.
This report focuses on the roughly 30% of reserves in oil ﬁelds, gas ﬁelds, and coal
mines that are already in operation or under construction. These are the sites where
the necessary wells have been (or are being) drilled, the pits dug, and the pipelines,
processing facilities, railways, and export terminals constructed. These developed
reserves are detailed in Figure ES-1, along with assumed future emissions from the two
major non-energy sources of emissions: land use and cement manufacture.
We see that – in the absence of a major change in the prospects of carbon capture and
storage (CCS):b
Y The oil, gas, and coal in already-producing ﬁelds and mines are more than we can

afford to burn while keeping likely warming below 2°C.
Y The oil and gas alone are more than we can afford for a medium chance of keeping

to 1.5°C.

a
b

The carbon budgets approach does not apply to other greenhouse gases, whose effects are factored into the calculation of carbon budgets in the form of
assumptions about their future emissions.
CCS has not been successfully deployed at scale despite major efforts, and there are doubts as to whether it will ever be affordable or environmentally safe.
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WHEN YOU’RE IN A HOLE, STOP DIGGING
Traditional climate policy has largely focused on regulating at the point of emissions,
while leaving the supply of fossil fuels to the market. If it ever was, that approach is
no longer supportable. Increased extraction leads directly to higher emissions, through
lower prices, infrastructure lock-in, and perverse political incentives. Our analysis
indicates a hard limit to how much fossil fuel can be extracted, which can
be implemented only by governments:
Y No new fossil fuel extraction or transportation infrastructure should be built,

and governments should grant no new permits for them.c
Continued construction would either commit the world to exceeding 2°C of warming,
and/or require an abrupt end to fossil fuel production and use at a later date (with
increasing severity depending on the delay). Yet right now, projected investment in
new ﬁelds, mines, and transportation infrastructure over the next twenty years is
$14 trillion – either a vast waste of money or a lethal capital injection. The logic is
simple: whether through climate change or stranded assets, a failure to begin a
managed decline now would inevitably entail major economic and social costs.
The good news is that there is already progress toward stopping new fossil fuel
development. China and Indonesia have declared moratoria on new coal mine
development, and the United States has done so on federal lands. These three
countries account for roughly two-thirds of the world’s current coal production.
In 2015, U.S. President Barack Obama rejected the proposed Keystone XL tar sands
pipeline by noting that some fossil fuels should be left in the ground, and there
is growing recognition of the importance of a climate test in decisions regarding
new fossil fuel infrastructure.d There is an urgent need to make the coal moratoria
permanent and worldwide, and to stop new oil and gas development as well.
Ending new fossil fuel construction would bring us much closer to staying within our
carbon budgets, but it is still not enough to achieve the Paris goals. To meet them,
some early closure of existing operations will be required. Every country should do
its fair share, determined by its capacity to act, along with its historic responsibility
for causing climate change. With just 18% of the world’s population, industrialized
countries have accounted for over 60% of emissions to date, and possess far greater
ﬁnancial resources to address the climate problem.
Most early closures should therefore take place in industrialized countries, beginning
with (but not limited to) coal. While politically pragmatic, the approach of stopping
new construction tends to favor countries with mature fossil fuel industries; therefore,
part of their fair share should include supporting other countries on the path of
development without fossil fuels, especially in providing universal access to energy.
Therefore:
Y Some ﬁelds and mines – primarily in rich countries – should be closed before fully

exploiting their reserves, and ﬁnancial support should be provided for non-carbon
development in poorer countries.
Additionally, production should be discontinued wherever it violates the rights of local
people – including indigenous peoples – or where it seriously damages biodiversity.

c
d

This does not mean stopping all capital investment in existing ﬁeld and mines, only stopping the development of new ones (including new project phases).
http://ClimateTest.org
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A MANAGED DECLINE AND A JUST TRANSITION
Stopping new construction does not mean turning off the taps overnight. Existing
ﬁelds and mines contain a ﬁnite stock of extractable fossil fuels. Depleting these stocks,
even including some early closures, would entail a gradual transition in which extraction
rates would decline over a few decades. This is consistent with a rate of expansion of
clean energy that is both technically and economically possible.
We consider a simple modelling of world energy sources under two scenarios: 50%
renewable energy by 2035 and 80% by 2045, both with a complete phase-out of
coal usage, except in steel production. It is compared with the projected oil and gas
extraction from existing ﬁelds alone.
We conclude that:
Y While existing ﬁelds and mines are depleted over the coming decades, clean energy

can be scaled up at a corresponding pace.
While this pace of renewable energy expansion will require policy support, it continues
existing trends. In many countries – large and small, rich and poor – clean energy is
already being deployed at scale today. Denmark now generates more than 40% of
its electricity from renewable sources, Germany more than 30%, and Nicaragua 36%.
China is now the largest absolute generator of renewable electricity, and expanding
renewable generation quickly. In most contexts, the costs of wind and solar power
are now close to those of gas and coal; in some countries renewable costs are already
lower. The expansion of renewable energy will be harder where there are weak grids
in developing countries, hence the importance of climate ﬁnance in supporting a
non-carbon transition.
As for transportation, electric vehicles are now entering the mainstream and are on
course to soon be cheaper than gasoline or diesel cars. With sufﬁcient policy support
and investment, the growth in clean energy can match the needed decline in fossil fuel
extraction and use.
While there are clear advantages to clean energy – lower costs, greater employment,
reduced local pollution, and ultimately greater ﬁnancial returns – the transition will not
be painless. Energy workers’ skills and locations may not be well matched to the new
energy economy. Whole communities still depend on fossil fuel industries. There is a
vital need for a careful, just transition to maximize the beneﬁts of climate action while
minimizing its negative impacts.
Governments should provide training and social protection for affected energy workers
and communities. Where appropriate, they should require energy companies to offer
viable careers to their workers in non-carbon areas of their business. Governments
should also consult with communities to kick-start investments that will enable carbondependent regions to ﬁnd a new economic life. Waiting is not an option; planning and
implementation must begin now:
Y Governments and companies should conduct a proactively managed decline of the

fossil fuel industry and ensure a just transition for the workers and communities that
depend on it.

A ﬂare burns near a hydraulic fracturing drilling tower in rural Weld County in northern Colorado,
the most intensively fracked area in the United States.
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Aerial view of seismic lines and a tar sands mine in the
Boreal forest north of Fort McMurray, northern Alberta.
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1. CLIMATE SCIENCE
AND CARBON
BUDGETS
Burning of fossil fuels – oil, gas and coal –
is driving one of the biggest challenges
facing the world today: climate change.
Extreme weather events, rising oceans,
and record setting temperatures are

This report sets out the decisions and
actions that can be taken now to avoid
the worst of these impacts on lives and
livelihoods, on economies and ecosystems.

already wreaking havoc on hundreds of
millions of lives and livelihoods around the
world. In the absence of strong action to
reduce emissions, these impacts will get
signiﬁcantly worse throughout the course
of the twenty-ﬁrst Century: 1

WELL BELOW 2°C, AND
AIMING FOR 1.5°C

Y A large proportion of the earth’s species

faces increased risk of extinction, as
many cannot adapt or migrate as fast
as the climate changes. Lost species will
never return.
Y Crop yields will be severely reduced,

potentially causing hunger on a mass
scale. The Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) reports a onein-ﬁve chance (in terms of proportion of
model projections) that yields of wheat,
corn, rice and soy will decrease by more
than 50% by 2100, and a further one-inﬁve chance that they will decrease by
between 25% and 50%: in either case the
consequences would be catastrophic.
Y Water supplies too will become stressed,

especially in dry and tropical regions.
Y Cities will increasingly be hit by storms

and extreme precipitation, inland and
coastal ﬂooding, landslides, air pollution,
drought, water scarcity, sea level rise and
storm surges.

e

During the ﬁrst decade of the twenty-ﬁrst
century, 2°C of warming above pre-industrial
levels was often seen as a “guardrail” of a
safe climate. Since then, new ﬁndings have
indicated that view to be too optimistic.
Runaway climate change – in which feedback
loops drive ever-worsening climate change,
regardless of human activitiese – are now
seen as a risk even at 2°C of warming.2
A two-year review within the United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), based on inputs from scientists
and other experts, summarized the evolving
understanding: “The ‘guardrail’ concept, in
which up to 2°C of warming is considered
safe, is inadequate and would therefore be
better seen as an upper limit, a defense line
that needs to be stringently defended, while
less warming would be preferable.”3

Y Heat extremes would become both more

frequent and of longer duration at 2°C
than at 1.5°C.
Y Reductions in water availability for the

Mediterranean region would nearly double
from 9% to 17% between 1.5°C and 2°C,
and the projected lengthening of regional
dry spells would increase from 7% to 11%.
Y Wheat yields would be reduced by 15%

at 2°C compared to 9% at 1.5°C in a best
estimate; the reduction could be as bad
as 42% at 2˚C versus 25% at 1.5°C.
Y The difference between 1.5°C and 2°C

is likely to be decisive for the survival of
tropical coral reefs.
For these reasons – and due to the moral call
from small island states and other vulnerable
nations – governments meeting in Paris
set more ambitious goals than at previous
UNFCCC meetings. The Paris Agreement
established the goal of “holding the increase
in global average temperature to well below
2°C above preindustrial levels and pursuing
efforts to limit the temperature increase to
1.5°C above preindustrial levels.”6

There has been limited study of speciﬁc
climate impacts at 1.5°C, but some initial
ﬁndings suggest signiﬁcantly lower
risks than at 2°C. Bruce Campbell of
the Consultative Group for International
Agricultural Research (CGIAR) estimates
that 2°C of warming could reduce African
maize yields by 50% compared to 1.5°C
of warming,4 while a recent assessment
by Carl-Friedrich Schleussner and others
identiﬁed several differential impacts

Still, the speciﬁc commitments that
governments made in Paris were not
sufﬁcient to deliver these long-term goals.
The Climate Action Tracker estimates that
current global commitments (as stated in
countries’ Intended Nationally Determined
Contributions to the UNFCCC) would
result in 2.7°C of warming by the end of the
century.7 In this report we explore what is

between 1.5°C and 2°C of warming:5

necessary to actually meet the Paris goals.

Examples include release of methane due to melting permafrost or accelerated dieback of Amazon rainforest.
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CARBON BUDGETS
Many existing analyses of the energy
transition start from the current energy
system, and attempt to plot what they
consider pragmatic rates of change from the
status quo. In some cases, such an approach
fails to deliver the emissions reductions
needed. In that vein, oil companies have
often used their energy forecasts to claim
that preventing dangerous climate change is
simply impossible:
Y BP: “Emissions [will] remain well above

the path recommended by scientists.” 8
Y Shell: “We also do not see governments

taking the steps now that are consistent
with the 2°C scenario.”9
Y ExxonMobil: “It is difﬁcult to envision

governments choosing this [low carbon]
path.”10
In this report we take the opposite
approach: we start from climate limits
and translate into what needs to happen
to the energy system in order to achieve
them. We ﬁnd that what is necessary is also
achievable.
We know from atmospheric physics that
the key factor determining the extent of
global warming is the cumulative amount
of carbon dioxide (CO2) emissions over
time.11 Because CO2 stays in the atmosphere

Table 1: Global Carbon Budgets for Likely Chance of 2°C and Medium Chance of 1.5°C
2°C

1.5°C

1,000

550

Emissions 2012 to 201515

157

157

Post-2015 Budget

843

393

(GtCO2)
Post-2011 Budget (from IPCC)14

Sources: IPCC, Global Carbon Project

for centuries, it has been accumulating for
many decades and continues to do so.12 To
keep warming within any particular limit –
all else being equal – there is a maximum
cumulative amount of CO2 that may be
emitted. (Non-CO2 greenhouse gases are
treated differently – see Box 1)

their implications for the energy system. We
consider two climate limits: a likely chance
(66%) of limiting global warming to below
2°C, and a medium chance (50%) of limiting
it to below 1.5°C. These budgets are shown
in Table 1, deducting emissions that have
occurred since the IPCC compiled them.

In the same way that an individual, business,
or government has a budget corresponding
to the resources they have, how long they

Some scenarios and analyses, such as the
International Energy Agency’s 450 Scenario,
are based on a 50% chance of staying below

need them to last, and the consequences of
debt or deﬁcit, a carbon budget does the
same for greenhouse gas pollution. This is
an important and helpful way to understand

2°C of warming.13 Since 2°C is considered an
absolute limit beyond which severe dangers
occur, these 50% odds may be considered
imprudent; hence other analyses such as

what we can afford to burn when it
comes to fossil fuels (and other sources of
emissions), and to drive conversations about
the most effective and fairest ways to divide
the budget between regions and types of
fossil fuels.

United Nations Environment Programme’s
annual Emissions Gap report use the
budget for delivering a 66% chance of
avoiding those dangers, as do we in this
report.f However, we use a 50% chance of
reaching 1.5°C because it has been set as
an aspirational goal in the Paris Agreement,
rather than an absolute maximum.

In this report we analyze the carbon
budgets calculated by the IPCC, to examine

Box 1: Carbon Budgets and Other Greenhouse Gases
The carbon budgets concept applies to CO2, because of the
way it accumulates in the atmosphere over many decades. The
budgets concept cannot be used in the same way to account for
other greenhouse gases, which have a more complex warming
effect because they do not last for as long in the atmosphere.

relationship with cumulative emissions, they cannot be described
using carbon budgets.

Methane is the most important of these other gases.

in when the sizes of CO2 budgets are calculated. Assumptions are
made about what other gases’ future emissions will be, and so
if those assumptions change, then the sizes of carbon budgets

In the short term, methane is a much more potent greenhouse
gas than CO2. However, because methane molecules break down
after an average of twelve years, their direct warming effect
occurs only during those years after they are emitted, while they
are still present in the atmosphere. Methane also has indirect
effects lasting beyond twelve years, due to feedback loops in
the climate system.g Because these loops do not follow a linear
f

g

For these reasons, carbon budgets as discussed in this report
relate only to CO2. However, other greenhouse gases are factored

change. Recent studies have indicated that methane leakage
rates from natural gas facilities in the United States are much
higher than previously thought, especially as a result of hydraulic
fracturing, or “fracking.”16 Such changed assumptions may
require CO2 budgets to be revised downward, which would allow
for less CO2 to be emitted.

There is an argument on that basis that we should require a better than 66% of staying below 2°C – a 33% chance of failure is frightening, given the severity of what failure actually
means. The IPCC provides budgets only for 33%, 50%, and 66%, partly as a relic of earlier decisions on how to quantify English-language terms such as “likely” and “unlikely.”
While some scientists have calculated carbon budgets that would give 80% or 90% probabilities, in this report we use the IPCC budgets, as they are the most-reviewed and mostauthoritative options. However, we do so with the following proviso: to be more conﬁdent of staying below 2°C, budgets would be smaller and require more dramatic action than
outlined here.
For example, short-term warming caused by methane’s direct greenhouse effect may cause ice to melt, reducing the extent to which solar radiation is reﬂected, and hence leading
to greater absorption of heat, even beyond the methane’s atmospheric lifetime.
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URGENT EMISSIONS CUTS
To put the carbon budget numbers in
context, we can compare them with current
rates of emissions.
We see from Table 2 that reducing
emissions is urgent: at current rates of
emissions, the carbon budget for a likely
chance of limiting warming to 2°C will be
fully exhausted by 2037, and by 2025 for a
medium chance at 1.5°C.

For the world to stay within either of these
temperature limits, rapid emissions cuts
are required. Figure 1 shows a range of
scenarios for emissions pathways that
would lead to achieving the likely chance of
2°C or medium chance of 1.5°C outcomes.
For 2°C, emissions need to reach net zero
by around 2070, and for 1.5°C they must do

Note that these scenarios assume that
“negative emissions” technology will occur
in the second half of the century, through
approaches such as bioenergy with carbon
capture and storage or direct air capture. If
we want to avoid depending on unproven
technology becoming available, emissions
would need to be reduced even more

so by 2050 – and in both cases they must
fall steeply, starting immediately.

rapidly.

Table 2: Global Carbon Budgets for Likely Chance of 2°C and Medium Chance of 1.5°C, in context
2°C

1.5°C

Post-2015 Budget (GtCO2)

843

393

Current Global Emissions (GtCO2)17

39.2

39.2

Years Remaining at Current Rate

21.5

10.0

Year Exhausted at Current Rates

2037

2025

Sources: IPCC, Global Carbon Project

Figure 1: Range of Global Emissions Pathways in Scenarios Consistent with Likely Chance of 2°C or Medium Chance of 1.5°C18
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■ Likely 2°C Pathways
■ Medium-chance 1.5°C Pathways

40

30
50% ~2038
Gt CO2

20
50% ~2032
10
Zero ~2065

Zero ~2050
0
2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

-10

-20
Sources: Joeri Rogelj et al

CLIMATE SCIENCE AND CARBON BUDGETS 13

5088
BOX 2: A History of Carbon Budget Analyses
This report continues a tradition of work by scientists and
campaigners showing how global carbon budgets limit the
amount of fossil fuels that can safely be extracted and burned.

Based on Meinshausen’s research, in 2011 the Carbon Tracker
Initiative published a report coining the term 'unburnable carbon'
and describing its potential consequences for ﬁnancial markets.23

It has been known for more than 20 years that cumulative
emissions of CO2 are a key determinant of how much the planet

Carbon Tracker continues to examine the implications of
stranded assets, which are long-term fossil fuel investments that
will fail to generate returns because they were made assuming
the world will not sufﬁciently act to address climate change.

warms. The IPCC’s Second Assessment Report in 1995 observed
that in climate models all pathways leading to a particular
temperature outcome had similar cumulative emissions.19
Indeed, the notion of carbon budgets goes back at least to
the early 1990s.20 Further scientiﬁc study has developed our
understanding of how this works in relation to the carbon cycle,
forming a major theme in the IPCC’s Fifth Assessment Report in
2013-14.
The pioneering step was taken by Bill Hare, then Climate Policy
Director of Greenpeace, in what he called the 'carbon logic'.

Bill McKibben brought this analysis to a wider audience in 2012 in
an article in Rolling Stone entitled “Global Warming’s Terrifying
New Math.” In it, he argued that three simple numbers – the 2°C
limit, the 565 Gt CO2 budget for an 80% chance of staying within
the limit, and the 2,795 Gt CO2 of fossil fuel reserves – added up
to global catastrophe.24 The following year, Mike Berners-Lee and
Duncan Clark published an analysis of reserves versus carbon
budgets in a book, "The Burning Question".

His 1997 paper, “Fossil Fuels and Climate Protection” showed
that if burned, the fossil fuel reserves that were known at that
time would release at least four times as much CO2 as could be
afforded while keeping warming below 1°C, or twice as much
as the budget to keep below 2°C. 21 Several campaign groups
(including Greenpeace, Oilwatch, Rainforest Action Network,
Project Underground, and Amazon Watch) used the analysis to
argue that exploration for new reserves should be stopped, but it
was many more years before such calls started to gain traction.

In 2015, Christophe McGlade and Paul Ekins assessed which
reserves might be left unburned if emissions were constrained
within carbon budgets through an escalating carbon price.

In 2009, an inﬂuential paper was published in the journal Nature
by Malte Meinshausen and seven co-authors (including Hare,
who by then worked with Meinshausen at the Potsdam Institute
for Climate Impact Research). They found that only 43% of the

This report is inspired by that history of earlier work, and aims
to build on it by turning the focus to reserves in ﬁelds and mines

world’s fossil fuels could be burned before 2050 if the world was
to have a 50% chance of keeping warming below 2°C, or 27% of
reserves for a 75% chance.22
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Their paper in Nature concluded that 88% of global coal reserves
should remain unburned for a 50% chance of staying below
2°C. Even after assuming signiﬁcant development of CCS, this
proportion dropped to just 82% of global coal reserves. 75%
of Canada’s tar sands would have to remain unburned, or 74%
with CCS.25

that are already operating.
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FOSSIL FUEL RESERVES
After a company ﬁnds and then develops a
deposit of oil, gas, or coal, it will generally
extract the deposit over a period of several
decades (see Figure 4 on page 20). Reserves
are the quantity of known oil, gas, or coal
that can be extracted in the coming years,
with current technology and in current
economic conditions.h
In Figure 2 we compare carbon budgets
with fossil fuel reserves, echoing earlier work
to translate climate limits into energy limits
(see Box 2). For oil and gas, both proven
and probable reserves are shown, while for
coal only proven reserves are shown (see
Appendix 1).i

We see that for a likely chance of keeping
warming below 2°C, 68% of reserves must
remain in the ground. For a medium chance
of limiting warming to 1.5°C, 85% of reserves
must remain underground.
This conclusion is based on an assumption
that carbon capture and storage (CCS)
is not widely deployed. CCS is a process
in which some of the CO2 released from
burning fossil fuels is captured, compressed,
and stored underground in deep geological
reservoirs – thus enabling fossil fuels to be
burned without releasing all of their carbon
into the atmosphere. The problem is that
the technology needed is far from proven:

settings, and without signiﬁcant success (see
Appendix 3); meanwhile, there are reasons to
believe its costs may remain prohibitive, and
questions about its environmental safety.
If CCS is eventually proven and deployed, it
might provide a welcome means of further
lowering emissions. However, we take the
view that it would not be prudent to be
dependent on an uncertain technology to
avoid dangerous climate change; a much
safer approach is to ensure that emissions
are reduced in the ﬁrst place by reducing
fossil fuel use and moving the economy
to clean energy. Therefore, we apply that
assumption throughout this report.j

it has been deployed only in a few pilot

Figure 2: Global Fossil Fuel Reserves Compared to Carbon Budgets for Likely Chance of 2°C and Medium Chance of 1.5°C28
3,000
Unburnable ■ Oil, Proven ■ Oil, Probable ■ Gas, Proven ■ Gas, Probable ■ Coal

2,000
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■ Carbon Budget
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0
Reserves

2°C
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Sources: Rystad Energy, World Energy Council, IPCC

h Reserves are a subset of resources, which are an estimate of all the oil, gas, or coal that might one day be extracted. There are two criteria that deﬁne reserves:
(i) They have been identiﬁed – they have a speciﬁed location and grade/type (whereas resources also include those that are expected or postulated to exist, based on geological
understanding)
(ii) They can be extracted with currently available technology and under current economic conditions (whereas resources also include those that rely on speculative future technologies
or commodity prices)26
i
An overview of government-reported data for nine countries that together account for 60% of proven coal reserves suggests additional probable reserves of around 350 Gt of coal
in those countries, equivalent to 885 Gt of CO2. However, coal data is plagued by unreliability and inconsistent deﬁnitions, so this estimate should be taken with caution.27
j
As noted, we are taking a different approach from the IEA’s 450 Scenario, which assumes large-scale CCS will become available, hence requiring only modest reductions in fossil
fuel usage while having a 50% chance of staying within 2°C.
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© Associated Press, Wang Chun.

Excavators pile up coal on a quay at the Port of Lianyungang in
Lianyungang city, east China’s Jiangsu province, 10 November 2013.
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2. ENOUGH OIL, GAS,
AND COAL ALREADY
IN PRODUCTION
We have seen that existing fossil fuel
reserves considerably exceed both the
2°C and 1.5°C carbon budgets. It follows

Figure 3 explains three categories of fossil
fuels in the ground:

that exploration for new fossil fuel reserves
is at best a waste of money and at worst
very dangerous. However, ceasing
exploration is not enough, as that still
leaves much more fossil fuel than can
safely be burned.

Y Resources that might one day be

DEVELOPED RESERVES
We now turn to the question of how much
room exists within the carbon budgets for
development of new oil ﬁelds, gas ﬁelds,
and coal mines.

extracted, some of which are
geologically “expected” but yet to
be actually found.

operating – for which the wells have
been drilled and the pits dug, and where
the pipelines, processing facilities,
railways, and export terminals have been
constructed.

Y Reserves that are known and extractable

using today’s technologies and in today’s
economic conditions.
Y Developed Reserves that can currently

be extracted from oil ﬁelds, gas
ﬁelds and coal mines that are already

We focus on the smallest of these three
measures: ‘developed reserves’. If no new
ﬁelds or mines are developed, production
of each fossil fuel will decline over time
as existing ﬁelds and mines are depleted,
eventually reaching zero. A ﬁnite amount
of cumulative production would thus occur
with no new development, which we have
estimated in Table 3.

Figure 3: Three Measures of Available Fossil Fuels

RESOURCES

What exists, ultimately recoverable
(incl. with future technology).

explore, develop technology

RESERVES

What is known, economically recoverable now.

drill wells, dig mines,
build infrastructure
DEVELOPED
RESERVES

What is known and recoverable in
currently operating fields and mines.

Source: Oil Change International. Not to scale.
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Figure 4: Lifecycle of an Oil or Gas Field
Source: Oil Change International
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For oil and gas ﬁelds, we use data from
Rystad Energy’s UCube, a database of
upstream oil and gas projects. 29 Rystad
creates this data using a combination
of company reports, regulatory information,
and modeling. We have included ﬁelds
that are currently being developed – for
which shovels are in the ground – as well
as those already producing, as the under-

Rystad provides data at the level of an
“asset”, which roughly divides the oil and
gas universe into units for which a separate
investment decision is made, based on its
assessed proﬁtability. For this reason, we
do not count the reserves that would be
unlocked in future development phases
of a producing ﬁeld as “developed.” For
example, we count the 3.6 billion barrels

construction ones are “committed” in a
similar sense. Because the estimates of
reserves in existing ﬁelds are sensitive
to oil and gas prices, we have used
Rystad’s base case, which projects the
prices Rystad considers most likely
over coming years.

of oil that can be extracted with existing
infrastructure on BP’s Mad Dog ﬁeld in the
Gulf of Mexico as developed, but not the
further 10.7 billion barrels that would be
unlocked by its planned Mad Dog Phase
2 development, which would involve
additional infrastructure investments.

For coal mines, we use estimates from the
International Energy Agency (IEA), which
are comprised of data from various sources
combined with the IEA’s own analysis.30
It should be noted that available data for
coal is generally of poorer quality than for
oil and gas (see Appendix 1). Data is not
available for coal mines under construction.

Table 3: Developed Reserves and CO2 Emissions, from Existing and Under-Construction Global Oil and Gas Fields, and Existing Coal Mines31
Reserves

Emissions

Oil, Proven

413 bn bbl

175 Gt CO2

Oil, Probable

400 bn bbl

169 Gt CO2

Gas, Proven

1,761 Tcf

105 Gt CO2

Gas, Probable

1,130 Tcf

68 Gt CO2

Coal, Proven

174 Gtce

425 Gt CO2

TOTAL

942 Gt CO2

Sources: Rystad Energy, IEA
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DEVELOPED RESERVES
COMPARED TO CARBON
BUDGETS

2°C, that capital stock was reached in 2009,
meaning early retirements are already
required).32 We have reached a similar

Figure 5 compares developed reserves
with the carbon budgets. In addition to
emissions from energy (the burning of the
three fossil fuels), we must also consider
two other sources of emissions:

conclusion for the capital stock in fossil
fuel extraction.

If governments are serious about keeping
warming well below 2°C and aiming for
1.5°C, no new oil or gas development would
be permitted, even if coal, cement, and
deforestation were stopped overnight.

NO MORE FOSSIL FUELS

LEAST-COST APPROACHES

In 2015, President of Kiribati Anote Tong
wrote to other national leaders urging an
end to the development of new coal mines,
“as an essential initial step in our collective
global action against climate change”.33
As a low-lying island in the Paciﬁc, Kiribati is
a nation whose very existence is threatened.
Our analysis in this report supports his call,
and extends it further.

Many analyses of emissions pathways and
climate solutions assess the “least-cost”
routes to achieving climate targets.n Such
an analysis – with the same targets we
have used in this report – might not lead to
the conclusion that no new ﬁelds or mines
should be developed. Although developed
reserves will often be cheaper to extract
than new reserves because capital has

Y Land use, especially changes in forest

cover and agricultural uses;
Y Cement manufacture, where aside from

any energy usage, CO2 is released in the
calcination reaction that is fundamental
to cement production.k
In both cases, we use relatively optimistic
projections of emissions this century,
assuming climate action, while noting that
these sit within a wide range of projections,
from those assuming business-as-usual
to those involving speculative new
technologies. This range is shown in
Table 4 (more details in Appendix 2). There
is considerable variation in modelled land
use emissions.l If emissions from these two
sources are not reduced to zero by the end
of this century, they could occupy a larger
share of the remaining carbon budgets,
leaving less for fossil fuel emissions.
It can be seen from Figure 5 that (in the
absence of CCS):
Y The emissions from existing fossil fuel

ﬁelds and mines exceed the 2°C carbon
budget.
A recent study by Alex Pfeiffer and
colleagues at Oxford University found that
the “2°C capital stock” of power plants
will be reached in 2017, by projecting the
emissions from power plants over their full
40-year lifespans. In other words, if any
more gas or coal plants are built after next
year, others will have to be retired before
the end of their design lives, in order for
the world to have a 50% chance of staying
below the 2°C limit (for a 66% chance of

If we are to stay within the agreed climate
limits and avoid the dangers that more
severe warming would cause, the fossil fuels
in ﬁelds that have already been developed
exceed our global carbon budget.
Therefore, we conclude that:
Y No new oil ﬁelds, gas ﬁelds, or coal mines

should be developed anywhere in the
world, beyond those that are already in
use or under construction.m

already been spent, that is not always
the case. A new Saudi oil ﬁeld may cost
less to develop and operate than simply
maintaining production from an existing
Venezuelan heavy oil ﬁeld, for example.
In optimizing the global economics, a leastcost approach might suggest that rather
than precluding new development, we
should instead close the Venezuelan ﬁeld
early and open the Saudi one. In this report
we take a different approach.
There are two rationales for using least-cost

Y Similarly, no new transportation

infrastructure – such as pipelines, export
terminals, and rail facilities – should be
built to facilitate new ﬁeld and mine
development (this does not preclude
replacing existing infrastructure such as
an old, leaky pipeline).34
Governments and companies might argue
that early closure of coal could make space
for new development of oil and gas. This
substitution argument might have worked
if the total developed reserves were
equivalent to well below 2°C or 1.5°C. But
instead, Figure 5 shows that developed
reserves exceed the 2°C carbon budget
and signiﬁcantly exceed the 1.5°C budget.
Furthermore:

models to assess the best way of achieving
a given climate target: predictively,
assuming a markets-based mechanism
for delivering change; or normatively, on
grounds that the least total cost implies the
greatest net beneﬁt to humanity.
As it relates to this report, the predictive role
will hold only if we expect that sufﬁciently
strict market-based policies will be put
in place to achieve climate goals. In the
absence of these policies, the predictive role
is lost. Those policies do not currently exist;
and in fact, in Section 4 we will argue that
market-based, demand-side policies alone
may not be enough to transform the energy
system to the extent climate limits require.

Y Oil and gas emissions alone exceed the

1.5°C budget.

k

Calcium carbonate (limestone) is heated to break it into carbon dioxide and calcium oxide, the largest ingredient used to make cement clinker: CaCO3 A CaO + CO2. The heat may
come from coal or gas, but those emissions are counted within the energy total: the additional component here is the CO2 from the calcination reaction.
l
Many scenarios include signiﬁcant negative emissions, from bioenergy with CCS (BECCS), biochar, and afforestation. In this report, we have based our conclusions on an assumption
that CCS is not deployed at scale, based on unpromising experience to date (see Appendix 3). Extending this precautionary assumption could potentially increase the assumed land
use emissions, and reduce the share of carbon budgets available for fossil fuels.
m It should be noted that we have not included probable reserves of coal, due to lack of data and for the other reasons listed in Appendix 1. So more precisely, our conclusion is that
coal mines should not continue producing beyond their proven reserves. Similarly, if new technology enabled greater recovery from existing oil and gas ﬁelds, further restraint would
be needed.
n They commonly do so using an integrated assessment model, which combines both physical effects of emissions in the climate system, and economic effects of energy in the
economy. Such models are used to generate the emissions scenarios featured in IPCC reports, such as those shown in Figure 1.
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Table 4: Assumed 2015 to 2100 Emissions from Land Use and Non-Energy Emissions from Cement Manufacture (see Appendix 2 for details)
Gt CO2

Assumed Base Case

Range

21

-206 to 57

162

150 to 241

Land Use
Cement Manufacture
Sources: IPCC Scenarios Database, IEA

Figure 5: Emissions from Developed Reserves, Compared to Carbon Budgets for Likely Chance of 2°C and Medium Chance of 1.5°C
1,200
■ Carbon Budget
■ Coal

■ Oil, Proven
■ Land use
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------------ --~~----~ -------------------------------
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Gt CO2
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Sources: Rystad Energy, IEA, World Energy Council, IPCC
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Examining the normative rationale, we run
into the important question of how the
climate goal is to be achieved. It is a sad
reﬂection on climate politics that leaders
ﬁnd it easy to make principled or pragmatic
arguments for why others should take
action, but much harder to see arguments
for why they should do so themselves. No
government seems to need much excuse to
carry on extracting or burning fossil fuels:
the logic leaps quickly from “someone can
extract if conditions ABC are met” to “I can
extract as much as I like.” This is one reason
why we focus on overall global limits.
Since political action is required, we
should look for solutions that are not just
economically optimized, but politically
optimized. Politically, it is much more
difﬁcult to demand the loss of physical
capital – on which dollars have been spent,
and steel and concrete installed – than to
relinquish the future hope of beneﬁts from
untapped reserves. Shutting an existing
asset leads to an investor losing money,
and if a government shuts it by decree the
investor will demand compensation. That
lost money is a powerful disincentive for
all parties involved. In contrast, stopping
plans for the construction of unbuilt
facilities mostly involves the loss of potential
future income, since the amount spent on
exploration is relatively small.
Similarly, existing jobs held by speciﬁc
people generally carry more political weight
than the promise of future jobs. This can
even be the case when policy decisions may
lead to more jobs than the present ones that
would be lost. We will examine this in more
detail in Section 4 and 5.

Mountaintop removal coal mining on Cherry Pond
and Kayford mountains in West Virginia 2012.

©Wade Payne/Greenpeace.
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THE FRONT LINES OF
EXPANSION
The consequence of our analysis is that no
new extractive or facilitating infrastructure
should be built anywhere in the world. We
identify here the countries where the most
expansion is proposed. If these expansions
go ahead, they could be the worst culprits
in tipping the world over the edge.

(i) Coal
The world’s largest and ﬁfth-largest coal
producers, China and Indonesia, have
declared moratoria on new coal mine
development. The second-largest producer,
the United States, has implemented a
limited moratorium on new coal mines on
public lands. These three countries account
for roughly two-thirds of the world’s coal
production (or 60%, if US production
on non-federal lands is excluded).35
The ﬁrst priority must be to make these
moratoria permanent, and to extend the
U.S. moratorium to all coal mining in the
country.
The two countries that are currently
proceeding with major coal mining
development are Australia and India:

Y Australia: Nine coal mines are proposed

were a country, it would be the world’s
7th largest emitter.36 Table 5 shows the
six mines that have ﬁled applications
for regulatory approval, with estimated
recovery of 9.6 billion metric tons of
coal over their lifetimes, leading to
24 Gt of CO2 emissions. This would total
6% of the global carbon budget for 1.5°C.
Three further mines – Watarah’s Alpha
North, GVK/Hancock’s Alpha West, and
Vale’s Degulla – have not yet started the
approvals process.
Y India: In 2015, the government of

India set a target of tripling national
coal extraction to 1.5 billion metric tons
per year by 2020, with majority-stateowned Coal India Limited increasing its
extraction to 1 billion metric tons per
year, and other companies increasing
from 120 Mt per year to 500 Mt per
year.38 Most commentators expect
production growth to fall well short
of these goals; the IEA’s projection

Table 5: Proposed Coal Mines in Australia’s Galilee Basin37
Mine
Carmichael

of production from existing and new
mines is shown in Figure 6. Data
are not available on the reserves in
new mines.

in the Galilee Basin in Queensland. They
would have combined peak production
of 330 Mt of coal per year, amounting to
705 Mt CO2 of emissions per year – if this

Company

Expected recovery
/ Mt coal

Adani

5,000

It should be noted that India has done less
than most countries to cause the climate
problem: despite having 18% of the world’s
population, it has accounted for just 3%
of historical global CO2 emissions.40 And
with per capita GDP of just $1,600, the
country has an urgent need for economic
development. Therefore, many argue with
good justiﬁcation that it is unreasonable to
expect a country like India to bear an equal
burden of addressing climate change to
those with far greater historic responsibility.
At the same time, it is difﬁcult to see how
the world can avoid dangerous climate
change if this coal expansion goes ahead.
The solution could be a generous support
package, primarily provided by the wealthy
countries that are most responsible for
climate change, including climate ﬁnance
and technology transfer, to help India
pursue a low-carbon development path.

Figure 6: Projected Indian Coal Production from Existing and
Proposed Mines, in Million Metric Tons of Coal Equivalent
(taking into account low quality)39
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Figure 7: CO2 Emissions from Largest Proposed New Oil and Gas Developments
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(ii) Oil and Gas

Y Russia: Gazprom proposes several major

The largest proposed oil and gas
developments, as projected by Rystad,
are shown in Figure 7.

gas and oil developments in the Yamal
Peninsula in Arctic northwest Siberia,
though this is not expected until prices

They comprise:

increase. They would add 38 Gt of CO2
emissions.

Y Qatar: Along with partner ExxonMobil,

state-owned Qatar Petroleum plans
to expand gas and oil production on
the massive North ﬁeld in several new
phases, although this is not expected
until prices increase. The projected 52 Gt
of lifetime CO2 emissions would on their
own exhaust 13% of the 1.5°C budget.
Y United States: Major ongoing fracking

developments, particularly for oil in
North Dakota’s Bakken, and Texas’
Permian and Eagle Ford shales, and
for gas in the Appalachian Basin’s
Marcellus-Utica shale. These are all
proceeding in spite of low prices,
and would add another 51 Gt of
CO2 emissions.

Y Iran: The Iranian government is currently

preparing an auction of several ﬁelds and
exploration blocks to foreign companies,
with initial offerings expected in late
2016 or early 2017. The emissions would
amount to 24 Gt CO2.

It can be seen from the chart that new
gas development is as much of a threat
as new oil development.
Proceeding with any of the above oil, gas,
or coal expansions – the world’s largest
new sources of new carbon proposed for
development – could commit us to far more
than 2°C warming.

Y Canada: Proposed expansion of tar

sands extraction in Alberta depends
on the construction of new pipelines,
which have been stalled due to public
opposition. Two major new pipelines
are currently proposed, one by Kinder
Morgan to the west coast and another
by TransCanada to the east coast.
Projected emissions are 21 Gt CO2.
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3. TRIMMING THE
EXCESS
We saw in the previous section that
stopping new fossil fuel construction can
get the world closer to staying below 2°C of
warming, but still is not enough (see Figure
5). Some closure of existing operations will
be required to limit warming to 2°C. To have
a chance of staying below 1.5°C, signiﬁcant
closures will be needed.
We have noted that closing existing
facilities is more politically difﬁcult than
not building new ones. Stopping new fossil
fuel construction minimizes the number of
existing operations that need to be closed
early. In this section we will consider where
the necessary early shut-downs could or
should take place.
Environmental justice is a priority principle
for considering where to stop fossil fuel
extraction. Extraction should not continue
where it violates the rights of local people
– including indigenous peoples – nor
should it continue where resulting pollution
would cause intolerable health impacts or
seriously damage biodiversity. Fossil fuels
have a long and violent history of being
associated with such violations, stopping
which is important in its own right.

o

COAL MINES

on the very countries who did least to cause

An obvious candidate for early closure
is the coal sector. Coal accounts for the

the climate problem and who have the least
ﬁnancial and technological capacity to
transform their economies. We will examine

largest share of resources, the largest
CO2 emissions intensity, and the largest
emissions per unit of power generated.
Furthermore, coal’s use in power generation
is readily substitutable by renewable
energy,o at least in countries and regions
with mature electrical grids. Coal mining
is also less capital-intensive than oil or gas
extraction, so it is less costly to retire
a coal asset early (although coal mining
is also more labor-intensive, raising issues
of its closure’s impact on workers – see
Section 5).
This does not mean that all coal should be
phased out before any action to restrict
existing oil and gas extraction. Poorer
countries rely disproportionately on coal
for their energy, compared to oil and gas:
coal accounts for 19% of primary energy in
industrialized countries in the Organisation
for Economic Co-operation and
Development (OECD), but 37% of primary
energy in non-OECD countries.42 There is
danger that placing too much emphasis on
coal may put an unfair share of the burden

these issues in more detail shortly.
As a starting point, there is little justiﬁcation
for continued mining or burning of thermal
coal in industrialized countries. Figure 8
shows that the OECD countries extracting
the most coal are the United States,
Australia, Germany, and Poland.
China has already adopted a policy of
closing some existing coal mines, which
will cut its annual production capacity by
between one to two billion metric tons
of coal, depending on implementation.
For comparison, China currently extracts
3.7 billion metric tons, (though these
capacity reductions will not translate to
a 25% to 50% cut in output because of
current overcapacity, but they will reduce
China’s developed reserves.)43

Around 17% of coal demand is used in steel production. Research and development is under way to seek to make steel without coal; some projects have instead used forestryderived charcoal, and earlier-stage technologies include polymers or natural gas. Steel is also highly recyclable, boosting recycling levels from the current 30% could help reduce the
level of demand.41
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The Shengli open-cast coal mine in Xilinhot, Inner Mongolia, China, 2012.

Figure 8: Partying Like it’s 1899:44 OECD Countries (a) Extracting and (b) Burning the Most Coal (2014 data)
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b. Consumption
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EQUITY: ALLOCATING
FAIR SHARES
Some poorer countries see extraction and
use of fossil fuels as a means to achieve
economic empowerment, by providing
either domestic energy or revenue from
exports. At the same time, the greatest
impacts of climate change will fall on poorer
countries which have done the least to cause
the climate problem. A study commissioned
by the Climate Vulnerable Forum estimates
that climate change already causes 400,000
deaths per year, 98% of which occur in
developing countries as a result of increases
in hunger and in communicable diseases.
The current estimated 1.7% reduction in
global gross domestic product (GDP) due
to climate change is disproportionately felt
by the world’s poorest nations, the Least
Developed Countries, whose GDP is being
reduced by 7%.45
In contrast to the least-cost approaches
discussed in the previous section, the
appropriate question is not only which
solution incurs the least cost to humanity
as a whole: we must also consider a just
distribution of who incurs the cost, such
that each country contributes its fair share
to address the global problem of climate
change.

We have argued that ending the
construction of new fossil fuel infrastructure
is a politically pragmatic approach to
avoiding dangerous climate change. The
problem is that much of current fossil fuel
extraction is located where it may not be
most needed or justiﬁed in terms of fairness;
examples include oil, gas, and coal in the
United States and Russia, oil in Canada, oil
in Saudi Arabia, and coal in Australia.
A forthcoming paper by Sivan Kartha and
colleagues at the Stockholm Environment
Institute argues that climate politics contain
an unresolved tension between two
different views of fossil fuel extraction: one
of “extraction as pollution,” and another of
“extraction as [economic] development.”46
The authors point out that this tension
goes right back to the 1992 UNFCCC
treaty, whose preamble says: “States
have […] the sovereign right to exploit
their own resources pursuant to their own
environmental and developmental policies,
and the responsibility to ensure that
activities within their jurisdiction or control
do not cause damage to the environment of
other States or of areas beyond the limits of
national jurisdiction.”

Syncrude upgrader plant north of Fort McMurray, Alberta, Canada

At the level of emissions, where most
climate policy has historically focused,
this tension has been addressed through
the principles of equity. Most importantly,
the duty to cut emissions rests more with
countries that carry greater responsibility
for causing the problem (those with greater
historic emissions), and with those that
have most capacity to act (the wealthiest
countries).47 Industrialized countries,
which account for just 18% of the world’s
population, are responsible for 60% of all
historical CO2 emissions.48
Already, important questions arise. How
do these principles of responsibility and
capacity translate to the fossil fuel supply
side? How does the “resource curse” – the
paradox that those countries with the
most natural resources sometimes have
less economic development success –
diminish the developmental value of fossil
fuels, or the historic responsibility for their
extraction? How do demand-side equity
and supply-side equity interrelate?
Oil Change International is working with
the Stockholm Environment Institute on
a paper that more fully explores these
questions and makes concrete proposals
for an equity framework on fossil fuel
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Countries with low levels of fossil fuel
infrastructure have an opportunity to seek
sustainable development along a low-carbon
pathway, leapfrogging to clean energy
without the risk and cost of investing in assets
that may become stranded when climate
action makes them obsolete. In this regard,
it should be noted that some of the greatest
ambition for energy transition comes from
small, poor, and vulnerable countries, such as
Costa Rica, Nicaragua, Djibouti, and Vanuatu
(see Box 3 in Section 5).
However, in return such countries can and
should rightly demand ﬁnancial support
from industrialized countries, given the
advantages these nations have drawn from
fossil fuels, and conversely the challenges
for poorer countries of integrating variable
renewables in weaker grids. This may include
investment and transfer of technologies
in renewable energy, as well as in other
industries that can provide alternatives to
revenue from fossil fuel extraction.

Other developing countries that have relied
more on fossil fuel extraction or combustion
will similarly require ﬁnance to facilitate a
transition, in a manner that protects the
livelihoods of those working in the energy
industry and diversiﬁes their revenue bases
and broader economies. Some fossil fuel
exporters have grappled with the challenge
of how to lift their people out of poverty
while addressing climate change. Ecuador,
for instance, has proposed charging a
tax on oil exports to wealthy countries, to
increase revenue while also incentivizing
lower oil use.
We conclude:
Y To achieve the Paris goals, no new fossil

fuel extraction infrastructure should be
built in any country, rich or poor, except
in extreme cases where there is clearly
no other viable option for providing
energy access.
Y Since rich countries have a greater

responsibility to act, they should provide
ﬁnance to poorer countries to help
expand non-carbon energy and drive

meet the urgent priority of providing
universal access to energy. Around
the world, over a billion people have
no electricity in their home. Nearly
three billion rely on wood or other
biomass for cooking or heating. Lack
of access to energy in households and
communities threatens the achievement
of nearly every one of the Sustainable
Development Goals that the international
community has set to ﬁght poverty,
hunger, and disease.
Y To stay within our carbon budgets, we

must go further than stopping new
construction: some fossil fuel extraction
assets must be closed before they are
exploited fully. These early shut-downs
should occur predominantly in rich
countries.
Y Extraction should not continue where

it violates the rights of local people
– including indigenous peoples – nor
should it continue where resulting
pollution would cause intolerable
health impacts or seriously damage
biodiversity.

economic development, as part of their
fair share of global action. Particularly
important will be ﬁnancial support to

©Jiri Rezac/Greenpeace

supply. For now, it is clear that whatever
the details, the onus of climate action
remains on wealthier countries both to take
action themselves, and to help ﬁnance and
facilitate further action in countries that do
not have the resources to do so themselves.
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Oil workers at the Rumaila oil reﬁnery, near the city of Basra, Iraq. 2013

5105

4. WHY FOSSIL FUEL
SUPPLY MATTERS
Over the last three decades, climate policy
has focused almost exclusively on limiting
the combustion rather than the extraction

There are two routes by which extracted
carbon may not end up in the atmosphere:

of fossil fuels. While there is a certain
intuitive sense to that, because it is
combustion that physically releases CO2
into the atmosphere, this is far from
the only way to address the problem.
By contrast, ozone protection was
achieved by regulating the production
of chloroﬂuorocarbons (CFCs) and other
chemicals, rather than trying to inﬂuence
their usage and release (for example by
a deodorant tax or quota).

Y Small amounts of oil and gas are used

in industrial manufacturing of plastics,
chemicals, fertilizer, and other products.
In 2011, non-combustion uses accounted
for 14% of U.S. oil consumption, 2%
of gas consumption, and 0.1% of coal
consumption – combined, these total
just 6% of the carbon in U.S. fossil fuel
consumption.49 Even in some of these
cases, the carbon still ends up in the
atmosphere as the ﬁnished products
decompose.

Around 95% of the carbon extracted in oil,
gas, or coal is subsequently burned and
released into the atmosphere as CO2.
As such, the amount of carbon extracted
is roughly equal to the amount that will
be emitted.

Y In theory, CO2 emissions could be

captured. However, CCS has barely
been deployed to date, despite
strong advocacy since the 1990s by
the fossil fuel industry. Due to slow
development of the technology, even

if CCS were developed at scale – and
it is questionable whether it could be
at affordable cost – the carbon budget
would only be extended by an estimated
12-14% by 2050 (see Appendix 3).50
Apart from these exceptions – one of them
minor, and the other currently tiny with
uncertain prospects – any carbon that
is extracted in fossil fuels ends up in the
atmosphere as CO2, as shown in Figure 9.

THREE POSSIBLE FUTURES
We have seen that the reserves in
developed ﬁelds and mines exceed the
carbon budget for a likely chance of staying
below 2°C. As a result of this arithmetic,
adding any new resource can logically do
only one of two things (in the absence of
CCS): either add to the excess of emissions
above 2°C, or cause an asset to be stranded
elsewhere.

CCS

Figure 9: The Carbon Supply Chain
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To illustrate what this means, we extend this
basic logic to all new sources of fossil fuel.
There are three scenarios:
Y Managed Decline: No further extraction

infrastructure is developed, existing
ﬁelds and mines are depleted over time,
and declining fossil fuel supplies are
replaced with clean alternatives to which
energy workers are redeployed, thus
preventing dangerous climate change.
Y Stranded Assets: Companies continue

to develop new ﬁelds and mines,
governments are eventually successful
in restricting emissions, and the resulting
reduction in demand causes many
extraction assets to become uneconomic
and shut down, causing destruction of
capital and large job losses.
Y Climate Chaos: Companies continue to
develop new ﬁelds and mines, none are
stranded, and the resulting emissions
take us well beyond 2°C of warming,
with resulting economic and human

catastrophe.
In reality, the scenarios are not mutually
exclusive – the future will be some
combination of all three. However, we know
that each new ﬁeld or mine must contribute
to one of the following outcomes;

if developed it will either cause stranded
assets and/or dangerous climate change.
Figure 10 illustrates the situation: the
aggregate effect of many such decisions
will be to cause considerable warming
above 2°C, and/or considerable stranding
of assets.
The “managed decline” scenario is explored
in more detail in Section 5. This scenario
requires deliberate policy decisions to cease
development of new ﬁelds, mines, and
infrastructure.
If that decision is not made, economic
and political factors will determine the
ratio of “climate chaos” (see Section 1)
to “stranded assets,” which we outline
below. We will then consider how fossil
fuel supply relates to emissions, in order
to better identify the economic and
political factors that arbitrate between
the two scenarios.

STRANDED ASSETS
The concept of stranded assets has entered
the climate debate in the last few years,
especially through the work of Carbon
Tracker Initiative.51 It has been taken up by
many in the ﬁnancial sector, including banks
such as HSBC52 and Citi,53 and Bank of
England Governor Mark Carney.54

If we assume that a combination of
government policy and technological
change is successful in limiting warming
to below 2°C or to 1.5°C (and that CCS
prospects do not radically improve),
demand for fossil fuels will fall rapidly,
resulting in a signiﬁcant decrease in fossil
fuel commodity prices. This in turn will make
many extraction projects unproﬁtable,
leading to signiﬁcant losses for investors.
To estimate the scale of stranding, Table
6 gives estimates of projected capital
expenditure over the next 20 years that
will potentially be wasted: over $10 trillion
in new oil ﬁelds, gas ﬁelds, and coal mines,
and up to $4 trillion in transportation
infrastructure such as pipelines, railways,
and port terminals. (For comparison,
projected ongoing and maintenance capital
expenditure on existing ﬁelds and mines is
just over $6 trillion).p
On top of this, there would be stranding of
downstream assets such as power plants
and reﬁneries, the estimation of which is
beyond the scope of this report.
The “stranded assets” scenario is not
something we can regard as a problem
only for ﬁnancial institutions. It would be
bad news for pension-holders, for those
employed by the fossil fuel industry, and for

Figure 10: Logic Tree of Fossil Fuel Supply vs. Emissions Restrictions
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Table 6: Potential for Asset Stranding: Projected (Public and Private) Capital Expenditures on New Fields and Mines, 2014-35 (2012 Dollars)
Extraction Projects55

Transportation Projects56

Oil

$6,270 bn

$990 bn

Gas

$3,990 bn

$2,630 bn

Coal

$380 bn

$300 bn

$10,640 bn

$3,920 bn

TOTAL
Sources: International Energy Agency, Rystad UCube

the wider population dependent on a stable
economy. Inevitably, if fossil fuel extraction
is maintained or increased, then staying
within climate limits would require a much
faster pace of reductions than if a managed
decline begins now. This means much more
disruption, more expenditure on faster
development of alternative infrastructure,
and the loss of more jobs at a quicker rate.
“Stranded assets” is not the only scenario
that causes economic loss. On top
of the severe human costs of greater
disease, starvation, and lost homes, the
economic costs of climate change are vast,
encompassing infrastructure damage and
the decline of sectors such as agriculture
and insurance. Estimates since the Stern
Review of 2006 have commonly put the
impact at several percent of global GDP
by the late twenty-ﬁrst century, and a
more recent study of historic correlations
between temperature and economic
activity suggested that unmitigated climate
change could cause as much as a 20%
reduction in 2100 output.57 Another study
on the impact on ﬁnancial investments
estimated that $2.5 trillion of ﬁnancial
assets could be at risk.58 The economic
disruption of climate change would also
cause major job losses across numerous
sectors, and would do so in a chaotic way
that would make transitional support even

In contrast to the combination of these two
costly scenarios, managed decline of fossil
fuel extraction offers a more reasonable
path forward.

SUPPLY AND DEMAND
In recent years, many governments have
adopted the apparently contradictory goals
of reducing emissions while encouraging
increased fossil fuel extraction. In the
absence of CCS, these two goals cannot
both be achieved at a global level: if
emissions are to be reduced, total fossil fuel
consumption must be reduced, which in
turn means that total fossil fuel extraction
must be reduced as well.
When pressed, governments and
companies tend to square the circle
by assuming that it is someone else’s
production that will get constrained and
some other investor’s bet that will go sour.
However, they never specify which other
country or company’s production they
anticipate will be stopped, or why, or how.
Some commentators insist that climate
change should only be addressed on the
demand side.59 But the trouble with this
view is that the act of increasing supply
makes it harder to cut emissions.

(i) More Supply = Lower Price =
Higher Demand
While climate policy has addressed fossil
fuels almost entirely on the demand side,
there has been an implicit assumption
that markets will then simply allocate the
aggregate demand between suppliers.
However, this is not how energy markets
work.60
Over the history of the modern energy
industry, there have been times when
demand has led events, and times when
supply has done so. For an illustration
of supply leading the way, consider the
present-day situation. U.S. oil extraction
expanded from 6.8 million barrels per
day (mbd) in 2010 to 11.7 mbd in 2014,61
stimulating a fall in price, which was
exacerbated when the Organization of the
Petroleum Exporting Countries (OPEC)
decided in November 2014 not to cut its
production to compensate. The resulting
low oil prices led to global oil demand
growing at the fastest pace in ﬁve years,62
and to the fastest increase in U.S. gasoline
consumption since 1978.63

more difﬁcult.
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Figure 11: Impact of Policy to Encourage Supply on Supply / Demand Equilibrium
Supply

Demand
s1

Price

s2

In sum, a company will not proceed with a
new project if commodity prices are less
than the total operating and capital costs,
but will close down an-already developed
project only if prices hit the much lower
threshold of marginal operating costs. In
other words, any given action to reduce
demand becomes less effective as soon as
extraction projects have been developed

P1

and operation is ongoing.

P2

(iii) Perverse Political Effects
As well as the perverse economic impacts
of increasing fossil fuel supply, there are also
perverse political impacts. Governments
tend to act more strongly to protect existing
industries than to stimulate future ones,
because of the political clout of real jobs
held by identiﬁable people (as opposed
to abstract numbers), and because of the
lobbying power of dominant industries.
Q1

Q2
Quantity

This should not be surprising, as it is what
basic economic theory tells us: supply does
not simply passively match demand, but
interacts with it in dynamic equilibrium.q
Figure 11 shows how supply and demand
interact: the actual quantity consumed
and produced is determined by the point

asset become stranded. This is illustrated
in Figure 12, where cash ﬂow is negative
in the early phase as capital is invested.

where the two lines cross. A policy designed
to increase extraction or lower its costs
– in this example, weak environmental
regulation of hydraulic fracturing in the
United States – will move the supply curve
to the right and/or downward. The resulting
new equilibrium has a lower price and a
higher quantity. In short, the increase of
supply has also increased consumption, and

the project ﬁnally begins making a proﬁt
around Year Twelve. In the lower-price
scenario, the project never breaks even.

The project only receives income once oil
production begins, after three years. In the
higher-price scenario, it takes a further nine
years to pay back the invested capital, and

Once a ﬁeld or mine has been developed,
it will generally keep producing. In other
words, the act of developing it locks in

If the company knew beforehand – in Year
Zero – that the price would follow the
lower path, it would not move ahead with
the project. But once the project has been
developed, the economic incentives push
for continued production even if it means a
long-term loss on the capital invested, since
closing down would lead to an even greater
loss. As long as the red curve is rising in
Figure 12, continued production reduces the
ultimate loss. It is only if the price received

future production. This is because once
capital has been expended, an investor
has strong incentives to avoid letting the

is less than the marginal operating cost (the
curve bends downward) that it is better to
stop before losses increase.

thereby emissions.

(ii) Lock-In of Production

q

When fossil fuel prices are low,
governments often feel political pressure
to reduce taxes on fossil fuel production or
provide other subsidies to keep companies
producing. For example, the United
Kingdom cut the highest tax rate on North
Sea oil production from 80% to 68% in
2015 and again to 40% in 2016.64 Noting
declining proﬁtability since 2011 (when coal
prices began their slide), the Indonesian
Coal Mining Association is calling for the
government to guarantee cost-based prices
in order to enable continued expansion.65
The effect of subsidies expanding or
maintaining supply translates through the
price mechanism again into increasing
demand and increased emissions.

This mechanism breaks down if there is a perfect swing producer, which adjusts its own supply to maintain equilibrium at a certain level. Even before 2014, OPEC’s ability to act was
in reality limited by physical, political and economic factors (if it had been a perfect swing producer, the price would not have ﬂuctuated). Now that Saudi Arabia and OPEC have
decided not to fulﬁl that role even partially, and instead to maximize their production, the market reﬂects this model.
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Figure 12: Cumulative Discounted Cash Flow for a Typical Fossil Fuel Projectr
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r

Cash ﬂow is the total income minus total (undepreciated) expenditure in any year. Discounting adjusts this to account for the time value of money, reﬂecting both the cost of capital
and the opportunity cost of not investing it elsewhere.
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5. MAKING AN
ENERGY TRANSITION
HAPPEN
Twenty-ﬁve years of climate politics has
thoroughly embedded the notion that
climate change should be addressed at the
point of emissions, while the supply of fossil
fuels should be left to the market. That view
is now no longer supportable (if in fact it
ever was). Our analysis indicates a hard limit
on the amount of fossil fuels that can be
extracted, pointing to an intervention that
can only be implemented by governments.
We conclude that:
Y Governments should issue no further

leases or permits for new oil, gas, or coal
extraction projects or transportation
infrastructure.
While this would mark a signiﬁcant change
in the direction of climate policy, it is also
the least disruptive and least painful option.
As we saw in the previous section, in the
absence of a dramatic turnaround for CCS,
further building of fossil fuel extraction
infrastructure will lead us only to two
possible futures, both of which entail vast
economic and social costs.
What we propose in this report is the
easiest global approach to restraint: when
in a hole, stop digging.

s

A GRADUAL TRANSITION
Existing ﬁelds and mines contain a large
amount of oil, gas, and coal, which will be
extracted over time. Rates of extraction
will decline without development of new
resources and infrastructure, but the decline
is far from precipitous. The fastest decline
will be in fracked shale, where wells produce
for only a few years. Other ﬁelds often last
much longer.
Figures 13 and 14 show Rystad’s projection
of oil and gas extraction from existing ﬁelds
and those under construction, in its oil price
base cases: extraction (and hence global
supply) would fall by 50% by the early
2030s. Data is not available for coal.

marginal production in existing ﬁelds
and mines viable. The amount ultimately
extracted and emitted would still be lower
(see Figure 11 on page 34), but may not
be as low as carbon budgets allow. A
more powerful policy approach would
be to pursue reductions in supply and
demand simultaneously. As long as the
two remain roughly in sync, prices will
remain more stable, and “leakage” – where
reductions in one country’s extraction are
offset by increased extraction in another
country – will be minimized. The two
policy approaches can also be mutually
reinforcing, as declining supply of fossil
fuels stimulates more private investment in
alternatives, and vice versa.

This projection should not be alarming.
Remember that emissions must decline
rapidly, to net zero by 2070, for a likely
chance of staying below 2°C, or by 2050
for a medium chance of staying below
1.5°C (see Figure 1 on page 13). For
emissions to decline, fossil fuel use (and
consequently extraction) must decline at
the same overall rate.
Simply restricting supply alone would lead
to increased prices, potentially making

A higher price would lead to slower decline, as companies would invest more capital expenditures even in existing ﬁelds. Conversely, a lower price would lead to faster decline.
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Figure 13: Projected Global Oil Production from Existing and Under-Construction Fields66
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Figure 14: Projected Global Gas Production from Existing and Under-Construction Fields67
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BOX 3: The Remarkable Growth in Renewable Energy
Renewable power generation is growing exponentially: wind at
around 20% per year globally, and solar at around 35% per year.68
Wind generation has more than doubled since 2010, while solar
has doubled nearly three times in that period. Compounded over
many years, these growth rates add up rapidly: if wind and solar
sustained their current global growth rates, they would exceed
current coal and gas power generation in 2029.69 At some point,
growth rates will slow down, but there is no indication that it is
happening yet.
Denmark, a relatively small country, generates 40% of its
electricity from renewables (mainly wind), and is aiming for 100%
renewable generation by 2035.70 In 2015, Germany – the world’s
fourth largest economy – generated nearly one-third of its power
from renewables, primarily wind and solar.71
Small and large developing countries are moving to renewables
too. Costa Rica produces 99% of its electricity from renewable
sources, including hydro, wind, and geothermal.72 Neighbouring
Nicaragua generates up to 20% of its electricity from wind, and
16% from geothermal.73 Djibouti is aiming for 100% of its energy
to be renewable by 2020, much of it off-grid solar.74 Vanuatu
currently generates 43% of its electricity from renewables, and
aims for 65% by 2020 and 100% by 2030, with much of the
growth coming from grid-connected wind and solar, and off-grid
solar.75 In absolute terms, China is set to overtake the United
States in 2016 as the largest generator of wind and solar power.76
China is also showing the fastest growth in wind and solar
installations: 2015 was a record year in which its wind capacity
grew by 33.5% and grid connected solar capacity by 73.7%.77

India has a target of a twenty-fold increase in solar power to 100
GW by 2022, which would take it to more than twice China’s
current level.78
In many countries, wind and solar are already cost-competitive
with fossil fuel and nuclear power generation. A recent Deutsche
Bank survey of sixty countries found that solar has reached grid
parity in fully half of the countries already.79 And costs are falling
fast. The International Renewable Energy Agency reports that
the levelized cost of electricity from utility-scale solar fell by 58%
between 2010 and 2015, and could fall by a further 59% between
2015 and 2025.80
New transportation technologies, speciﬁcally electric vehicles
(EVs), are also developing fast. Battery costs – a major element
of the price of an EV – are falling quickly, as lithium-ion battery
costs fell 65% from 2010 to 2015.81 Further cost declines and
performance improvements are widely expected, with some
projecting a further 60% cost decline by 2020.82 Financier UBS
predicts that by the early 2020s, the purchase price of an EV will
be only very slightly higher than a petroleum-fueled car, with only
small a fraction of the fuel and maintenance costs.83
In 2016 and 2017, three different mass-market, long-range electric
car models are being launched in the United States, with dozens
more expected by 2020. China aims to have ﬁve million EVs on
the road by 2020, while several European countries (including
Norway, France and Germany) have recently announced that
they to no longer allow sales of petroleum-fueled cars after either
2025 or 2030.84

An oil storage facility in Linden, New Jersey USA.
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CLEAN ENERGY REPLACES
FOSSIL FUELS

Laboratory found that with existing storage

Renewable power technologies are not only
possible; they are already in use at scale in
many countries, growing rapidly, and often
cost less than gas or coal generation (see
Box 3). Electric vehicles are at an earlier
stage of development than renewable
power, but may be able to penetrate the
market more rapidly: whereas a power
plant has a typical lifetime of 40 years, cars
generally last for around ten years.
A common objection to renewable energy
relates to the challenges of intermittency.
However, this problem is often overstated.
For example, the chief executive ofﬁcer
of the northeast Germany electrical grid
says the country can get up to 70% to 80%
wind and solar even without “additional
ﬂexibility options” such as storage.85 A 2012
report by the National Renewable Energy

capacity, the U.S. grid can handle as much
as 50% wind and solar penetration.86 To go
further, affordable storage solutions are
now emerging, from lithium ion batteries
to compressed air and others. Residential
battery storage systems entered the
mainstream market in the US and Australia
in 2015, and the coming years are also

(as shown in Figures 13 and 14, on page
37). Using a simple model of progressive
electriﬁcation of energy-consuming sectors
and progressive conversion of electricity
generation to renewables, we convert the
ﬁnal energy consumption projected in the
IEA’s 450 Scenario in two scenarios: 50%
renewable energy by 2035 and 80% by
2045. In both we assume a complete phaseout of
coal usage, except in steel production.
The results are shown in Figure 15 (see
detailed calculation and assumptions in
Appendix 4).88

expected to see increasing deployment of
grid-scale storage.87 The bigger challenges
will be expanding renewable energy in
weaker grids in developing countries,
emphasizing again the importance of
climate ﬁnance to facilitate the transition.
We now examine what is needed to
replace depleting fossil fuel extraction,
by comparing the residual oil and gas
demand that will remain while aggressively
moving to clean energy, with natural
depletion of existing oil and gas ﬁelds

We see in the Figure that in 2035, expected
oil and gas production from existing ﬁelds
roughly matches the requirement with a
50% renewable energy penetration. Further
depletion to 2045 leaves greater production
than would be required while moving to
80% renewable energy.

Figure 15: Final Energy Consumption by Source With 50% Renewable Penetration in 2035 and 80% in 2045,
Compared to Depletion of Existing Oil and Gas Fields (See Appendix 4)
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Figure 16: Projected Power Demand and Fuel Source, in Jacobson et al’s Roadmap for 139 Countries
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Mark Jacobson of Stanford University
and colleagues have developed detailed
roadmaps for how 139 countries could
achieve 80% renewable energy by 2030,
and 100% by 2050, as shown in Figure 16.89
These are much faster rates of conversion
than we have outlined above. For each
country’s projected energy demand
– including electricity, transportation,
heating/cooling, and industry – Jacobson’s
team considers what level of each
renewable energy source would be
required, using only technologies that are
available today. They take into account the
wind, solar and water resource, land area
and infrastructure for each country, and
allow for intermittency. A small proportion
of transportation and industrial energy uses
hydrogen as a fuel carrier.
What Jacobson and his colleagues
have shown is the technical feasibility of

obtaining 100% of energy from wind, water
and solar by 2050, and 80% of it by 2030.
The technology can deliver, and there is
sufﬁcient available resource, while taking
up just 0.25% of the 139-country land area,
mostly in deserts and barren land (plus
a further 0.7% for spacing between wind
turbines, which can be used at the same
time for farmland, ranchland, grazing land,
or open space). They have also shown that
the transformation will create a major net
addition to the number of energy jobs,
compared to continuing with fossil fuels.
Jacobson’s calculations are not just a
theoretical possibility. In a global survey of
1,600 energy professionals by consultancy
DNV GL, nearly half of respondents said
they believed the electricity system they
work in could achieve 70% renewable
generation by 2030, if there were sufﬁcient
political will.90

How much does all this cost? Over recent
years, estimates of clean energy costs have
been consistently revised downward, while
estimates of the cost of climate change have
been revised upwards. In many parts of the
world, wind and solar are cost-competitive
with gas and coal power generation, and
with fast-falling costs they soon will be
elsewhere as well (see Box 3).
Bloomberg New Energy Finance (BNEF)
estimates that by 2027, it will be as cheap
to build a new wind or solar plant as to
run an existing coal or gas plant. BNEF
projects that to have a 50% chance of
keeping warming to 2°C, $14 trillion of
clean energy investments would be needed
over the next 25 years; however, $9 trillion
would occur even in the absence of policy
intervention.91 While in this report we focus
on achieving a greater probability of staying
below 2°C, and aiming for 1.5°C, which
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Table 7: Case Studies of Rapid Energy Transitions

Country

Technology / Fuel

Market or Sector

Period of
Transition

No. of Years from
1% to 25% Market
Share

Population
Affected (millions)

End Use Energy Technology
Sweden
China

Indonesia

Brazil

United States

Energy Efﬁcient Ballasts

Commercial Buildings

1991-2000

7

2.3

Improved Cookstoves

Rural Households

1983-1998

8

592

Liqueﬁed Petroleum Gas
Stoves

Urban and Rural
Households

2007-2010

3

216

Flex-Fuel Vehicles

New Automobile Sales

2004-2009

1

2

Air Conditioning

Urban and Rural
Households

1947-1970

16

52.8

Energy Supply
Kuwait
Netherlands
France
Denmark
Ontario, Canada

Crude Oil and Electricity

National Energy Supply

1946-1955

2

0.28

Natural Gas

National Energy Supply

1959-1971

10

11.5

Nuclear Electricity

Electricity

1974-1982

11

72.8

Combined Heat and Power

Electricity and Heating

1976-1981

3

5.1

Coal

Electricity

2003-2014

11*

13

Source: Benjamin Sovacool

* The Ontario case study is the inverse, showing how quickly the province went from 25% coal supply to zero.

would require a greater proportion of clean
energy, the BNEF estimate gives a useful
ballpark ﬁgure. It should be compared with
the projected $14 trillion in new fossil fuel

investments, and to stop expansion of fossil
fuels. The cost competitiveness shows that
the net cost of those interventions will be
modest, or even negative. We would further

extraction and transportation (Section 4),
not to mention investment in power plants
and reﬁneries.

note that one of the biggest barriers to the
transition is the estimated $452 billion G20
countries currently provide in subsidies
every year to fossil fuel extraction.92

As a result of increasing costcompetitiveness, much new energy
investment is now indeed going into clean
energy. However, the rates of renewable
penetration in Figure 15 – sufﬁcient to
replace fossil fuel decline – are greater
than would occur due to market forces
alone. The point is that policy intervention
is needed to drive investment decisions
solely into clean energy, to build sufﬁcient
institutional capacity to carry out the

Is such a large-scale transformation
possible, at such a speed? Benjamin
Sovacool of Aarhus University has pointed
to several energy transformations at the
national-level – in both end-use and supply
technologies – that took place on these kind
of timescales, shown in Table 7.93 In several
cases, a concerted and coordinated effort
by government was vital to facilitating the
transition, through subsidies, establishing
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pilot programs, retraining workers, and
regulation. A worldwide transition away
from fossil fuels is of course a larger and
more complex undertaking than these
examples, but as Sovacool notes, “previous
transitions may have been accidental or
circumstantial, whereas future transitions
could become more planned and
coordinated, or backed by aggressive social
movements or progressive government
targets.”
We conclude that:
Y Gradual decline of fossil fuel extraction

by depleting existing oil and gas ﬁelds
and phasing out coal is replaceable with
existing clean energy technologies, without major extra cost.
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JUST TRANSITION

often more precarious than jobs directly

The implications of limiting global warming
to below either 2°C or 1.5°C are signiﬁcant.
It will require a fundamental transformation
of the energy industry, beginning
immediately and taking place over the next
three to four decades. There are many
advantages to this transition, even aside

in energy companies. Many energy jobs
lie in construction rather than operations,
and so in the short term, an end to fossil
fuel construction may lead to a more rapid
decline in job numbers than in volumes of
fossil fuels. Communities may be hit by a
loss of revenue or local economic activity,
and cultural impacts in places where a
community has been long associated with a
particular employer or industry.

from its necessity to prevent dangerous
climate change:
Y Renewable energy sources generate

power more cheaply than coal or gas in
many parts of the world, and soon will do
so nearly everywhere (see Box 3).
Y Electric vehicles commonly offer higher

performance than internal combustion
engines, and are also expected to be
cheaper within the next ﬁve years.
Y Clean energy industries employ many

Action by governments is therefore
needed to conduct the energy transition
in a way that maximizes the beneﬁts of
climate action while minimizing hardships
for workers and their communities. Trade
unions and others have developed a
framework for a just transition in relation to
climate change, the importance of which
is recognized in the preamble of the Paris
Agreement.98 In 2015 the International

more people per dollar invested and
per GWh generated than fossil fuel
industries. A study by the United Nations
Industrial Development Organization

Labour Organization adopted guidelines
on just transition.99 Key elements of a just
transition include:100

found that $1 million creates twice as
many jobs if invested in renewable
energy and energy efﬁciency as it would
if invested in fossil fuels.94 Meanwhile, the
United Kingdom Energy Research Centre
ﬁnds that a GWh of electricity from wind
and solar creates ﬁve times as many

Y Sound investments in low-emission and

jobs on average as a GWh of electricity
generated from gas and coal.95
Y Reduced fossil fuel pollution will have

massive beneﬁts for health: coal burning
alone is estimated to cause 366,000
deaths per year in China and 100,000
per year in India.96

job-rich sectors and technologies.
Y Social dialogue and democratic

consultation of social partners (trade
unions and employers) and other
stakeholders (such as communities).

the companies than by their high-cost
continuation.97
However, the process of transition will not
necessarily be painless for individuals,
companies, regions, and countries. It will
affect fossil fuel energy workers, many of
whom may not have the right skills or be
in the right location to smoothly transition
into clean energy jobs. It will also affect
people working to service fossil-based
utilities and worksites, whose positions are

provided communities around closing bases
with planning and economic assistance,
environmental cleanup, community
development grants, and funding for
community services, as well as counselling
and preferential hiring for affected workers.
In the energy sector, the current Obama
Administration Power+ Plan, which offers
support for communities previously
dependent on coal, has many of the
features of a just transition, including
funding for job training, job creation, and
economic diversiﬁcation.
The job and skill proﬁles of workers who
could potentially be affected vary widely,
and therefore require different strategies.
For workers currently employed in fossil fuel
extraction or use, incumbent companies
must support workers and either offer
career progress in non-fossil fuel parts
of the company or provide them with
transferable skills to navigate the labor
market with better chances for success.
For communities and workers that depend
indirectly on fossil fuel economic activity,
public authorities must anticipate the need
for new sources of revenue and support
investments to transform their economies.

Y Research and early assessment of the

social and employment impacts of
climate policies.
Y Training and skills development

to support the deployment of new
technologies and foster industrial
change.

Y Some analysts argue that given

diminishing returns from developing
oil and gas at the frontiers, investors
in oil companies would obtain higher
returns from a phased wind-down of

reintegration into American society and to
the transition to peace. Another military
example was the 2005 Base Realignment
and Closing Commission (BRAC), which

Y Social protection alongside active labor

markets policies.

The most critical questions lie in how
industry and policymakers will conduct
an orderly and managed decline of fossil
fuel extraction, with robust planning for
economic and energy diversiﬁcation. As
Anabella Rosemberg of the International
Trade Union Confederation writes, “Job
losses are not an automatic consequence
of climate policies, but the consequence
of a lack of investment, social policies, and
anticipation.”102

Y Local economic diversiﬁcation plans

that support decent work and provide
community stability in the transition.
As Jeremy Brecher of Labor Network
for Sustainability points out, all of this
is achievable and has several relevant
precedents in the United States.101 At
the end of World War II, the G.I. Bill of
Rights provided education and training,
loan guarantees for homes, farms, and
businesses, and unemployment pay for
returning veterans. It was vital to their

National governments should seek to
stimulate new economic growth in regions
previously dependent on fossil fuel
industries, and in new industries to take
their place. Most importantly, leaving things
until carbon budgets are mostly exhausted
would result in disruptive change that
would be sudden, costly, and painful. By
starting now, the transition can be managed
efﬁciently and fairly, to the maximum
beneﬁt of everyone involved.
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6. CONCLUSION

In the Paris Agreement, 195 governments agreed to limit global warming to “well below
2°C” above pre-industrial levels, and to aim for a temperature increase of not more than
1.5°C. In this report, we have used the concept of carbon budgets, drawn from the Fifth
Assessment Report of the IPCC, to explore what this would mean in practice.
We ﬁnd that the oil, gas, and coal in already-developed ﬁelds and mines (that is, where the
infrastructure has been built) exceeds the amount that can be burned while likely staying
below 2°C, and signiﬁcantly exceeds the amount that can be burned while staying below
1.5°C. Any new fossil fuel infrastructure that is built would require a corresponding early
retirement of existing infrastructure. Given the political and economic difﬁculties of closing
down existing facilities, we recommend that:
Y No new fossil fuel extraction or transportation infrastructure should be built worldwide.

Instead, we should allow for the gradual decline of existing operations, over the coming
decades, and invest strongly in clean energy to make up the difference. We have seen that
there is no economic or technical barrier to making this transition over this time frame: the
only requirement is political will.
To minimize the costs of the transition, governments should conduct robust planning for
economic and energy diversiﬁcation. The principles of just transition should be applied, to
ensure workers and communities beneﬁt from the shift to a clean energy economy, rather
than be harmed by it.
The conclusions in this report will take some by surprise, and cause alarm with others.
They imply serious alterations to the global economy, will be resisted by some of the
most proﬁtable companies ever known, and will necessitate bold and decisive action by
governments on a scale not seen thus far.
But the conclusions are also remarkably straightforward at their core. To keep from burning
more fossil fuels than our atmosphere can withstand, we must stop digging them out of the
ground. With this report, we put forward recommendations on how to go about doing just
that in a sufﬁcient, equitable, economically efﬁcient, and just fashion.

Vehicles work at an open-pit coal mine near Ordos in
northern China’s Inner Mongolia Autonomous Region, 2015.
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APPENDIX 1: DEFINITIONS OF RESERVES

Since fossil fuel reserves are located
beneath the earth’s surface, estimating
their quantity is based on inherently limited
information drawing on interpretation
and judgment of geological data, as well
as assumptions about economics and
operations. Quantities of reserves are
therefore distinguished by the degree of
conﬁdence in them: proven, probable,
and possible.
The most commonly cited estimates
for reserves in fact refer only to proven
reserves, a quantity deﬁned (where
probabilistic methods are used) as having
a 90% likelihood that the amount actually
recovered will exceed the estimated
amount. 103 This is because the principal
use of the concept of reserves is to help
investors assess the value of a company by
providing an indicator of its future potential
production. For this purpose, the most
relevant estimate is the more certain one,
as it carries less risk.
Since it requires such a high degree of
conﬁdence, the proven reserves ﬁgure
understates what can be expected to in

t
u

v

fact be extracted, even based on current
knowledge. For anticipating the future
impact on the climate (or indeed on energy
markets), it is more relevant to consider a
realistic estimate of what will be extracted.
In this report, we therefore also state
probable reserves of oil and gas, taking
proven plus probable to refer to the best
estimate of the quantity that will ultimately
be extracted in the absence of climate
constraints. We interpret this as the mean
(expected) value.t
Contrary to what might then have been
expected, the proven-plus-probable
reserves ﬁgures we use in this report
are actually lower than those in the BP
Statistical Review of World Energy, which
claims to give proven reserves. The reason
is that BP takes at face value the amounts
claimed by countries such as Venezuela,
Saudi Arabia, and Canada, whose
measurements lack transparency, are widely
suspected to be inﬂated, and/or rely on
broader-than-usual deﬁnitions of proven
reserves. Rystad Energy – our source of
reserves data – instead makes judgments of
what reserves are realistically extractable.104

Estimates of probable reserves are harder
to obtain than of proven. In particular, there
are no reliable data available for probable
reserves of coal, and deﬁnitions vary
signiﬁcantly between countries. Even data
on proven coal reserves is of much poorer
qualityu than data on oil and gas, for which
there have been efforts to align deﬁnitions
and compile global reserves data from
company and government reports.v The IEA
notes that due to the sheer scale of coal
reserves and substitution by gas, there has
been little interest in coal surveys since the
start of the twenty-ﬁrst century.107
The implication is that the quantity of
reserves is a less important determinant of
future production for coal than for oil and
gas (another important underlying factor
is air pollution regulations).108 For these
reasons, in this report we use only proven
reserves for coal.

While deﬁnitions vary, it should be noted that we differ from the more common usage of “proven + probable” to refer to the median estimate. Our reason is that whereas the median
is a useful quantity for considering a single ﬁeld, median values cannot be arithmetically added due to the mathematics of probability, whereas mean values can be.
For example, the BP Statistical Review takes its coal reserves data from the World Energy Council’s World Energy Resources, which is only published every three years: thus the
2016 BP publication contains data relating to 2011. Availability of reliable coal data is especially limited for China, by far the world’s largest coal producer. The World Energy Council
has not updated its China data since 1992.105
Estimates of reserves held by listed companies are relatively reliable and easily available. This is because listed companies are required by ﬁnancial regulators to report their
reserves, and the deﬁnitions and rules are quite strict. But the majority of the world’s oil, gas and coal reserves are held by public sector companies, for which reporting is much less
standardised and so there is less certainty in the numbers. This uncertainty is reﬂected for instance in debates on the actual level of Saudi Arabia’s oil reserves.106
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APPENDIX 2: ASSUMPTIONS ON LAND USE
AND CEMENT PRODUCTION
This appendix explains the basis for the
estimates of future emissions from land use
change and cement production, used in
Figure 5.

Y Using high-performance cement to

reduce the cement content in concrete.
Y Making clinker from substances other

after 2050. In the worst case, we assume no
change in emissions intensity from 2015.

For emission projections from land use, we
use IPCC AR5 scenario database found at
https://tntcat.iiasa.ac.at/AR5DB/.109

Y Carbon capture and storage (CCS).

The IEA projects an increase in global
cement production from 3,800 Mt in 2012 to
between 4,475 Mt (low-demand scenario)
and 5,549 Mt (high-demand scenario) in
2050.113 We assume the volume of cement

There is considerable variation among the
scenarios. For the base case assumption, we
use the median; for the range calculations
we use the interquartile range. All are shown
in Table A2-1.

Neither novel clinker ingredients nor CCS
are proven technologies, with both existing
only in a few pilot settings (see Appendix
3). And in much of the world, the cement
content of concrete is already minimized;
no estimates are available for potential
further optimization.

production grows until 2050 according to
the IEA’s low-demand scenario, and then
remains at the 2050 level for the rest of
the century.w In the worst-case element of
the range, we assume the high-demand
scenario until 2050, and then continued
growth at the same rate for the rest of the
century, up to 6,944 Mt in 2100.

than calcium oxide, such as magnesium
oxides derived from magnesium silicates.

LAND USE

CEMENT MANUFACTURE
Of all CO2 emissions, the emissions from the
calcination reaction in cement manufacture
are among the most difﬁcult to reduce,
particularly given that cement is such a
fundamental material for construction
that there are no foreseeable prospects
for its widespread substitution. There are
four possible routes to reducing these
emissions:110
Y Blending other materials such as ﬂy ash,

blast furnace slag, or natural volcanic
materials, to reduce the clinker content
of cement.

Blending, the ﬁnal potential option, is
commonly used. The IEA estimates that the
average clinker content of cement could
be reduced from 79% in 2006 to 71% in
2050.111 In a subsequent publication, the IEA
adjusted this to an improvement from 80%
in 2009 to 67% in 2050.112 In our base case,
we assume that CO2 emissions per metric
ton of cement produced are reduced in
proportion to the reduced clinker content
on a straight-line basis up to 2050 (and
that the increased amount of blended
substitutes does not cause new emissions),
but that no further improvements occur

If the technologies of novel clinker
ingredients and CCS turn out to be
successful, emissions from cement
manufacture could be reduced to close to
zero at some point in the second half of this
century. Drawing on the same studies by the
IEA and discussions with cement industry
experts, climate scientist Kevin Anderson
suggests that in this scenario total cement
emissions could be limited to 150 Gt of CO2
from 2011 till eventual phase-out later this
century.115

Table A2-1: Cumulative CO2 Emissions from Land Use, 2015 to 2100
Median
st

21 Gt CO2

1 Quartile

-206 Gt CO2

3rd Quartile

57 Gt CO2

Source: IPCC Scenarios Database

Table A2-2: Range of Cement Emissions, 2015 to 2100

Cumulative Cement Production, 2015-2100 / Gt
Calcination Emissions (t CO2 ) per Tonne of Production, 2100
(Declining from 0.49t/t in 2012)
Total Emissions / Gt CO2

Best Case

Base Case

Worst Case

N/K

377

487

0

0.41

0.49

150

162

241

Sources: IEA, Kevin Anderson

w

Once urbanisation and development reach a certain level, a country’s cement consumption declines to a lower level as major infrastructure has already been built, and construction
is reduced to maintenance and replacement. When this happens in enough countries, the world will reach “peak cement.”114

APPENDIX 2: ASSUMPTIONS ON LAND USE AND CEMENT PRODUCTIONS 47

5122
APPENDIX 3: CARBON CAPTURE
AND STORAGE
Carbon capture and storage (CCS) is a
process in which the CO2 released from
burning fossil fuels is captured, compressed,
and stored underground in deep geological
reservoirs. Although CCS has been strongly
advocated since the 1990s by the fossil
fuel industry and others, it has barely been
deployed to date, a record the Financial
Times describes as “woeful.”116 Due to slow
development of the technology, even if CCS
were developed at scale it is estimated that
the carbon budget would only be extended
by 12% to 14% by 2050.117
While CCS technology is well understood
in theory, many actual projects have been
beset with problems. The only operating
joined-up CCS power project, Boundary
Dam, came on line in Canada in 2014. The
plant has struggled to operate as planned,
suffered considerable cost-overruns,
and been forced to pay out for missing
contracted obligations.118 The leading U.S.
project, Kemper, is already over two years
late and $4.3 billion over budget.119

on the objective of increasing short-term
reservoir pressures in order to force more oil
out, and not so much on long-term storage
integrity.121 The IPCC believes that the risks
are low, for “well-selected, designed, and
managed geological storage sites.”122
In that light, it is troubling that the world’s
ﬁrst industrial scale CCS project, the
Sleipner project in Norway, started in
1996 and assumed to be safe until it was
discovered to have fractures in its caprock
in 2013.123 The other major problem facing
CCS is its cost. Even CCS advocates
recognize the “outstanding commercial
challenges” that projects around the world
face.124 It is estimated that CCS could
increase the cost of coal-ﬁred electricity
plants by 40% to 63% in the 2020s.125 In
2015, Shell Chief Executive Ofﬁcer Ben
van Beurden conceded that CCS is too
expensive without government subsidies.126
Faced with these many challenges, CCS
now appears to be experiencing a cooling
of government and industry interest.
Last year, the United Kingdom cancelled

A fundamental question about CCS is
whether stored CO2 might be at risk of
leaking from underground reservoirs. If it
did, it could add large quantities of CO2 to
the atmosphere, at a time when it is too
late to stop emissions. While the reservoir
integrity question has been modeled,
there is a shortage of empirical evidence,

its competition for commercial-scale CCS
projects127 and the United States terminated
funding for the FutureGen CCS retroﬁtting
demonstration project.128 Earlier in 2015,
four leading European utilities pulled out
of the European Union’s Zero Emission
Platform, a long-term project to study and
develop CCS technology, jointly stating,

especially over extended periods of time.
Part of the problem is that of the twentytwo CCS projects built to date, sixteen have
been used in enhanced oil recovery.120 In
these cases, studies have focused largely

“We currently do not have the necessary
economic framework conditions in Europe
to make CCS an attractive technology to
invest in.”129

A tailings pond at the Suncor Steepbank/Millenium Mine
in the Canadian tar sands. Alberta, Canada, 2014.
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APPENDIX 4: OIL AND GAS REQUIREMENT
IN CLEAN ENERGY SCENARIOS
This appendix explains the basis for our
calculations of renewable energy required
to replace depleting fossil fuels, in Figure
15. We use the model of 139 countries
developed by Mark Jacobson of Stanford
University,130 to consider two scenarios: 50%
average renewable energy in 2035, and
80% in 2045. In both scenarios, steam coal
is entirely phased out; we examine therefore
the remaining oil and gas requirement.

APPROACH AND
ASSUMPTIONS
In the model, all energy-using sectors are
progressively electriﬁed, and electricity
generated using wind, concentrated solar
power, geothermal, solar photovoltaic, tidal,
wave, and hydropower. No new hydro dams
are built, but existing ones are maintained.
A small amount of the electricity is used to
produce hydrogen for some transportation
and industrial applications.

The estimates are all based on ﬁnal energy
consumption.

To simplify, we further assume:
Y 50% renewable energy is achieved by

We use projections of 2035 and 2045
energy demand by extrapolating on a
straight line from the International Energy
Agency’s 450 Scenario,131 broken down
by sector (industry, transportation and
buildings) and fuel. We adjust these demand
estimates using Jacobson’s conversion
factors, to account for the higher energyto-work conversion efﬁciency of electricity
compared to combustion of fossil fuels.
In the 50%-by-2035 scenario, we use the
IEA 450 Scenario’s estimates of coking coal
use, with zero steam coal. In the 80%-by2045 scenario, we assign 10% of industrial
ﬁnal energy to coking coal.
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electrifying 90% of energy for buildings,
60% for industry, and 30% for transport;
and then generating 84% of electricity
with renewables.
Y 80% renewable energy is achieved by

electrifying 95% of energy for buildings,
85% for industry, and 80% for transport,
and generating 90% of electricity with
renewables.
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Table A4-1: Global Final Energy Consumption by Source With 50% Renewable Penetration in 2035 and 80% in 2045 (Using Jacobson Model)
50% by 2035

80% by 2045

473

332

Oil

69

0

Gas

298

0

1,565

2,057

Heat

56

0

Bioenergy

128

0

mtoe
Industry
Coal

Electricity

Other RE

19

31

2,608

2,420

Oil

1,180

149

Electricity

703

1,392

Biofuels

271

123

Other

191

76

2,345

1,739

0

0

Oil

17

0

Gas

22

0

1,995

2,428

Heat

17

0

Bioenergy

70

0

SUB-TOTAL
Transport

SUB-TOTAL
Buildings
Coal

Electricity

96

161

SUB-TOTAL

Other RE

2,217

2,589

TOTAL

7,168

6,748

Power
Coal

0

0

Oil

95

90

Gas

463

437

Nuclear

226

213

42

40

Renewable

3,436

5,097

SUB-TOTAL

4,263

5,876

Oil

1,360

239

Gas

783

437

Bioenergy

Totals by fuel

Coal

473

332

Nuclear

226

213

Bioenergy

511

163

Other

264

76

Renewable

3,551

5,289

TOTAL

7,169

6,748

Sources: IEA, Mark Jacobson et al, Oil Change International analysis
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~liljøs~ksmål
■ Gl:'eenpeace og Natur og Ungdo m
saksøk er staten for brudd på
· Grunn loven etter at nye områ.der i
Barent shavet ble åpnet for olje- og
gassvirksoII1.het i 23. konses jons- ·
!"Unde. Staten anklag es for brudd · .
på Grunnl ovens 'paragr af 112, som
slår fast at alle har rett til «et miijø · . ·
• som sikrer helsen , og til en natur · ·
der produk sjonse vne og mangfo ld
bevare s. Natl.ifens ressurs er skal
dispon eres ut fra en langsik tig og
· allsidig betraktning som ivareta.i:- ..
denne rett også for ettersle kten.» · ·
• .Søks~ åi~t mot sta~n blir ikke .
bare viktig for oljevu- ksomh eten i ·.·
nord, men for hele det politis ke . · ·
system et i Norge: Spørsm ålet er ;
hva som skal avgjøre s av Stortin
+ • og de folkevalgte og hva domsto -get
·· ,.·
lene skal bestem me. Det vil også ,::
stå st.--id om hvorda n grunnlovspa- .
· ragrafen skal forstås . Grun..1- · · ·
fl
· lovstek ster er i. sin karakt er gene- :
C
h
reile, og noen av formul eringen e er ....
fl
en form for samfun nsmess ige .. ·
·. I'l
progra merklæ ringer og målset tin- .·. · . r,
· . ger. Tor eksem pel sto det ti.dlige re i · - . r,
Grunn loven at staten har pli.let til å · ···· li
si
sørge for at ethver t arbeids dyktig . ' · ,·. fe
· menne ske kan tjene til livets .
: ir
·. ' ', fr
opphol d ved arbeid. Men ingen ·
lE
..· kunne slå denne paragr afen i :·
h,
· ·. bordet på arbeids kontor et og .
fr
umidd elbart kreve en jobb. .I denne
le
saken vil også domsto lene måtte :· ,:.
drøfte. hva det helt konkre t betyr at
E,
.; vi
·· staten skal verne om nature n og
. . gi
miljøet for fra..m tidige genera sjone.·. . . ..._·. to
■ Stortin'get s'ær ~verfor et proble m.• ~
når detske l u tforme grunnl ovstek lai
, ster. Lovtek stene kan bli så aUmen- ·
Hi
ne at d.e i praksis ikke får noen '·· ·. · . •'. _
betycb ing, men de kan også bli så . ·.
d~
sterke at de legger seg opp i poli· kj,
tiske priorite ringer- som tilligge r de · ·· · fol
· folkevalgte. Søksm ålet mot staten·: :, .·
.. vil rulle opp disse og andre spørs- .· · · · . tn
· · . :o~l i sin fulle bredde . Kampe n for
. miljøe t er .e n av vår tids viktigs te
·· saker, og miljøfo rkjemp erne står
■
fritt til å bruke alle midler i striden.
··: Likeve l er det grunn til å advare
..·mot en ameril·r nnsk utvikli ng, der
store og omstri dte politisk e ptin- ·
sippsp ørsmål konsek vent avgjøre s
av Høyes terett og ikke i Kongre s·. sen. Vi tror på folkelig m obilise ring
• og mener en kombi nasjon av : '
opplys ning og demok ratisk, folke. valgt makt vil sikre en bærekr aftig
utnytti ng av natu..rr essurse ne til ·.
gode for_fra.rntidige genera sjoner. . · . ·: .
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Trekk klimasøksmålet 01n Arktis
- av Trygve Harlem Losnedahl -

Nylig ble jeg invitert til å donere penger til
folkets klimasøksmål om Arktis.Jeg støtter
saken, men søksmålet bør trekkes.
Trygve Harlem Losnedahl
DB.ARTIKKEL

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA.

En rekke miljøorganisasjoner og kulturpersoner har sammen etablert
•Foreningen Grunnloven 112•, og skal gå til søksmål mot staten for å
kreve at domstolene stanser oljeletingen i Arktis,l!l De hevder at å
åpne for oljeutvinning i Arktis er i strid med Grunnlovens
o<Jlliljøbestemmelse• - paragraf nummer 112.

Søksmålet er et uttalt «politisk» søksmål.
La meg først klargjøre. Jeg er imot oljeboring i Arktis. At Erna Solberg
og Tord Lien jublende har tilbudt oljeselskapene å borre etter olje i de
sårbare nordområdene, er nok et trist kapittel i kampen for miljøet.
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Likevel er jeg imot søksmålet. Det er to hovedgrug~.,lV~it, som • . , ,
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gjelder både rellslig og politisk strategi.
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Søksmålet er et uttalt •politisk• søksmål. Politiske søksmål har alltid
som mål å skape politisk og folkelig engasjement for saken. Dette har
vært målet i flere søksmål for homokampen rundt om i verden, eller
søksmål i forskjellige miljøsaker, som utbyggingen av Alta-vassdraget
på 1980-tallet her i Norge.
I tillegg til å forsøke å skape folkelig engasjement gjennom rettssaken,
vil man normalt også ønske å vinne i domstolen. Man ønsker at
domstolen skal konstatere at homofile må få til å gifte seg, eller at
staten faktisk ikke kan bygge ut Alta-vassdraget.

Taper man saken derimot, kan det sementere status

quo.
Jeg skriver at det normalter et mål å vinne saken, for det finnes
eksempler på politiske søksmål der tap i retten må ha fremstått
åpenbart. Den homofiliskeptiske filosofen Nina Karin Monsen samlet
for eksempel en gruppe venner, og saksøkte staten fordi de mente at
den rødgrønne regjeringens innføring av kjønnsnøytral ekteskapslov
var ulovlig. De var sikkert sterke i troen, men noen realistisk tro på
seier hadde de neppe.
Eksempelet med de mange søksmål om homofilt ekteskap rundt om i
verden, illustrerer en annen side ved politiske søkmål: Vinner man
saken, kan den få betydning for andre saker i framtiden. Konkluderer
f.eks. retten med at homofile må lov til å gifte seg, vil fort de samme
prinsippene om likebehandling føre til andre positive endringer også,
som at homofile kan få rett til adopsjon, eller ikke kan diskrimineres i
organisasjonslivet, osv.

At man gaper for høyt når man vil bruke retten
politisk, er ikke et ukjent fenomen.

Taper man saken derimot, kan det sementere status quo. Etter at
kampen om Alta-vassdraget ble tapt i Høyesterett:. skal miljøfilosofen
Arne Næss slagent ha sagt noe som at •Jammen? Hvordan skal vi få
stanset utbyggingen, da?•. Svaret var at det kunne ikke stanses,
verktøykassen var tom. Og når en så stor sak blir avgjort med tap, kan
Høyesteretts dom også potensielt få motsatt effekt av miljøvemers
ønsker, ved at den tolkes som et slags klarsignal for liknende
utbygginger i framtiden.
Søksmålet om oljeboring i Arktis har et uttalt mål om å skape folkelig
engasjement, både nasjonalt og internasjonalt. Søksmålet har også mål
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om at saken skal få positiv effekt på at andre
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Meld deg på her

Til sakens rettslige side viser Foreningen Grunnloven 1l2 på sine
hjemmesider til en juridisk utredning som konkluderer med at
oljeutvinning i Arktis •vil være et klart brudd» med Grunnlovens vern
av miljøet. Uttalelsen er en munnfull, for konklusjonen er reelt sett
høyst usikker. Det innrømmer også initiativtagerne i innledningen til
rapporten, der de skriver at konklusjonen er langt fra ubestridt
At konklusjonen er høyst usikker, er en god grunn for å revurdere
søksmålet Effekten· av å tape, kan fort bli at man sementerer dagens
forståelse av Grunnloven § 112 som en politisk programerklæring, i
stedet for å aktivere den. Da kan søksmålet få motsatt effekt av
formålet.
Jeg mener det ville vært mer strategisk ikke å gape så høyt som
Foreningen GnJJlllloven ll2 gjør i dette første miljøsøksmålet for å
sette Grunnloven § 112 på kartet.

Politiske mediesaker vil nesten alltid inneholde to
hovedroller; skurker og ofre.
At man gaper for høyt når man vil bruke retten politisk, er ikke et
ukjent fenomen. Da det ble avslørt at et datterselskap av Aker
Kværner utførte reparasjonsarbeider på fengselet på Guantanamo,
gapte Amnesty for høyt. De gikk etter Aker Kværner i
politianmeldelse og I media. Saken endte med henleggelse, bl.a.
grunnet rettslige utfordringer med å·bevise morselskapets
strafferettslige skyld for det et datterselskap hadde gjort.
Kanskje Amnesty burde forsøkt å gå rett etter datterselskapet? Et
annet eksempel var da Økokrim ville bruke retten politisk for å
kjempe mot skatteunndragelse. De gikk til gigantsøksmål i
Transocean-saken.11 år senere endte saken med et fullstendig tap for
Økokrim. I stedet for å få vist at skatteunndragelse er et stort
samfunnsproblem og burde belgempes bardere, endte det med at
Økokrim måtte beklage offentlig for saken.
Jeg tror at Foreningen Grunnloven 112 vil ha større sjanser med å
vinne andre rettssaker på grunnlag av Grl. § 112 enn Arktis-saken,
f.eks. om snøscooterforbudet, gruvedumpingen i Førdeljorden, eller
noe innenfor rømte laks fra oppdrettsanlegg. Disse er ikke
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For miljøbevegelsen er Frp og Høyre i
utgangspunktet de største skurkene.

Den rettslige siden ved Arktis-søksmålet er riktignok av mindre
betydning. dersom saken er egnet til å skape folkelig engasjement. Det
tror jeg dessverre ikke at den er.
Politiske mediesaker vil nesten alltid inneholde to hovedroller;
skurker og ofre. (Den tredje hovedrollen, helten, er gjerne mer
nedtonet, hvis man ser bort fra politikere i valgkamper). Skal sakene
skape folkelig engasjement, bør de ha «gode» ofre og skurker.
Lofoten hadde gode ofre. Det var de sjarmerende fiskeværene,
sjarkene og værbitte karer med ullgenser og sydvest. Offeret var de
majestetiske fjellene som skyter opp av havet og omringer
sandstrendene.
Offeret var turistene, lundefugl, og lokalbefolkningen som heller ville
ønske velkommen turister enn oUetønner. Snøscooter-saken har også
gode ofre. Offeret er skituren.Jotunheimen og hytta. Offeret er
gaupeunger og ørner. Offeret er påskesola, og den kramme snøen du
aldri kommer til å høre igjen, fordi knirkingen overdøves av
motorvrælet. Men hvem og hva er offeret i Arktis? Hvem skal vi
identifisere oss med og beskytte? Arktis har •dårlige» ofre.

Så kan man hevde at man allerede har investert så
mye i Arktis-saken, at man bør gjennomføre.

Og hvem er skurkene? Skurker er best når de beveger seg mot
ytterkanten av sin politiske plattform og sine verdier. For
miljøbevegelsen er Frp og Høyre i utgangspunktet de største
skurkene, men det er lettere å bli sint på en skurk i egne rekker.Jeg
jobbet selv i AUF da Lofoten-kampen var på sitt mest intense, og vi i
AUF (og miljøbevegelsen ellers) var mye sintere på Jens enn på Erna,
selv om de mente det samme.
Ettersom skurkene Tord Lien og Erna Solberg ikke er i ytterkanten av
verken Høyres eller Frps politiske plattform, er det så vidt jeg ltjenner
til ingen intern opposisjon av betydning i verken Høyre eller Frp i
denne saken. Antagelig vil ikke saken mobilisere mange av de to
partienes velgere. Håpet om politlsk gjennomslag er mindre.
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intern opposisjon .
Så kan man hevde at man allerede har investert så mye i Arktis-saken,
at man bør gjennomføre. Men har du valgt en sti som går i feil retning,
går du ikke til enden fordi du allerede er kommet så langt
(Når alt dette er sagt, om saken faktisk kjøres hele veien, håper jeg at
jeg tar feil)

fil Formelt er saksøkerne Namr og Ungdom og Greenpeace. De to er
medlemmer i Foreningen Grunnloven 112, som ifølge sine
hjemmesider jobber med søksmålet.

DRARTIKKEl.
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Klimaflyktningene kommer

Hadde Randers rett?

av Erik Martiniussen

av Helga Rognstad

11 JAN16
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av Julie Evensen

Kari Eli,abclh Kaski
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Frøhvelvet på Svalbard på utbedres
MANtF'JLC': ~hvelvet pA Svalbarrl skal oppgr.,dere51 h1Kt. Målet er
4 sikre otdP nedl'ryøtt, ti,,ene fra luile klodt'll IJtke påvirker. av
kl.imaendringec ~hvclvel skal sibe;orda.s gene'.iske rnanitold og
!'f el alltkerbe1-.wiger fnr pllu,tefrf, &n hele ve,,i,-n. Frøene er lagret
il,ypt inne l (lell, r:u!ftyst ved l\)elp av pcnnnfrost o,: kunstig ned&y1ing, NA skal S.atsbygg blllnt annet sim at vann fra snøemelting
utenfra Ikke trenger mn, forenkle vedbll:eholdet og (leme unødige

varmekilder. Samlet Llw Wtakene 10øre anlegget bedre rust.et mot
fnunlldige klunaend.-uiger, skriver Statsbygg , som har ansvam ror
driften.
llITTI)

Klimasaken er så viktig at den kan presse fram e:n juridisk

nurnors
IUSS. Om Greenpeace får ~edhold i sitt

søksmål mot staten, vil det bli det største inngrepet en norsk domstol har
gjort siden krigen. Men det kan bli nødvendig for å redde klimae4 mener le+ dende jussprofessor.

•

us

FAKfA
SØbmll for mlQt: , ,
■ GrHnr-.?ce og ~ur 1111

• •

UngdClf?I sa~:æ. sr.,en for å -

stanse tlldellngen av o!Je!~- ·,
M!f I

B a ~ ~ t •I

t, .

• Oe hevder ~lc!~Ung!!ne er I
! trio med Srun.,loven og
hrlsavt.~n. •• I

Org.,'1isasjo'le'le Ur s!-tlta
selv myndighet til å blande
1ra ele" tl:!ligere Nasa-:'c~scerer:
seg Inn i en lang rekke kl1maJ;:mu 'ia11ser,.
, :
• ;_
saker. Han er kl.or på at det er
store demokntiske utford.-inger merl å g1 domstolene mer
mautslippene, sammen med
makt.
- Ut ifra den klassiske for- handlingslammelsen i våre
I# Jo ..... SUnlerud, Tn,Mtlel"
dehngen mellom den lovgi- politiske organer, reiser spørsOrganisa!!Jonene Greenpeace vende, u~vende og dømmen- rdlet om domstolene må på
og Natur og Ungdom mener de makt, er dette helt klart banen for A berge kloden, sier
regienngen brøt Grunnlovens problematisk. Det vil innebæ- han.
paragraf 112, <klimaparagra- re en ny rolli> for domstolene,
- Sd fordi politikerne ikke
fen• cia tidligere i Ar Apnet nye som bryter med vår i:1narbei- fdr det til. md domstolen!? 1"1/d·
områder i Barentshavet for ~ tradi.loonelle forst!clse. de opp?
oljeleting. De har gAtt til søks- SA reiser det en debatt ~m eli-Ja, dø1 et m.anae !!Ommemål mot staten fol' å få opphe- testyre kontra folkcvalgt sty- ner del. Klimaet er å (l'WUlvet konsei;ionsrunden. NA får re. Jeg l1or dette vil Sl~ lan~ lertendt fvr wrt etslslenssøksmålet støtte fra uventet inne hos rn.mge, sier ban
(J'UDll.lai, c~ poUWu:rne er
sl tl.lsyuelaterule ute av
hold
S:mlle C:e :i:crsu
Hans Petter Graver, juss- ~ . i e m v!.nm Jnm stand til A &:!!t':'is 11edvemlige
profe9SOr ved Universitetet I or dommen bli rettsJaafflr, vedtak, at llr.r~ I.ar til orde
Oslo, er ni ev tungvelrtem!! I vil det væn d••t st,rste lJ.n. ror et vi a;i se ennerledes pA
norak JUSS. flan var en av fa- peptit &• en d "•nstol i nonk. dQIIIStolmes rolle.
vorittene bl å bli ny høyeste- politikk ~den Høyesterett t
Graver understreker at
rette:)ustibarius og er en kji,nt 1S4r. •t ~ Admimstra- klimasaken er j en særslilling,
ltribkcr av at dorn,tolene skal !QOm?Allet - Nor,e1; .dvi~ og at han ikke ser noen andre
blande seg i poll&ke anlig- styrmporp11 umler c,Utlps;- områder hvor domstolene bør
gender.
ldou2:i. li.,eate:dt k-1.. Jen- ta en større rolle i å legge føNA mener han situasjonen !l!l 01r.1gaven fordi kouit,?. or ringer for politikken.
er så kritisk at domstolene reg;Jeringu badde ,-nt !.an"it.idig ft~~ rettssall.-r
kan bli nødt til å gripe Inn.
cb!.
Del må likevel til for å red- Antallet rettssaker mot reg::,eNy rolle for don~loler
de klimaet, mener Graver
ringer som ildce lever i l<l.ima-Dette er et,riktig søksmål spørsm4let, øker i takt med
Graver mener en dom i favør
temperaturen på kloden.
1lV miljøorganisasjonene vil Kombinasjo;.1en av hvor vikåpne for at domstolene gir seg tig det er å gjøre noe med kil- • Natur og Ungdom og Green;ieace sin rettssak kommer i
kjølvannet av ot en neder•
landsk dornstol pAlå myndighetene å følge opp vedtak om
at kllmautsll.i;,pene skal reduseres med Z5 prosent sammenliknet med 1990-nivA.
• T Oregon i USA har rett.en
gått med på A behandle et høyere domstol Så langt finsøJcsmAJ som krever at myn- nes det Ingen rettskralbge
dighetene reduserer C01-ut- dommer som legger føringer
slipp for å hindre skader på for myndighetenes lilimapoliinnbyggernes rett til liv, helse tikk.
ogttihet.
PA grunn av de sto.-e konse• ; Pakistan og Belgia er lik- kvensene gir flere jurister
nende søksmål på vei, og. flere miljøorganisasjonene dårlige
land vil følge elter. Dommen odds i rettssalen.
IK>m pålegger nederlandske
- Dette er et ganske nytt
mymiigbeter 4 redusere lan- område, og det er mange som
MIIJØIAM!t: Greenpeace ers11ært kritisk tll oljeboring i Barents·
dets
utslipp
er
anket
til
en
er
enig i at del ikke vil være
havet. Her fra en prote.st nær Bjørnøya. -a;-c,n211P-Ml/lffllSC\IVU

--·

KLIMA

mm.

lett å nA fram med tanke pA en
sånn pamgnf, sa Eivmd
Smith, jussprofessor ved Universitetet i Oslo, til Nationen
onsdag.
Hans Petter Graver tar det
imidlertid ikke for gitt at Natur og Ungdom og Green•
peace vil tape.
- Det kan ikke uiclukkes at
de får en dommer i Tingretten
som er enig med deres argu-
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Flere mi

0
lciOSUV: Antall enslige mindreårige i

barnevernets omsorgssentre er nesten
sjudoblet fra 2014 til utgangen av 2015.
Hovedårsaken er tilstrømming av flyktrun' · ger til Norge i JjOl'. Barnevernets omsorgssentre tok hånd om 744 barn ved utgangen
, • • av 2015, mot 112 Arm før, melder Statisbsk sentralbyra. Dette gjelder både norske og utenle.ndske
barn. Totalt var det 1841 barn plassert i ulike barnevernsinstitusjoner i Norge i 2015, en økning på 50 prosent fra 2014. aT!I

revolusjon✓

sier Hans Petter Graver:

0

a
<

',
.I
j

li
T

ST.-i ti: Klimaet er så grunnleggende for vår e!lsistens og politikerne så handlingsl2 ·m·,~t. at flere vil
se annerledes på domstolenes rolle, mener professor Hans Petter Graver. ,c:,m: ui,n, •· , ~. '""ll•Tll 'Kk"""'
mcntasjon. Vi .har sett eksempler pA det i andre land.

Ju,iJboi. tc•oh1sjon
Selv om han mener miljøbevegelsen ikke er sjanseløse l
retten, i.ro~ ban det er nødvenc:Ug med :mdrtnger I jussen for
I! si.kre k:Umael og etterkom-

get til juridisk status i klimaog miljøspørsmål. Kan vi
rettsliggjøre mennesker som
ikke er fØdt, men som vil ramtemui,u u.demict i se
kølbe" tnk Gn!,vr W orde mes av klimaendringer? Xan
f'o: cle!}att om en juridisk re, vi gi juridisk status til en biotop? Jeg tror en slik diskuzjon
VolWQOll:
- Vi mA ta en seriøs diskl!- kan bli nødvendig.
1os@klassekampen no
sjon cm h=m som er berettimeme våre tilstrekkelig rettsvern I mllJtll!lakeIL
tale to det
v!J

2
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I et intervju i Klassekampen
lørdag drø!'te.r jussprofessor ~lans
Fetter Graver klimasøksmål.et
Greenpeace og NatW' og Ungdom
har rettet mot den norske staten.
Saksøkerne mener regjeringen brøt
Grunnlovens paragraf 112 :ia den
åpnet for oljeboring i A.rktis gjennem 23. konsesjonsrunde . .! Norge
har domstolene tædisjon<!it vært
forsiktige med å overprøve Stol'V-'1gets vedtak. Dersom staten blir
dømt, vil clet være det mest omfattende inngrepet en domstol har
gjort i norsk politikk siden
Høyesterett oppTettet Administra- .,
sjansråd.et i 1940, ifølge jussprofessor Graver. En slik dom vil ha fle.e
problematiske sider, fastholder
n.an: «Ut if:a den klassiske fordelingen mellom den lovgivende, utø- ·
vende og dømmende rnakt, er dette
helt klart problematisk».

Det oppsiktsvekkende er at
Graver til tross for sine innvendin•
ger gir søksmålet sin støtte. Klima
må stA i en særstill.ing, hevder ·
Graver, og spØr seg om ikke •dom-stolene må på banen for å berge
kloden~. Dette standpunktet er
dobbelt oppsiktsveklænde fordi
Graver tidligere har markert seg
blant de mer tilbakeholdne norske
juristene i spØrsm.IDet cm hvordan
domstol.ene bør bmke prøv'.ngsretten overfor Stortinget. De~ grunnsynet står Graver fortsatt pl. Han
understrek:erathan«ik.kesernoen
andre områder hvor domstolene
bør ta en større rolle i å iegge føringer for politikken». Men akkurat
klimasaken er altså så viktig at Graver me:i.er vi må gjøre et unntak f.-a
de prinsippene han eilers Ji...ar.
Det er ulike syn på hvor lan.gt
domstolene l::ør gå i Aoverprøve
vedtak gjort av de folkev-d.gte. Men
uavhengig av hvilket syn man il.ar,
kreves det i dimatten om forholdet
mellom.juss og politLldc at man
tenker noenlunde konsistent. Vår
statsskikk kan ikke tøyes og bøyes
bare forc!i. formfilet er så godt eller
saken er så viktig. Det ex ik.'te
va.'lSkelig å være enig i at klimasaken er svært viktig. Men som
-professor Graver selv peker på kan
et slikt søksmål medføre grunnleggende forandringer i forholdet
mellom domstoler og foLlcevalgte. I
neste omgang kan clet bane vei for
heE ami.re pressgrup~r som har
helt andre søksmål på hjertet. MIMffi KRISTJ.ÅNSSON

,_

I
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V~l ha grø
CR ·I! s
At~_ll(a1o11,.1,t t hlbr ll.1titrq I p,,j lf•ll''\~\
AM"'t,111 l'IP".tt il! \~jj,,.<flij ~,.,,,, ltl'n,,hl'ft
In~• llnlll•n r.ult,SIJd i !li l\.'1"1i•1ud ITrtl"t\ll•ie•l

Eidsvoll Holmb. HnlmAa trekker fram Hurt.illf'Uieru. nye hyb 1dsklp
i;om eksempel på ot det er mull" Akulle utslippene til Oordelle helt,
skriver VG. - Fjorde;ie vAre øc!eleg_ges iXV forurensing Cra c:ruis-etunsme. Nåe Hurtign1ten vise? at det er mulig I kutte utslippene h l
er det pli tide et regjeringl'n stiller strengere krav til cruisenaaingl!n, sier HolmA.~. som er partiets miljø-og transportpolitiske l.alsperson. -Bar nullut,illpp er gocit nok uni vi skal ta vare p4 l)order og
klima,&erSV•polilikcr n.

·1N··M
_·~i1Q:.~ y
-~-1E:fR
·--. , .
,L!I , 111
~

"I

'

U.: SV mener manglende rniJJ,ikrav lil cn.useakip

dr per de no:-sk (lordene. 8are nullutslJpp er bro n k, aier Hc1kki

)lt11,[11i ~ ~011.... , ~•t M1mtr kfl\lf.llW,nn tn1~•h1~1•,1

I •

--~"-

Bekymre for amerikanske tilstander om Greenpeac vi
J

I m ·N: Miljø evegelsen gar ~ette s
vei for å stoppe 1?,ye oljefult i · jord.
- Domstolene skal ikke beste me hva
som er god miljøpolitikk, svarer Michael Tetzschne .
+-

J'AKTA·- ~

~

.

.

: ..

,I

KUm

~J<LI.MA

~atu~ og Ungclcm og
Graen~ltt" har g!~ tn søksmål
mot stæen lar eiet de mener er

All 10 .... SUl'llill"IIC!:, Tc-:in~ ,

brudd pa Grt:nlltGIIMS paragraf
ill, c!en såk.tlte «ll'.im;,para· ,

- Domstolene er ikke eksaoraTen•, ·•ea å f.one lør •
menssensorer for demokra•
o 'lai>ufing I Arictis og Ila rerrts,- ' •
tiske vedtak, det er velgernes ~ hniet,
'
Jobb, sier Michael Tetzschner,
!'ara!!raf 112 kcm lnn under ·.
som repl'esenterer Høyre i
revlderl:,~en av Grunnlcn,en I .
kontroll- og konstitusjonsko201.4 og Står fast lnnbyggerries ~
miteen.
· · ;ett til et mil)• •oi'IJ twretar
Da Grunnloven bie revidert
hel..e:i, fonraltes '1æl'e-~raftlg
i 2014, var han blant dem so..-n ' og ::ieuarer miljøet for etterstek·
advarte mot endringer som
ter..
ville ba uklar juridisk status
Det er f9rste oang kllrr.aparaog bli mat for domstolene.
NA er han Joitisk til at mil- ' <1raren pr,ves i retten.
jøbevegelsen bruker rettsapparatet til. omkamp om kfuna.
politikken.

--

IOlmado

Greenpeace og Natur og Ungdom har gitt til sak mot sta•
ten for A krenke Grunnlovens
paragraf 112. Paragrafen kom
klc1ssekampen 22. olctober ·
i 2014 og lovfest.er rett.en til et
miljø som :.ikrer helsen og en
bærekraftig forvaltning for
framtidige generasjoner.
kan måtte ta en større rolle for
Mlij!)Ol'lf'nl
oo.e ~ ,e- Aredde kloden.
ner lf,
• ~ o]jefe t i
- Gjø,r dere en .~d dd.rti{} jobb
Bar
vet or Allrtis i at dommerne md gjøre jobben
ko
o
e Z:! er el /or dere?
'.'"2
pl g)"WlD,IOveJI og vil
- I USA fungerer Høyesteha nttem bJe!p Ul I 1'å ~d- rett som et overkammer som
taket annullert Skulle :!all· godll;Jenner nasjonalforsam~lm..-ne fl. medhold, vil det I.ingens politikk. En slik utvære e• st,
vikling vil vi ikke ha i Norge.
en o o1 d•r l ne It
- Stortinget skal være det poliWdl deu krigen.
tikkformende organ.el, sier
I lørdagem. Klasselwmpen 'Ietzschner.
mente jusspmfcssor Hans _ •
••

mnr.e •

IOISDUMA: NU og Greenpeace har gått til søhmål mot staten,
og «klimaparagrafen» vedtatt i 2014 får prøvd seg i retten for
første gc1ng. Michael Tetzschner er skeptisk.
iw.a: •iv 11~1.M
inneb->m-e:.- det at

Petter Graver at klimakrisa er

Øbr politi'lik

blitt di alvorlig at el.om stolene

ele

Flere jurister som har sett på

«Stortinget skal
være det politikkformende orga·
net»
L n:nsa 1..

saken, blant annet jus&profes:
sor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo, spår at nti-OØbevegelsen har små sjanser til å
vinne frem.
- fivjs do:tllStolene uulle
clamm.i mien ..:ed llak•
gnn11 .! ai:. 1>Ama'!I. øm g,-...nne rundt formulerte gru_un-

hva som !'J1' irc:4 01 l.'iårUr l.lf.
m.a oU ·
~av
~V
g-øve"id
lltl
• m .er T!rt
ll'er.
Mil.Jøbeveiiel&e!I i en rekke
land prøver nå A åpne en ny
juridisk front i klimakampen.
I Nederland tlømte en domstol staten til å følge inngåtte
klimafol'J'.)liktelser, søksmAl er

.

ertei

på vei i land som USA, Belgia

av og Pakistan. Tetzschner adva•
:rer miljøbevegelsen mot A tro
at retten er veien til klimasei-

er.
- Vil man ha ny politikk, mA
man vinne gjennom pA Stortinget. A bruke Grunnloven
som verktøy i politisk kamp
mot Stortingets vedtak: er et
blindspor.
1os@ilassel<ampen.na

MDGhå er
Rasmus Hansson i M,lljøpartiet De G:rønne dele:r ikke Høy:res frykt for jundi&k overstynng. Han er glad for ::it Grunn) ~ens oppdau-ru- klimaparagraf Jlr llin dag i retten.
- Stortinget hill' vedtatt en
skjerpet
klimaparagraf i
Grunnloven, for sA A Apne sårbare områder for a)Jeleting
helt uten ti vurdere konsekvensene ut:;lippene vil ha for
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Alltid lurast å jakte i flokk?

UDI kutter mottak

~ ~Jn Nokre gongar jaktar rovdyr i

A.CVlMØTT~'(. Utlendingsdirektoratet

I
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dokk, anåre gonger Aleine. Em amerikansk og einfransk forskar har prøvd 4
forstå når og kvifor dyr prioriterer som dei
gjer, og laga ein datamodell for å skildre
det betre, melde.r forskning.no. Resultatet
syncst Astadfeste at rovdyr ofte gier
kost-nytte-analyser av situasJonen: Deijaktar i dokk når dei
tener på det, men om byttedyret er lett Wgjengeleg- lett Afå
tak i og lett å forlære-vel dei fteste åjckte Aleine.
DII

vil legge ned 122 mottaksplasser for
enslige mindreårige asylsøkere fra 1.
februar neste Ar. Grunnen er at det hittil
i Ar har kommet langt fu=e asylsøkere
enn tidligere antatt, ifølge en pressemelding fia UDL Mottakene som legges
ned er Holmen mottak i GJerstad i
Aust-Agde.r, samt Fauske mottak og
Sørfold mottak, begge i Nordland. Cllm

.. ..
~

nner fram med sitt klimasøksmål: · . Kvinne og flyktning
, hvordan er det å leve i Oslo? '

merma
-

- - "T'""

•·

' Å~nl :møte i Eldo:ødo bokhanød,
ma11ci~ 24. ;,kto~r 17.3~- 19.3-: i
lnnleckre:

Bii"gitte Srelie, Norsk FolkehJclp
Rom:;ia .e . :'ecoodo, Oslo Kommune
(Enhet for mangfold og integrering)

Del FN-cf.agen med oss.

·~:,..

ø

\zyJ
0S10
K'IJNNESAlCSi Ol\!!NlNG
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Ellana La Ferrara
trata
Kalle M~cne

l
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•
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Innbyggerne. Om man Ikke
kan prøve paragrafen på et
alllrt grunnlag, blir den belt
merungaløs, sier Hanøson
- Er ikke dette bare en omkamp fom• man ikke "IIOnt
øe,mom pd.Stonm~?
- Det er rikt1e almlljøbevegelsen bar lrjempet kampen
pollb.sk og tapt, a.l langt Da
kan man Ikke utelukke den
jundiske veien. Det er belt

• I

..
f

I,'

•
•

..

•

klart at Grunnlovens bestemmelser er relevante i denne
saken, sier Hansson. Ban håper å se langt flere klimasa.keI
i rettssystemet i fremtiden.
- Politikerne har vedtatt et
omfattende og utmerket lovverk, som det er bred konsensus om å se bort Ifra når det
passer seg. Jeg mener det vil
være politisk-juridisk sunt å
få flere klimasaker til retten.
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Hen på vag in i domstolama
Upsala Nya Tufning VlP-Uppsala-24. Oct 08:01
By: Rolf Dunås

- Det ska vara vårdad svenska men det finns
inga bestammelser som sager att det måste stå
till exempel ska eller skall. Sjalv skulle jag kunna
skriva hen i en dom.
I en handbok från Domstolsverket anges att domar ska forfattas på ett modernt språk som foljer
med sin tid.
Språkvetaren Daniel Wojahn, som forskat kring
ord med genusklang, har i en tidigare UNT-intervju
konstaterat att det finns få exempel dår ett nytt
pronomen spridit sig lika snabbt som hen.
Att hen nu tar plats aven i domar från landets domstolar innebar att en av de kanske mer
svårforcerade språkliga barriarema ar på vag att
passeras.
Har ar några andra exempel dar hen anvånts i
tingsråttsdomar under 2016:
* '½.ven den person som kort bilen har deltagit
i tillgreppet på ett sådant satt att hen, tillsammans
med den som korde skotem, gjort sig skyldig till
tillgreppet''. Ur en dom från Ostersunds tingsratt.
* "Den som har gjort mer an vad som år medgivet i fråga om rått till nodvarn ska vara fri från
ansvar om omstandighetema varit sådana att hen
svårligen kunde besinna sig''. Lunds tingsratt.
-1: "Det rå.cker inte att åldagarens garningspåstående framstår som mer sannolikt an den tilltalades
invandning om att hen ar oskyldig''. Våxjo tingsratt.
Ordet hen finns sedan 2015 i Svenska akademiens ordlista. Att ett nytt pronomen fordes in i
ordlistan betecknades då som unikt.
Staffan Walters

Hen etableras nu på allvar. I en fiirsk dom från forvaltningsråtten i
Uppsala anvands det omdiskuterade ordet och
flera andra domstolar gor likadant.
Det konsneutrala ordet hen, som ersattning for
han eller hon, btukades tidigare oftast i genuspolitiska syften men har snabbt vunnit terrang i vidare
kretsar.
I en nyligen avkunnad dom har forvaltningsråtten i Uppsala avgjort om en person ska få ett
hyreskontrakt av kommunen.
"Hen har begrånsat sitt bostadssokande till lagenheter om två rum och kok", står det i domen
dar personen aven på flera andra stallen omskrivs
som hen.
- Ordet ar en del av det allm.ånna språkbruket
och var inget jag tvekade att anvanda, sager forvaltningsrattsfiskal Benny Lindholm, som skrivit
domen.
Han uppger att det har ar forsta gången han
skrivit hen i en dom.
I det aktuella fallet fyller bruket av hen en sarskild funktion. Den klagande har namligen sekretessbelagda personuppgifter och darmed framgår
inte om det ror sig om en man eller kvinna.
- Genom att anvånda det konsneutrala begreppet hen gick det att undvika att personens kon
rojdes, poangterar Benny Lindholm.
Carin Westerlund, rådman vid Uppsala tingsratt, sager att det inte .finns några sarskilda regler
for hur domar ska skrivas.

Politikk til rettssalen
Haugesunds Avis -24. Oct 06: 56

Er beslutningen om å åpne for oljeleting i nye
områder i Barentshavet i strid med Grunnloven,
slik at den 23. konsesjonsrunden må kjennes ugyl-

DEL Leder

~
. t
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dig? Miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur
og Ungdom innleverte sist uke et søksmål mot
staten, på grunnlag av grunnlovsparagrafen som
knesetter retten til et miljø som sikrer folks helse
og naturens mangfold. Stevningen har utløst en debatt i Klassekampen, der jussprofessor Hans Petter
Graver tilkjennegir at han har endret sitt syn på
domstolenes innblanding i politiske beslutninger.
Klimatrusselen er så alvorlig - og politikerne
tilsynelatende så ute av stand til å gjøre nødvendige vedtak - at flere nå tar til orde for at vi må se
annerledes på domstolenes rolle, framholder han.
Graver, som for øvrig var aktuell som ny høyesterettsjustitiarius, presiserer at klimasaken står i en
særstilling. En eventuell rettssak om Barentshavet
og Grunnloven vil utvilsomt gå til topps i rettskjeden. Gravers resonnement forutsetter i praksis
at høyesterettsdommere, i hvert fall et nødvendig
flertall av dem, er mer klimabevisste enn regjering
og stortingsflertall.
Men de mange generelle politiske målsettingene som i senere år er tatt inn i Grunnloven, er

nettopp det: retningsgivende for politikken. Jo mer
disse paragrafene tenkes brukt for å overprøve
politiske vedtak, dess kortere vei til amerikanske tilstander med dommerutnevnelser på politisk
grunnlag og kamp mellom konservative og liberale
kandidater. Det er ikke å anbefale, verken med tanke på klimasaken eller andre mulige særtilfeller.
Et bakteppe for denne diskusjonen er tendensen til å lovfeste stadig flere velferdsgoder. Partiene
kan dermed stilles til ansvar for sin politikk, ikke
bare i valglokalet, men i rettssalen - av folk som
har råd til slikt. Både denne trenden og stevninger
som peker mot å utvide domstolenes politiske makt
utfordrer et grunnleggende prinsjpp i den norske
statsforfatningen. Det gjelder fordelingen mellom
den lovgivende, den utøvende og den dømmende
makt - og også mellom de folkevalgte og embetsverket. Regjering og stortingsflerta11 må foreta helhetlige avveininger, ut fra et politisk program. Det
virker problematisk med dommere som skal inn
og besørge mer politisk handlekraft.

Other source references
. 24. Oct - 02:46
. 24. Oct - 02:34

Haugesunds Avis, page 2
Tønsbergs Blad, page 10 . .
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Ingen sak for
rettsvesenet

erfor saksøker vi oljestaleo Norge, skrev N stur og U11gdom og Greenpeace i et innlegg i
VG i forrige uke. De to organisasjonene og deres
støttespillere vil saksø ke Norge for å fil stoppet
oljeleting i Arktis, og hevder regjeringens utdeling av oye letelisenser i Barentshavet strider med
Gruoo.loven. Organisasjonene viser til lovens nye
miljøparagraf (§ 112)
som understreker statens ansvar for å verne
om natur og miljø for
fremtidige generasjoner. En oy rapport fra
Oil Cbange International brukes som argument. Der heter det at
ingen nye oljefelt kan
åpnes hvis Norge skal
nå mA!ene vi har skrevet under på i Parisavtalen. Derfor mener
miljøvemeroe at tildelingene av oljelisenser
er ugyldige.

O

g før belgen fikk aktivistene overraskende
støtte fra jusprofessor Hans Petter Graver.
Hun sier til Klassekampen at situasjonen er så
kritisk at domstolene kan bli w,dt til å gripe inn.
Graver understreker at dette vil være svært kontroversielt, og at det snur opp ned på domstolenes
rolle. Tredelingen av =kten mellom ul.i!Vende,
lovgivende og dømmende makt er det sentrale
prinsippet i den norske rettsstaten, og vi må tilbake til krigens dager for å finne eksempel på at
domstolene har grepet direkte inn i politikken .

M

en nettopp klimasaken, og bare den, er etter
Gravers syn så grunnleggende for vår eksistens, at det kan være grunn til å se annerledes på
domstolens rolle. Graver avviser at noe slikt kan
være aktuelt i andre typer saker, og er eUers en
kjent kritiker av at domstolene blander seg inn i
politiske anliggender.

Opekt

g med den kritikken har jusprofessoren selv
på hvorfor er slikt søksmål er så problematisk. For selv om Graver synes akkurat klimasaken er så viktig at vanlig praksis kan settes til
side, vil mange andre aktivister med helt andre
dagsordener mene at deres kampsaker er vilctigere.

N

S er klima uten tvil en av vår tid store utfordringer. Men problemet med å åpne for at
domstolene skal utforme klimapolitikken, er at
det på langt nær vil være det eneste saksområdet
som kommer uoder tilsvarende p ress.

T

il våren skol regjeringen legge frem sin plan

for hvordan Norge skal nå målene vi bar forpliktet oss til i Parisavtalen. Det blir ingen enkel
oppgave. Men det mA være opp til politikerne å
prioritere hvor de tøffe 1.-uttene skal tas.

Oljekrangelen i LO
- Det er våre medlemmer som rydder opp etter
skadene fru ekstremværet, sier Fagforbundeti; leder Mette Nord i en forklaring til DN om hvorfor
bllll nå krever stopp i oljeletingen. Nord sier ikke
noe om snøvær også må avskaffes, og om det. blir
nødvendig med privatisering av kommunale tjenester.

Tilnærming ette
Når pave Frans kommer til Lund mandag,
er ingen ting tilfeldig.
Heller ikke datoen.
Pavebesøket i Sverige er historisk.
Ikke fordi det er den sittende pavens
føn;te rei.se til et 6kandinavisk land.
Men fordi visitasen er ,m økumenisk
markering av det kristnefellesskapet
mellom katolikker og protestanter,
ogaldenfamerstedden 31, oktober.
Det var den 31. oktober 11517 at
den da 33 år gamle munken Martin
Luther 11kal ha slått opp sine 95 teser på CIL kirkedør I Sachsen.
Hvorvidt han gikk fysisk til verks
med hammer og spiker på døren til
slottskirken I Wittenberg, som anek.
doten vil ha det til, er høyst m;lkkerl.
Del var like fullt på denne dag a.t
han sendte ut eine dlskusjo11Stcser
tll erkebi6kopen av Magdeburg og
Mainz og andre fremskutte prelater,
der han protesterte mot kirkens utbredte handel med avlauibrev.

Kick-off
Med delte ,startet dell store omveltningen I Europa, den som førte til
øpllttclse mellom de evangeliske
kirker og Den romersk-katolske
kirke. Den offlsl.elle dato for retor•
masjonen6 begynnelse er 31. oktober.
Neste år er det 500 år siden Martin
Luther utløste dette oppgjøret med
pavekirken.
Så at pave Frans - St. Peters etterfølger og øverste åndelige leder
for vestvenlenens eldste lnstitusjoo
- kommertilvårt nabolandforå del·
ta I det som må kalle:! tidenes kickort av et 500-åM!jublleum, er en begivenhet som overgår vår tabloide
fatteevne.
Jeg llkol ll.kevel gjøre et forsøk på
å forklare hvor litort, og Ikke minst
hvor viktig, dette besøket er.

Signaler og symboler
Symbolikken, for å bogynnemedden,
er uhyre relevant. Som overhode for
en dypt konsensusstyrt organlsa.sjon
og et symboltungt system der hver
minste håndbevegelse, hver hamtt
og hvert eneste ord tolkes og forstås
Inn l en teolog\6k og historisk k<mt ekst,
er pavens ve'8ignelse - 1enhver forst&nd- av dette fellesarrangementet
svært betydningsfull.
Offentliggjøringen I seg selv var
et fi,rste tegn. Den fant sted 25. ja•
nuar, på festdagen for apostelen Paulus' omvendelse -vår Pålsmesse på
primstaven, en viktig dato med forbindelser Ul det økumeniske arbeidet.
Hans hellighets fysiske tilstedevæ•
reise ved de økumeniske seremoniene I Lund er likevel det ltlan!ste signalet. Det kan på ingen måte overvurderes. En tydeliggjøring av el
hell konkret velvalg: Den romersk·
katolskekirke bnr en pave som Ikke
ba.re snakker om hvor fint det kunne
vært om katolikk.e r og protestanter
søkte nærmere sammen. Han nøyer
seg heller Ikke med fromme ønsker
ogløseJ.ntensJonsavtaler. Pa ve Frans
gjør noe med det.

ANSVARLIG REDAKTØ R/ADM .DIR,

TORRY PEDERSEN
· POLITISK REDAKTØR, HANNE 5 .K ARTVEIT
NYHETSREDAKTØR, GARD STEi.RO
D IGITALREDAKTØR, OLA E. STENBERG
MAGASINREDAKTØR , JANE THRONDSEN

Globalt anliggende
Den aktive deltagelsen I Lund er eo
manifestasjon av begynnelsen på

slutten av et halvt tusen års kirkelig 6)llitlelse. Selv om del hele finner
irted I Sverige er Ikke delte et svensk
anliggende, men et globalt. For ogøå
valget av Lund er øymbolmettet.
Del va.rherDetLutherske Verdensforbund (LVF) ble stiftet. Sammen•
slutningen av i alt 14:i protestantiske kirkesamfunn i 79 land teller
I dag ca. 72 JDllllaner medlemmer,
og hovedkva rteret ligger 1 dag i
Geneve.
Begivenheten i Lund er en konkret videreføring av rapporten som
LVF og Vatikanets råd for kristen
enhet sendte ut I 2013: •Fra konflikt
til fellesskap - sammen I håpet» er
også historisk,! den forstand at det
er det første felles dokument som
gir en omforent beskrivelse av historien og Intensjonen med reformasjonen. Katolikker og lutheranere
har riktig nok ført en teoretisk til-

nærming gjennom 1111art fem tlår,
men det er pave Frans som akllvt
har satt I gang det praktiske arbeidet og intensivert prosessen.

Blodig historie
«Han er dristigere enn pave Benedikb, fremholder postdoktor og
ekspert I Den katolske kirke, Jakob
Egeris Thorsen ,red Aarhus Univffsltet overfor den danske avisen
Krlstellgt Dagblad. • Men tiden jobber ogi;å!orpave Frans.for I lutherske kirker som den finske, svenske
og amerikanske, er det en øl<ende
interesse ror å gjøre felles ting
sammen med katolikkene», sier
Thorsen, som leggertll at det eren
tydellg velvilje fra begge sider nå.
Slill ba r det Ikke alltid vært. Forholdet mellom katolikker og protestanter har helt opp til vår tid blitt

P ARTIF'OUT1S I( OG ØKONOMISK FRITT OG UAVH ENGIG OA.GBLAO. UTGITT AV VEf\DENS G ~G NS, POSTBOKS 118!5 SENT RUM , 0107 OSLO,
TLF.: 22 00 00 00 I AV FOTOGAAIC"f::f:UNG AV VG S STOFF OG ANNONSER FOR V(OEREPRODU KsJu',I ER IKKE TILLATT UTEN ETT~ .-.VTALE ,
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Domstolene sl<al il<l<e styre l<limapolitikken
I FORRIGE UKE levene Greenpeace og Natur og
Ungdom sjlJ lengevarslede søksmål mot den
norske staten. Bakgrunnen er 23- konsesjonsrunde, der13oljeselskaperfår tillatelse 1:11 ålete etter

olje I Barentshavet.
Miljøorganisasjonene mener oljelisensene strider mot Grunnlovens paragraf 112. Den såkalte
miljøparagrafen understreker starens forpliktelse tllåverneomnaturenogmiljøet,også for
fremtidige generasjoner.

l11

SØKSMÅLET reiser prtnslplelleproblemer om for•
holdet mellom den dømmende og lovgivende
makt. Oljeleting er åpenbart en politisk beslut-

ning, og :23. konsesjonsrunde er bredt forankret
I Stortinget Derre kan man Ilke eller mislike. Er
det mange nok som misliker en beslumlngsterkt
nok.kan man avsette politikerne ved bjelpavvalg.
Slculle derimot søksmålet vinne frem, vil retten
ha avgjon er politisk spørsmål \'ed å overprøve
Stortingetsvedtak. Dommere kan som kjentikke

avsettes gjennom folkestyret

GoTiat-plattformen på vel IM til Hammerfest. Den er verdens Sblrste 1sin slag CII spesialkonstruert for
lllffll fcrtlold l Barcmtshavet ~OTO: JAN-MORTEN BJ0RNBAKK NTB SCANPIX

l NORGE ERDIITTRADIS]ON for å være skeptisk til

å flytte polltiske spørsmål vekk fra den polltisl<e
arena. Det er derforpussig atenså senrral jmid.isl<
sldkkelse som Hans-PetterGravertar til orde for at
maktbalansen bør settes til side akkurat i klima-

Mil]oorg,mi~s]onGllnæs sr;;lcsmål kn\,1:tet ~i! oljeboriug i
!arnr.ts!i,;,vet b!ilr il:l<e Uii'U:1e ·,r~m

politlkken. TIi Klassekampen slerUiO-professoren
at ~politikerne er så tilsynelatende ute av stand
til ågjøre nødvendlgevedtaloi at domstolene bør
gripe Jon.

meomandre politikkområder- detvære seg innvandrings-, sikkerhets-eller likestillingspolitikk.

FRUSITu\S)ONEN over klimapolitikken vekker gjenklang hos mange.Men det er likevel ikke noe godt
argument for å Innføre et unntak fra ordinære
demokratiske prosesser.Selv om Graver mener at
det kun er kllmapolitikken som ervil<tignoktil
at domstolene bør bestemme, skoner det ikke på
mennesker! Norge somvil mene nøyaktlgdetsam-

viklingenavrettsprakslspåkllmaområdeL Forhåpentligvis vil retten komme til at statens forpliktelser ikke er til hinder for å Iverksette beslutninger
det er scor enighet om på Stortinget.
Det er til det beste for samfunnet at politiske
spørsmålfonsatt skal avgjøres av dem som er
valgt av folket til å gjøre nettopp dette.

MILJØ PARAGRAFEN I Grunnloven er ikke tidligere
prøvd,ogsøk.'im/lletvil derfor lcunne bil viktig i ut-

Astromigranter

Ingen grisetriks

Burger-forurensning

Klna. \11 sende menneskertil
Månen, forteUer Aftenposten.
Det begynner kanskje å bli
fullt her nede.

Næringsmiddelfirmaet Norrura
er opptatt av av å understreke
at det slett ikke er noe Juks med
den kokte skinken som selges
under merkenavnet Gilde.
Produktet har fått navnet
«Ekte kokt skinke».
Betyr det at det er kokingen
som garanteres ekte- til forskjell

Under tittelen «Is liker Ikke
varmtvann» kunne Aftenposten lørdag fortelle om ditt
hurtigmatstedet.
srneltlngli på. Grønland og «litt
111 kommunelegen fortalte
smelting» i Vest-Antarktis.
enkelte tidligere I høst om at
lstinlngen på Grønland tilfø«det begrensetmuligheten
rer nå verdenshavenevann «tiltil å være utendørs på dagsvaunde 110 olympiske svømtid, samt atvjnduer ogdører
mebasseng i året», opplyste
måtte holdes lukket», skriver
avisen.
Det var nok littebitt optimisDrarnmensndeode.
Det fortelles ikke hvordan gje!r tisk. Det skulle ha stått 110 milliotene inne i restauranten har det. ner svømmebassenger.

En stor overraskelse
Aftenposten avslørte nylig at de
som betaler mest I skatt, får de
største skattelettelsene.
Blodig lltettferdlg. for ikke a.
snakke om dem som ikke betalerskatt J det hele tatt. De får jo
Ikke fem øre tilbake.

Naboertil Burger King-restauranten i Krokstadelva i Nedre El·
ker sliter med luktog damp fra

fra en slags •juksekoking»7

Eller frykter selskapetatnoen
skal tro at produktet er basen på
kjøtt fra falske griser?

<.arante11 Ikke falsk skinke.

På bassengkanten
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Ma-=, 50QO I011n 1nk1udon. molloolmm
l.esg mi porwtllolo

r ~Mt· dautt@~i:, 11.no
Re~~k~1ønen forb,haldet "9 rmtn til 3

forlort• lnntevg.

Blu s for
Johaug
Noen bØt 1/crtw e1I btues/<11
~Johaug,lordi

Våre demokratiske institusjoner klarer ikke a hånd

N~rpoli~·

Noen bt,r skrive en otues/or
Tiu!m4 Joho.ug,fonll
hunJll;.k eu4.rpd leppcui
0g ,4r CT alik, som avir

utf~ mIJ;lØh~naynene det
aAkalt.e legaliteuprinslppet.
Legalitetsptinslppel er en
grunnleggende retlMlldrer-

het.sgarånti sorn ai.er at

HunjlkJc et sdrpd ieppGai,
UdC#/or4114 bedrtp41/n
Hun fikk ti s4rp4 lcppo si,
iklc.e/or4 g4 bed.-. p4 slci

S11Ullliletfr.16"enpqceog
Nnt.urog ungdom mot smien
om vedtaket om oijelet.lng i
H,m
, - ~ • B:irentshavetlØfp'lll'\ntil
spurte
noen prlnsip1ell rell~oner
doktøro
·
.
amdomstolcneogmlijOCt.
11n og
Organ!J~onen~ µtfordrt!I'
dolttarn
S'laten med utgeng,spunkt l
den såblte mJ.lj11patag:r-nfen I
han ,a.:
Hunapu,tedol@msl11 og
Grunnloven§ 112.Pll paplrot
doktcm han m
hl>ndle:r Sllklan4let om
Htmfikkehdrpd.ieypasi,

/r,r sol.a, Alpen.I 111,ir

..:...-:=\

-0

cTa denne æhlffl. Mr du
Therese, -4 blir du f7l41't
lm:u
~ tok

S<&lvo. og smul1r

pd, ttt og et halvt gram
ThereM tokmlva og smurte
pd, IT\' Og ri halvt gram
Mm S~l/0. 1111.T{llftffl mlve,
det ble Th..."!'eSt!S akøm

etterpd,/or lcppo blei 110d.

lnafilus.ioner.

somguU
Ha.rdu nrutndeu bart lwlr
du smøn deg bon, hold n4
0ppcl tull/
Hardu smørt del/ bol1, sd
Pl'ltdu.; Drlgdr ,:iUridJ!ere

-"'

enn forløperen !!om ble
vedtatt i 1992.Men reelt sett

,omguU

s,ø.n, ætftkk a. ,>ttefør.;t

O

tigbeter har gltl b.!;tlemmrl
sen et klarere rcUl.ghet.spreg
handler konlhkten om et
lnngt. d)'l'(II"' og mer prinslpi•
ell spørømål, nemhg om
utviklingen l bl'Ulu,n ev
kl<ldell$ wssurse:r kaller p.l
d1$lrusjon om en fom)' I rolle

Sk,;ffit delftkk li 111tef11m
<!tteTp<l., Jr,r leppa bU'tl pod

o

toDcnmgen av d!!nn oolcm•
mel•cn, og om $tof11niat vm
6 fbrtte miljøpnragr.t'c,n mn i
kapittelet om mennes\mn!t•

=

ror vin, rettallg

RøtteneWvAN?

verdslt

myndig-

heter som unde?'lovo&med

Enfril urnJetl, en !o'll er

lw, d<!l m4 alle /or.,14
En/l'tl ..- ,r,•/nl, en lov er
en lov. d~t m4 allefun,ld
Skulk ~J~'-"ttleppa
ai - Ire d1,1 tro det~ gd!
ffl

""'Etfc,rhltl!r'
fevOONl@)gm-..Lcam

orrn-åde er fllre var-prlrunppet.
Dette prinS!ppel utrord.rer 1ra·
dWonelll! rettssikkerhetshensyn fordi det krever at
myndighetene skal lrunnL'
gripe ln.n før det er kl.irt u1ct
inng.-ep er nødvendig. Hvil
del er riktig at mllJøtrudene
vi
overfor er aå alvwllge
som det averveiende flertallet
av viten.skapsfoDr. D'Or. vil
llltemativet kunne være en
kriseikkesA 1.aa&:ttMrn1 tld,
hvor folk vil kreve langt mer
drast!slæ till.uk . Selv om vi
utfordrer ret tssikkerheten l
dag, Vll del k,.inne tjene
rotlsslkke.rheten pli
noe lengre sikt hvis
det bidrar til A!orhindn! mer IIM>l'llge

rettslnBtitusjoner

Hardu~ CUD bori, sd
velt du Det ød.r o:Urcdj!en!
renn
Legg pd a71nleu lelisler
ne.~te ua,1g og ba.Te kom

dett_,.

prinsipp på mi)Jl"N!tterlS

uavhengige
domstoli:r som en
kontrol.linst.mt.

Det kreves ·

langt mer
enn lovkor~
form atferd.

Med oppl,V11runas•
Ud.m ble dette
supplertmed Individuelle
rettigheter. VAre rettslige
msbtu$ner har blitt som de
er I dag gJennom en utviklln&
preget av dramatiske brudd
med t.rad~onen. .smn følee av
endringer I ekonomlskv,

-iale og ideolog!slm rørhold.

a

M~,--~
!dtuall]<m8

ligger I m!ddcl.·
:ilderens øyn pa de

ord.n len heyere

Mm Tftere.sefd'klcegdp4
&b, p4 mdnater, ka~,J(Je dr
Men Then?le.(4'kke 114 p4
sid, p4 mdneder, lumrkje 4.r
Hun la feil lt.h.Stl"f' p4 leppa
ri,ftmJ.i 14.'PP'!

øaker.
Det c.r gode grunner roren
slik tilnærming. Et viktig

særlige ves1J1ile

,.,,ui

~,1•

myndighel<me rna ba 1\Jemmel I lov for I pltlegge private
bynlet. Hfl~sterett hat brukt
mibøbosWl'llmelsen i Grunn•
loven 110m argument for å
stlUe Jn,m, krav-til ~emmtIen l miljøsaker enn 1 111ndre

hom knn slllles1

dag. er om tnui:llelen om et

økølogiak sammenbrudd
kaller på el t.llw.uende brudd
Vi kan s11 at våre tilvante

rettslig for Ulllnger
ut[Ql'droø av rmbøhensyn p4
Bero o.r:nrAdei: Fbr dci ferat.e

utfordr r oga.A synet
på hvem som skal ha

i-ettighetc.r og være
rettøubJekt. Vi har
flere ardnu\ger som
lndlrekle CJl'r del
mulig 4 rei.se mv p5
vegne av ufødte

pl'OS,Jekb;r. og rnang

mimerøtdcnneJUl'i·
diske revolu1110nen IJI

grunnen Cor ~"rt>pa.J
,ikonomi&ko og politiske

dominans I århundrene som
fulgte.

x.n,ltjc er en tilsvW"ende
dan vi ser på
revol~ nødvendl.!I ru\ for A rallen tilp;ridbke perGoner
legge enmnen for en !01'1.Sall
som ~eselllt.n[lt'l" og
utvl.kllng av vår SJVili
on.
finansmstltu!doner. Reglene
Det er bare giennom l
omdcr oppgaverog
erkjenne at rruJJ• helv. og de ansvar m4 gjcn,speile deres
samfunnsmessige rolle, og
ufødte generasjoner. kan
være innehavere av rettigheter at vi kan etablere de

d LmAværemul.Jghtille
kniv til enheter i et konsam.

lllStil\lliionene som er
nødvendJac ror Asilo'e at
deres m\ereacr bhr vvew.tt
på en tllilll'ekkeågmAie I paJIUske ogJuricliske beslut.
Din11:spivsesser.
'En Vllrtlg b<!grenming l
lte.M effektivitet ntlr d l
10etder å fremme bærekraf•
taghet er at rettsplikter
handler om 5. tilordne ansvar
!or overtred · e av ni

en ll!ft?'and1>r.k,Jed(! cllrr

deflnim.e handllngm,gJ.er.
Skal samfunnet klare S

flnansieringsli;jed som roør

at ansvare\ ror å hllndle

samsvar(,)' med de reelle

økonamiske interessene ,
virksombciten.

En
• ~ lil'drli1J hat vi I
forholdet mellom domatolcne
og de øvrige stat5makicn .
Del l<JQsialrn bildet et at

11nsvnret forpolitikken Ugger
hos den lovgivende og
ut..,vende makt, mens
dmnstolene avgjør tv11,ter om

gerleras,Joner. natur-en og miljøet. Blnnt annet.

owtylle ambttjonene i FNll
bærekral\smål kreves det

nnerkjenner vi Ill &ivillige
0111amsas.ioner fremmer slike
krav. Men Vl h;u-ennå ikke
anerkjent at ufødl<! og
naturen 81.'lv ka.n ha nrttig'nl!ter på JJ.aje med per.;aner 01

imicile.rtjd langt mer enn
lovkonfm:m atferd. Alle, opA
d som I k k e ~ et

bildet er utlord.i-et l betydelig
grnd i dl!ll ..:,nve tiden

gjensian.d foneltspllkter, mA
blcb-a, og alle ml stttklce seg
lengre i!l1Il lit bare Aunngå
lovbrudd. Utenrlltsmlnister
Bauge Brende har ul1alt '11. ~
•vil kreve en enorm innsats,
der ebsCII ult alle - rike og
fatb8e 1a.nd, FN, bankene,
pnval sektor og siviba.ml\lnnc1.- dr.i:r l samme retnin&•

reUsU100øringen avgninn•

orgn,ni'84ioner. FIJr mange
fremstår dette som en ablMJd
tanke. Det kon være grunn Ul
Amlllll.e om Ilt v4r rett.sotdcn
f0 MOlngikk en lignende
revoluldon i:renesøruu;rui dn
man an'er!Qenle llkll:lcsclsJra·
pet som ret(ssubJekt. Dette la
ltNJ]Den for m\lliiheten fur A
reise lw.pltal lit rl.siltolytte

Den• ·~

Jl,YWllm.l:ng

I J\ISSen, blant annet I hWI'-

bevis og rettsspørsmål. Dette

gjennom 11tobnhseringen og
leggendl! rettigheter. Kllmø
utviklingen bringer@n ny
dim ~on til dette. Samticlig
BOm den

vitenslmpellge

lnn&tlcten øker, s r vi en

vedvarende handlingsta.=
meise I po!Jtlske orgll!ler
Våre n.a,ganale myndigheter
vedtar mil, men Viker tilbake
fra å vedta tiltak som kan
oppfylle disse målene
mtecnasJonale organer er det
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dømme I efl rel'lsal eller være
politiker, polltlmand, ell.er hvad
han er. på en mlde, som er
forenelig med det, lli opfatter
som Ugestllllng og ruøett
meUcm kønnene.

Stam-f.\kild og Blomster-Ann.

Jakølt~~~

ftar.,allDi.... "'°'"""GIIIIINf,
INlil-,mtm
Noen vil selvsagt se det !Offl en
ultmpe ;1t tønnsforsKJe\lene

~

Iler, selv om ln9cn taper p.!. del
a-Slfl I. låUllllld
t.-tlordef - ~
s
' I D.lcbtade't

Jeg tror ikke, at M kunde hos en

prostltueret bagetter kan gå tnd
og undervise en skoleklasse eller

19

med
homoforbilde, som Sota-Tore,

Det er ikke ~ngu nv

(
(

autfororinge.ne. -Må de nsto ene på ban n?

lamtnes
FRDVOSBQ; AutstasJonere ameribmlæ soldater utfordrer

forholdet til Rull;land, skriver forfatterne
ffflO: c.o:rniu. CIUKUa.-fW"/D i;c.o..,t;i

Livsfarlig brudd på
norsk basepolittkk
nel'iet sitt for hvn del er
verrlt. En kan også spØtr,;
hvorfor di,tte var noe nor&læ
politikere t1.1m fant ut 12016,
og Ikke I de foregående 70

(

Ara.
Vi trur heller det. forholder
Da nr det avgfort. Regi~
aeg mot.satt. Gjennom den
ringa har god]gent nt 330
kalde krigE!ll lærtc våre
omenk:amke marinesoldapolitikere
i tr4 varsomt j
t.or skal utatasjoneres pA
en verden med stormakt.sri•
Værnes, fra og med neste Ar.
valiserlng og aiomlnlssel I
Det er all &rWtn !ill være
dag er styrk.cfomolda beil
bekymr l
anneded06, og Natos
El&rst og 0-cmst er dette et relative 11$rke overfor
klart brudd på den norsk
Russland er langt eterkere
bøcpalltlkk,m. Detw ,:r et
enn noen gang under den
rammeverk.
kalde krigen.
Gjennom
Norge har hatt
Likevel brusiden 1949,
" deo kalde "'"' politlla:re
hvor Yl.har
tegnetopp et
krigen
vær\ klare pA
11rc.nge bilde av
lærte
våre
IJOlitn.ere
at Norge ikke
t det plutscli&
slmlha
har blitt
seg å trå varsomt.

sec

store problemer
med bare å vedta

mAL
I tiere land
kommer kravom nt
domstolene ml
pålegge politikerne :l
handle Ior 4 uppl'ylle
demMcne IK)m er vedtatt. En
domstol I ederhnd pAJa l
fjor myndagbetene Avedta
Wtak IIOm .reduserer kllin.iutsllppeoo med 25 proHDt 1
2020 I forhold tiJ i 1~90. En
domstol I .Paki&ton påla
rn,ynclighetene å clllblere et
snmarbeidso,-g,an meUom
myndighPIElle (or å utarbolde
r.11 plan for reduklQon av
klimauti;Upp En dom.slo! I
USA bar åpnet for et solwnAI
på veJl]le av ufødte g e n ~
ner om I pålegge de føderale
1;ten1g og

=~
Her-pi

,_

myndJeheteneom vedta
Jtonlc rel.4' tiltak for hnu
utviklingen.
De.\ llli
l!Ylt nt det er
uenighet om hvilken politikk
vire 111)-'lldi •heter 1.>ør vedta.
Det nye bur er at handlings•
lammelsen er universelt

fi'emmt!da

utbredt, samtidig som det ·r
stor gr.id av enighet I fagrrulj,er verden over om 11t

handhl\ll e r ~ Det kilJl

tyde på l miljllUW,Se.len er av
en øllk karakter al de llltitltul\JOnene vi har j dag, bAde l
demokratiske oa: 1 andre land,
Ikke er egnet ill AhåJldt..re de
utfordringer .om overforbru·
kct av klodeDs ressurser
representerer Se.tv om det
angår 059 aJJ.e, angår det bvcr
enkelt pi en sli avledet oC
abstrakt måte at det er Uten
pohU3k &evi:nst l hente på l
treff< de rasjonelle vaJi:ene
Foreløp g bar nok lllilce

1ølmn.& miå ~an.er ror nnå

frem I de høyere Jnstansene.
Men d" viser at tanken omat
mitJlM!t stiller aærJJge og nye
krav til retten, roUe vinner
gehn 08114 bos damme.r e og i
JUridiske .k:rctsei:.

1mp))0'r sta~anert pA norsk
jord • fredstid. Dette vu et
ledd I en helhetlig n.orsk
awpcnrungspolitikk overfor
den bdligera Sovjetunionen.
En polillkk som viste seg
lMl!rt fruktbar. Nor~ hadde
al dr, større vansker I vArl
diplomatiske forhold bl vår
nabo i Øsi, pA bwl! avvArt

Svm-cne p6 hvordan de
rett.sllge 1nstltuzjonel)e mA
utvillles for å møte slike
utiordrlngw er ikke opplagte.

Det er vaiulæbge spfh"smål,
som b(m&rer viktige dl!I' av

forholdetmellom polimke
011111ner, markedetogJundiake organer. Det som er
11kkert er at spørsmAlene er
for viktige WI bli avfoiet bare
fordi de ulfordrer dct vi
opplever som r5elvsagte
grunnsetningei:: Skal vi
kunne komm.e frem Ill god
svar \TcniJl grundig analyse
og d(:b.)tt både i fors)Qellige
fagmibøer og I sront'unmdebatw.n. Klunasok.amllet
reiser denne debatten. Pel er
derfor stor grunn tilå Ønske
det velkomnwn

rrædlemab]) I Nato.

Hvwfoc ul.l'llrdre detie nå?
, og dens at,lt4!spill r11 I Arbeidarparl.let,
gjemmer seg som vanlig bok
et fikenblad. Denne gangen
er d tal dette ik.k er et
brudd pA b2sepollt1klæn
rordl soldatene: angivelig
,kal roteres pA. IIC ergo ikke
representerer nnen •perm.&•
mmt tilstt.-dcværelse•. Dette
lurer ingen. B eller ikke
russemi' 110m ~ k;lør r
saken I pr,;,pagandamuskl•

.. i.u.r~.
profe5.Wr •td Un<Versltetet IOslo
hP'Jra"l"'Cjlgm;,,I.C<1rn

■

tvingende

nødvendig A ba amerikanske soldater på bakken hor i
'Il- ndelog.
Di,I er en direkte UvarvUg
vel recJeringa og Arbcld.er1>artm begir sea ut pA
~ 8ll ~J"
fort.sau er
anledning til Astanse dette.
Det er pl tide ti sette ned
~ for

rnllilari!!Jllen og

opprustllllen. Det er pA tid
at Na,-ge vet&er en aktiv
fr~littkk med 61kte pA
bru.byl{glng, &amlor 4 lø. oss
bruke som middel til tordcl
ror den coe stormakten. Vi
m4 ganske enkelt blåse
al41vet øv klok$kapen vi
rorlot clter den lwdc krigen
lftt ·

Y;r,gan,

scyremedl•m ~dl Univcr;,tet.-

lag Trond1",lm

(Mnd'

rytkM!Mer RJldt S<lr-Tn1ndtlag

•
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Tidligere milJøtopper mener domstolene kun ka

•

r1
llffl5ERBt MIUØMlmrf:

~atrinl! Aalstad.

Trakk
•

seg1
protest

+

DO : Jussprofessor I lans Petter
. Graver vil a~ dommernes W redde
klimaet. i.etlende
skikkelser i miljøbevegelsen a varer
mot å tro at klima~
kampen kan vinnes
i rettssalen.

- Mi!Jøpartlet De Grønne er
et storbyparti, sie; partiets
talspenon i He,dmark, Kli•
ll'ino Aa1stad, aom M tru.•
ker seg i protest mol det

hun menl!l

~

oc

- Prosenen munnet ut I
at vi er et parti som Ik\1:1!

attler 4 ha en be.lhctlix polltiltk. som Clvner blide
Jandbrukrt,, distrilrtene og
rovdyrene, sier KDthrine
Aalstad
MDGs andre t.alsperson I

Bård

Søde.l

Grasbekk, aie,- det er rom

rar politisk ueni&hel I ~

tlet.

Vl må~ forsiktige med å

MDGs ensi-

dige rovczyrpolitikk.
.
- MDC. ledl<lae har bat-e
fokla på ~ Sle!' Aa\•
mdtJJNRK.
O.,l var cl1ff 111 hun 1 et
leserinnlegg i avisa CIAmdall!ll llllrev at hun iltke ville stptl" den store demon•
str~onen J Oslo tidligere i
host mot vi!dlalæt om felling ilV 47 uJVl!r l N01'gl! i
vinter, at bråket ~gynte.
Det ble u,,gen enighet i d~..,
interne debatten i ettertid,
Aalstad, 110m den ene 11V
lb t2lspetøoner i fylket,
valgte derfor Agl

Uedmark,

l(LIMA

-

~ domstolen" en rolle hvor dl!

skal 1a .tilhng w. hva som er
god og dårlig m41itpclitikk,
sier B4rdl.ahn, tidligere leder
I Natw- oa: U11gdom (NU) og

(ondæ:r ved Cicero scntez for
,

klimaforskning
Rim kaster seg dermed Inn I

- debatten Oll1 ciorns'l.alenes ro!·
le I lwmasaken, som b.v røst
tter at Greenpeace og Natur
og Ungdom
nylig gikk til
alllmnM OlQ\

staten roT dill
de møner e.r
bn&dd
pA
Gnmnloven.
Mlljøorgnnisaajont'lle
mener
Ai>
nt:i11en
av
ny,, oijeML i arkbs og Barentshavet Yil J'ritdøre så mye
CO. øl det myter med GrunnlOVllna parqraf 112. oom p.
ranlere. bw&cme el. mil,ltt
IIOln r.-amtar helat!li.
Kllml)urgani&a.tjonene hDr
fått 5llltte fm jussprofllDOI"
Hana Petwr Cnr.ex. .,som me-

no:r domstolene mA gripe inn i

ldinlaspf,ram!let rordl pohti•
keme er luindllng11lammet.

MAi . f
:n: · Ml~øbevegel.sen har flyttet kllma~.impen Inn 1rettssalen, men tidligere mll)lltllpper I.li~ Hai
\titrer Natu1 og Ungdom mot oljeboring 1Loroten DO Vesterålen 1. mal 1009.
av vitenskap og rettsvesen,
hæ- et stort potenlial til å slA
tilbake p,l OM. Del vil være en
sku.mme! 5U111A1gi for rlll\J'bewgel.sen, ner Lahn.

Må '

Ull'II Haltbre..ldmn, eylig avg4tL leder i Natlll'Vt!mforbun~I, n.A førs1ekandidat for SV i

er

SØr-~delag, e r ~ I nl ret-

IIPn!:1.

....,,,

N1:t1r og Ungdom Ol: G!ffllpellte 11.r~ / •
tU 1,1;ksml! ,r,ot naten Tor det de mener et
on:.1~ på Grv~~:.,....,n.s ptnigraf i.u, den
s».a!U! iuma,>ar.agrat,,", ,-M UpMfo,
oljelloring I llrm 01: S.~ntsh;iv t_
?111agr.11l:m ble Vedtatt! rwlderlnll ilV
G1Unni.-n1 N!A f:~tiort.~teqany den
~la5~kamoen
prMes I en nfflk rett.
22. oktober

ten skal ha. en b e ~ t rolle.
- Enkelw ~ kan viru1es I
retta9lllen, oe: ,._ håper d
- Jeg 1-r i ~ I legge fram. =d,ev,drn111rmøak?
•Jc;l<:t i denne gaken_ M:an det Ilda i dommem~s hl!Dde- -Ja. Plen dert.ror,Jeg vis!&
et gjewwm on tollrehg mobUl- oc Ilene. Selv om du vlnner overfor et gjmnombn:idd. Vi
aortng, iklt" først og l'temst i der. sl vil. politikerne k.u.n.ne fir stadig mer kunnskap om
rettsSJtlen. man
fiam, lie.r ban.

vil

vmne

il..-,l(btcl<.k.en at,Lte. g~lum/Uet, men uten st,ttte i op.iru-

onon tror ball en eventuell
rettsllg ~eler Yil bli konlevd.

..,.

endre lavene t ettertkl. Bare
med et politisk flertall knn

=

(! vang endring j klimapulitlkkcn, pipeku han,
- 1 denne ,a1cc-,i har man
ikJæ det potitirb ftffla1let

hvar uansvarhg det vil være
med mer oijeutvinnlng. Debatten VI bar om i 1lli åpne

flere felter ville vært ull!nke111! fot bare fl lr Ilden.

!Øl@-~"'"'"""
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rn få begrenset rolle i klimakampen:

Tor,i:l•g 27 . nk:uibtt 2016

9

Vil du a tassekampen
ilgjengeli i e

·tuasjon?

+

')rekken <J9 Bård l.ilhn mener man f,~t vinm,r kltmabmpen vedl ffi med seg folktl 09 politikerne. Her demon.,,.,, YOo& IICl:lll'II IIWl'I

Tror fakta kommer fram i saken
- Jei er tilhenger øv •l •r.ktai nei eller Pansavtalen. fbrhol•
- Hva. hw <Urt 14ptt1
ber ho mllkta,. F.lk1a i klima- det man~g t!ldl!m.f1tJi,!rd · I
- Da ervi omtrentdcrvt er 1
spørsm4Jet vil bli bedre tor- med et ~ ~I dag. men med viktig kunns<Jtt I en domatol mn det blir l bllt Jperotende I se
---■ &kap om hvor vilnig
norsk d U, sier 'lhw, Gul- hvordan de a.-gumenklimapar.igrafen kan
owsen.11.'der I Gl'ftllpeace.
terer ror at en omfat•
bli, og hvordan den
FN.s klimapø.nd oe Parisav- lende tlld~ av nye
eventuell bør st:yrlres,
l;J,len har ben:gnet et karuon• oljekx,naes.,oner er 1
111er Gul0W1;en.
bu~ett som ml tøl&eJ: hm tr.\d med dJs~ forGreenpeace har inoppvam,in.gen sv klnden ikke pliktelsene, sier Gul'1!n plan.e r om å l:lllll'
lkal oventige to grader. 1 Jiar. OWRn.
en van ut av l dra
bonbud1Jettei er det ikb rom
Han tror en M>Let I
staten for ~en.
for 6 Apne nye oijef'elter tar retæn vil ha stor, Truls Gul~en
- Det kommer en
utvlnnln&- ~ ltlim.apenel krm•ekvenserc
bølge av klimarl!tt.ssaslår !'.ast at store deler av elleVumer vi, vil det være vc,l- lær 1 verden, men h vAr aide
rede oppdac
ressurser må dJgwnwkcllgfor orgeHpn
er dette klin:tasekmLAleL m d
bli Uggende
I\Y oijcfelter. Det kan for al- stor K. Del l!I veldig rell8\ll'l- Vi regner med at staten
bli s1arten pl omstilling ut l<t8wnde, og det er høyten1lcel
ikke vil beatride FN1 kl.lmapa- a oljealdenm,slerban.
tor6flaalcerforretten1Norr
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Domstolenes ma.kt og politiker11es
avmakt

26r6

Klimapolitikk hører ikke hjemme i Høyesterett

,
- I

'

T

.\

'

' •,)

I

(VG) 29.10.2016 07:4◄

Det er ikke Høyesterett som skal legge rammene for norsk
klimapolitikk. Og det er ikke FN som skal bestemme norsk
asylpolitikk. Vire folkevalgte ml ta disse avgjørelsene.
Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten, og vil stanse oljeutvinning i
Arktis. Tilsynelatende stoler de ikke på demokratiet; de mener at våre

folkevalgte ildce er i stand til åta ansvaret. Men spørsmålet om oljeutvinning på
norsk sokkel er komplisert. Verden vil trenge fossile brensler i mange tiår
fremover. Norsk oljeproduksjon er blant de reneste i verden. Hvis vi .ikke
utvinner på norsk sokkel, vil utslippene komme andre steder - antagelig i økt
omfang. Det er dumt å se seg blind på lokale utslipp i Norge. Man må se de

globale utslippene i sammenhc:ng.
VG mener: Ingen sak for rettsvesenet

Lofoten og Vesterålen
Aksjonistene bruker en ny bestemmelse i Grunnloven; §112. Ordlyden i den ble
endret i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. Aksjonister mener t 0~~~e eaken ~~ o~:
den nye fonnuleringen er mer forplo."tende for staten - og at den kan
brukes som en brekkstang for å presse norsk klimapolitikk i en annen
-. Høyesterett
retning enn det våre folkevalgte ønsker.

-. Norsll politikk

http://www.vg.no/nyheter/meninger/hoeyesterett/domstolenes-makt-og-politikernes-a...
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Spørsmålet er om politikerne visste hva de gjorde da de i 2014 endret
Grunnlovens bestemmelse om miljøvern. Jeg tviler på om de så for
seg at Stortingets beslutninger i oljepolitikken, blant annet om
utvinning og utforsking av nye felter, skulle kunne utfordres i
domstolen. For eksempel er spørsmålet om konsekvensutredning av
områdene utenfor Lofoten og Vesterålen et av de mest omstridte
temaene i norsk politikk for øyeblikket. Dette er et politisk spørsn1ål,
ikke et juridisk. Det samme er utlysningen av 23. konsesjonsrunde,
som de to miljøorganisasjonene utfordrer gjennom sitt søksmål mot
staten.
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Asyl-debatten

~ Flyktrnngkrisen I Europa

~FN
~ Knut Arild Hareide

~Mijøvem

~ Klimatrusselen
~ Olje og energi

Solid lærepenge
Et av medlemmene av utvalget sorn utredet endringene i Grunnloven,
står nå sentralt i søksmålet mot staten; advokat Pål W. Lorentzen. I
utvalget var det den gangen bred enighet om at endringene ikke
skulle endre lovgivningens innhold. J dag sier Lorentzen at den
omfom111lerte miljøbestemmelser "på en belt annen måte enn tidligere
vil kunne tas i bruk som et juridisk virkemiddel" i klimakampen. Det
er interessant å merke seg hans rolle.

Hanne

KARlVil

Og enda mer interessant blir det å se hvordan domstolene ser på dette spørsmålet. Dersom saken
kornn1er til Høyesterett, og miljøorganisasjonene, mot formodning, skulle 1A medhold, vil det
innebære at vår høyeste domstol tiltar seg en makt den hittil ikke har hatt i Norge.
Les hylltst til Høyesterett ved 200-irsjubilcct: Uten dommere dør demokratiet
Det vil i så fall også være en solid lærepenge for politikere som er mer opptatt av symbolpolitikk
enn av resultater. Men det er allerede flere eksempler på at symbolpolitikken er i ferd med å
snevre inn de folkevalgtes nasjonale handlingsrom. I asyldebatten ser vi blant annet stadige
fremstøt fra aktivister for å fil Norge til å overlate mer myndighet til internasjonale organer.

Ferdigsnakka!
Et av de konkrete spørsmålene dette handler om, er hvordan nasjonalstaten skal håndtere
barnefamilier som søker asyl. For eksempel må myndighetene kunne holde tilbake familier til de
har fått klarlagt identitet og bakgrunn til dem som kommer. Og når en familie har fatt endelige
avslag på sin asylsøknad, og myndighetene frykter at de vil gå under jorden, må familiene kunne
holdes i forvaring i en kort periode før de sendes ut av landet.
Les Skartveits kommentar om asyl ba rua: Politikerne i Høyesterett
Det ble store protester da Norge ikke ville slutte seg til formuleringer i en FN-erklæring som
fastslo et absolutt forbud mot å internere barn. KrF-leder Knut Arild Hareide er en av dem som
har angrepet regjeringen.
- Bam skal ikke plasseres i fengsel. Ferdigsnakka! sa han på et tidspunkt.
Men hverken Hareide eller andre kritikere har gin noen gode svar på hvordan de mener
myndighetene skal håndtere de vanskelige tilfellene som oppstår i slike saker.

Tapt autoritet
Norge har gjort de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene til norsk lov. Det er bra.
Men spørsmålet er om Norge skal gå enda lenger, og forplikte seg ytterligere i en tid da de
folkevalgtes handlingsrom blir stadig snevrere.
Demokratiet hviler på folkesuvereniteten, på at de vi velger til Arepresentere oss, tar ansvarlige
valg på våre vegne. Hvis for mye av dette ansvaret og denne makten settes ut til andre, enten det
er norske domstoler eller internasjonale komiteer, for eksempel i FN, så svekkes selve
demokratiet.
Hor podcast med Jonas Gahr Støre om asylpolitikken her:

httn·//nrww vo no/nvheter/meninver/hoevesterett/domstolenes-makt-oQ:-Oolitikernes-a...
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I så fall risikerer vi at oppslutningen om internasjonale konvensjoner svekk.es. Det vil vzre synd
Det er avgjørende at både de enkelte lands regjeringer, og borgerne, føler at det er rimelig å

etterleve de konvensjonene statene signerer. Dersom konvensjonene tar for mye av nasjonenes
handlingsrom, risikerer vi at de blir undergravet, taper autoritet og ikke lenger blir etterlevd.

Mennesker vi stoler på
Norge skal, i sin håndtering av asylsøkere og deres barn, selvsagt følge de internasjonale
menneskerettighetskonvensjonene vi har forpliktet oss til. Og våre pol itikcre skal strekke seg så
langt de kan for å nå de klimamålene de har satt seg.
Følg VGs kommentaravdeling pi Facebook: VG Menininger

Men politikernes oppgave er å BVYeie ulike hensyn mot hveran<k-e. Norske utslipp mot globale
utslipp. Inntekter mot utgifter. Kostnader ved ulike klimatiltak, målt opp mot hverandre.
Hensynet til mennesker på flukt opp mot hva samfunnet vårt kan håndtere. Det er nettopp dette
politikk handler om. Det er dette vi velger me111Jesker vi stoler på til å forvalte. Spørsmål om
oljeleting og klimapolitikk hører hjemme i Stoninget. Ikke i Høyesterett. Og i møte med
flyktninger og mignmter fra hele verden må politikerne bevare det de har av handlingsrom.
Dersom domstolene ftr for mye makt, blir politikerne avmektige. Og demokratiet vil forvitre.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/hoeyesterett/domstolenes-makt-og-politikemes-a...
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Olje til retten
Bergens Tidende, puge 3 --31. Oct
By: Mathias Fischer

Miljøparagrafen
i
Grunnlova må bli
testa i retten, men
Greenpeace har valt

--- - - -····-- ....... --·· - ·

Aftenposten og stortingsrepresentant Michael von
Tetzschner (H). På leiarplass skriv avisa at o]jevedtaket er ein «politisk beslutning». Og vidare: «Dette
kan man like eller mislike. Er det mange nok som
misliker en beslutning sterkt nok, kan man avsette
politikerne ved hjelp av valg.
Tetzschner sa til NRK at eit «mindretal ikkje
kan forlange at ein går til domstolane for å overprøve eit politisk fleirtal»
Begge er på villspor. Det står i Grunnlovas
paragraf 89 at domstolane har «rett og plikt til å
prøve om lover og andre avgjerder tekne av dei
statlege styresmaktene strir mot Grunnlova»
«Lover og andre avgjerder» tyder sjølvsagt politiske avgjersle. Sjølv om det ligg til politikarane å
avgjere kva olje- og klimapolitikk som skal gjelde,
ligg det også til domstolane å avgjere om vedtaka
strir mot Grunnlova
Difor kan ein ikkje avfeie søksmålet som meiningslaust.
Tetzschner snakkar ikkje berre mot betre vitande, men også seg sjølv. Nyleg frernja han eit forslag
om å grunnlovsfeste eit vern mot «urimelege inngrep i individets fridom». Han vil at dom.s tolane
skal stanse politiske lover som er uforholdsmessige
inngrep i personars liv.
Den einaste skilnaden mellom hans argumentasjon der og miljøorganisasjonanes argumentasjon, er at han ikkje meiner det gjeld for klima.
Aftenposten fryktar at fl.eire vil jobbe på same
vis om andre saker, «det være seg innvandrings-,
sikkerhets- eller likestillingspolitikk»
Det er ikkje noko å ftykte. Noreg har menneskerettslege plikter overfor innvandrarar, og særleg utsett er rettstryggleik for asylsøkjarar. I tryggleikspolitikken treng vi domstolar som kan stanse
urettvis overvaking.
At det no handlar om klima, end.rar ikkje prinsippet. Spørsmålet er berre kvar grensa skal gå.
Diverre har miljøorganisasjonane neppe ei god

ei dårleg sak.
Grunnlova og menneskerettane set grenser for makta til politikarane. Når det er
naudsynt, må domstolane gripe inn. Det er
langt frå nytt.
Det nye er at domstolane no kan overprøve
norsk oljepolitikk til fordel for klimaet.
Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkjer i
desse dagar staten for tildelinga av oljelisensar i
Barentshavet. Dei to organisasjonane meiner tildelingane er brot på den såkalla miljøparagrafen,
Grunnlovas paragraf 112.
Her beiter det at ,<Alle har rett til eit helsesamt
miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag. Naturressursane skal
disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten og for komrnande
slekter.
Paragrafen kom først inn i 1992, og blei forsterka i 2014. Miljøparagrafen fell inn under kapittelet
om menneskerettar:
Når Stortinget har grunnlovsfesta noko, må
ein kunne tru at det skal få reelle konsekvensar.
Det kan ikkje berre vere ei symbolsk handling eller
eit ekstra argument i politiske debattar:
Difor er det prinsipielt viktig å teste grunnlovsparagrafen. Også viss retten gir staten medhald,
gir det ein indikasjon på kor grensene skal gå. Den
informasjonen bør folkevalde setje pris på.
Politikarane har ikkje gjort nok for å stanse
dei menneskeskapte klimaendringane. Det er altfor enkelt å setje mål langt fram i tid utan å gjere
noko. Kanskje er ei rettsleg forplikting naudsynt.
Skulle retten gi miljøorganisasjonane rett, vil
det vere ein historisk dom. Men Stortinget har gitt
denne retten til domstolane.
Det syn.est ikkje alle å meine, mellom anna
ri.-. •

t

"-'1:,1...Q!f.L

sak.
Det er to gode grunnar for ikltje å bore etter
olje i nord: klima og naturvern. Klimaargumentet
byggjer på at meir oljeboring strir mot ldimaplik.tene. Naturvernargumentet baserer seg på at
6
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spennande blir det å sjå kva retten eventuelt legg
til grunn som grunnlovsstridige klirnakonsekvensar. Forhåpentleg vil den peike på togradarsmålet.
Saker om klassisk naturvern høver seg betre
for å teste miljøparagrafen. Det vil gjere det enklare å syne til dei direkte negative konsekvensane.
Til dømes kunne sjødeponi eller norsk rovdyrpolitikk vore gode saker.
Domstolane har uansett rett, plikt og kompetanse til å vurdere saka til miljøorganisasjonane.
Tetzschner, Aftenposten og andre som meiner at
domstolane ikkje skal overprøve politiske vedtak,
må heller ta kampen for å fjerne menneskerettane
frå Grunnloven.
Viss det verkeleg er det dei meiner.
Sitat:
Sjølv om det ligg til politikarane å avgjere
kva olje- og klimapolitikk som skal gjelde, ligg det
også til domsto1ane å avgjere om vedtaka strir mot
Grunnlova.

oljeboring i dette området kan få store lokale konsekvensar for dyr og økosystem, fordi miljøet er
ekstra sårbart for eventuelt oljesøl.
Saksøkjarane har lagt mest vekt på klimaargumentet_ Dei får også støtte frå jusprofessor Hans
Petter Graver, som seier til Klassekampen at klimasaka er så viktig at domstolane må på banen.
Det blir vanskeleg. Klimagassutslepp frå heile
verda fyller opp glaset, og ingen kan peike på den
eine avgjersla som får det til å renne over.
Dei direkte utsleppa frå produksjonen er relativt små. Brorparten skjer når olja blir nytta, til
dømes til bilkøyring. Dersom Noreg stogga all oljeproduksjon, ville det redusert til.bodet i marknaden. Truleg vllle andre land raskt erstatta den norske olja. Ein slik stans ville hatt liten, i alle fall ikkje
avgjerande, verdi for å redde klimaet.
Her er det ulike politiske argument som retten kan vurdere. Truleg vil statens argument vere
tilstrekkelege for å få medhald.
Dommen vil uansett bli interessant. Særleg

Klimasøksmål Søksmålet om 23. konsesjonsrunde
Dagbladet, page 31 -31. Det
By: Sideinnlegg Cathrine Rambro ProsessfullmektigGreenpeaceogNU Emanuel Feinberg ProsessfullmektigGreen-

peaceogNU

Domstolenes rolle i
klimapolitikken.

•

har ikke vedtatt lisensene i 23. konsesjonsrunde,
selv om spørsmålet om utvinning av petroleum
i Barentshavet sørøst har blitt behandlet av Stortinget. Søksmålet ber ikke domstolen overprøve
norsk ldimapolitikk. Det innebærer at domstolen
må ta stilling til om konkrete utvinningstillatelser
tildelt av regjeringen er lovlige. Domstolsprøving
av forvaltningsvedtak har lang tradisjon i Norge.
Tilsvarende gjelder domstolens prøving av om statens myndighetsutøvelse er innenfor Grunnlovens
rammer. En slik prøving har domstolene både rett
og plikt til. Dette har vært sikker konstitusjonell
sedvanerett i lang tid, og fremgår nå uttrykkelig
av Grunnloven § 89.

Tirsdag forrige uke
hadde Aftenposten en
lederartikkel med tittelen «Domstolene skal
ikke styre klimapolitikken». Hovedbudskapet
synes å være at domstolene ikke hai:; eller
ikke burde ha, adgang m..- ~·mrs-åi ~ f f i;;:l~So.
til å overprøve Stortingets beslutning om petroleumsutvinning, og at
søksmålet derfor ikke burde vinne frem. Lignende
budskap har også blitt fremmet av blant andre VG
og Klassekampen.
Søksmålet gjelder vedtak om tildeling av lisenser i 23. konsesjonsrunde. Vedtaket domstolen
skal vurdere er truffet av regjeringen. Stortinget

Et sentralt argument for Aftenposten er at
politikere kan avsettes ved hjelp av valg, men dommere ikke kan avsettes gjennom folkestyret. Denne
argumentasjonen er vanskelig, å følge, For det første er retten til et sunt miljø nedfelt i Grunnlovens
§ 112. Den har dermed blitt rettsliggjort gjennom
7
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folkestyret. Domstolens kompetanse begrenser seg
til å håndheve de grensene for offentlige myndighetskompetanse som Stortinget har bestemt.
For det andre, dersom Stortinget er uenig med
domstolens tolkning av Grunnloven, kan Stortinget endre den. At dommere ikke kan avsettes av
folkestyret er dermed et tomt argument. Vårt system bygger på at Stortinget må endre lovene dersom Stortinget ønsker at lovene skal ha annet inn-

hold enn det domstolene legger til grunn.
Det er selvfølgelig helt legitimt åmene at domstolene burde være varsom med å prøve om lover
og andre offentlige beslutninger strider mot Grunnloven. Det å argumentere mot domstolens adgang
til å overprøve slike beslutninger er noe annet.
Hvis domstolene ikke skal kunne håndheve grensene Grunnloven setter, hvem skal da gjøre det?

Forbrugerråd frygter særlige domstole i ny frihandelsaftale
JydskeVestkysten VIP-Business -30. Oct 15:36

Frihandelsaftalen Ceta lider under at være hastet igennem af politiske årsager, mener Forbrugerrådet Tænk.

storernes investering.
Som eksempel nævner hun en verserende sag,
hvor det svenske energiselskab Vattenfall slæbte
den tyske regering i retten, fordi kansler Angela
Merkel ville udfase atomkraft.
Chefkonsulenten peger på, at bekymringeme
deles af blandt andet ETUC, der er en fælles organisation for fagforeninger i 39 europæiske lande.
Forbrugerrådet Tænks bekymringer om databeskyttelsen handler blandt andet om kravene til
beskyttelse af de oplysninger, som forbrugere giver
til banker. Her mener rådet, at kravene er for små.
Benedicte Federspiel understreger, at Forbrugerrådet Tænk som udgangspunkt mener, at en
frihandelsaftale mellem EU og Canada er en god
ide.
Men hun mener, at Ceta er blevet en forhastet
aftale af politiske årsager.
- Det skyldes udelukkende, at TTIP (frihandelsaftalen mellem EU og USA, red.) ligger i ruiner,
siger hun.
- Jeg har ikke hørt noget, der begrunder, at
man behøver skynde sig at skrive aftalen under på
en søndag.

Frihandelsaftalen Ceta mellem EU og Canada
er blevet hastet igennem af politiske årsager. Det
har efterladt en række bekymrende elementer i
aftalen, som ikke er blevet behandlet ordentligt.
Det mener chefkonsulent hos Forbrugerrådet
Tænlt Benedicte Federspiel.
- Fra vares side er man ikke sikker på, at
regleme for databeskyttelse er gode nok. Man er
bekymret for, at der ikke står noget tydeligt om
forsigtighedsprincippet, nævner hun som eksempler.
-Vi er bekymret for, at en udenlandsk investor kan anlægge sag mod en stat. Det skal ikke
engang være ved en normal domstol, siger hun.
Oprettelsen af de særlige domstole kan ifølge Benedicte Federspiel få alvorlige konsekvenser.
Domstolene skal håndtere sagsanlæg fra udenlandske investorer mod stater.
Det er blandt andet uklart, om de udenlandske
investorer kan kræve kompensation eller direkte
forhindre politiske beslutninger, der skader inve-

Other source references
Midtjyllands Avis VIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Politiken . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Skive Folkeblad • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjyllands Avis-Forside . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alt om Heming VIP • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

30.
30.
30.
30.
30.
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K.Jassi,keren
Det er en grense lor bruk av demokratiske metoder. Man kan

•~11e togpa=Jerl!/1e hva slags vogner de vil kløre I, men man
i.an ikke spørre dem om man får lov til å nei;ke l nødbremsen hvis toget ei i
full fart og truen~ en ulykke.

Det er ikke sikkert at et klimasøksmål er veien å gå. Spørsmålet er

Demokratiets
+
lid!Jgen, gjort sc11 t1I talsmann
ror et slik!. det:JOkratlpessi-

mlstisk 5yn.

Før n\lln konkluderer med
at demakrlltl.et mA b,:,g:ter181.!ll
for! håndtere kllmoproblc,m~ er det IIDidlertld co
Tekke mer ~e"ende
spømnål som ~r øt!Ues: Hva

er det som gjør at kllmahensyn ofte \apet' i politiske
beslutningsprOSf!Sllcr? Hvilke

intel'esser er del som blir hørt

S#bø,:.IW motllalen lfotbin- i ulike sted.ler av prosessene?
debe med 23. ~oruirun-

de bar n!IA en prinsipiell

deboti oro rettsvesenets rolle i
rnilj~Somjuspro-

feø:,r Hans Fett.er (kaver
vlscrl~n26.
oktober, ei: denne debattc.n

bl'edere enn cl.lskusjonen om
den konkrete saken som
Nat.ur og TJngdom og Greenpeace hnr reim mol staten.

Men don or oRSft bredere

Og hvillr:en rolle spiller
dagerui institwrjaner -Uuæ
bare de fullævalgte,men og.sl
retsvesen og forwltning-1 l
unders'"..øtto? beslutw:nger som
gir •Jrte klimagassut51.ipp?
Satt !)å spissen er ~ e t
vi bør stille oss om klimaet
taper pl grunn av for .m,ye

demokrat!. eller for L;ie.

l

Øl9blla ti il.wal ,_ a. A

miUIIPO-

enn detrenlJUncbst,,, Oronn-

a,vgiøre su!Jslanæn i

leggend.e selt henger den

lltlslw ~ bn utrilaomthø uhel,ijge knnsekvenlll!'f fur ~emobm!sk debatt.
En sak50ltl kan illustrere
dette er dt,n slkalte U~enda-

sammen med sp,lrBmll I om
demokratiets evne W l
håndtere et sl alvorllg
problem som klimli ndn.ogene.

'"-=~eratvln.

de~~ r
Ikke klarer A båndln'e

ldimautton!nnpn:?. Sl laoat
ersemagtdetteral.ig

observert, ettenorn verden&
kfunagassutsllp J'.ortaetter A
,ke, og øelv velbem.idl.ede
12nd 9DIIl Norge ikke bar
oppnAddmer enn 211 u:tllabne
utslippene. Fra dct1ie slutter
enkellealkllmaaalæn
~ t i r en eller annen
Cotm.for innskn:nkning av
demolaatiel-for eksempel
ved ltjelp av en cpplyst
rlomr:nerstand. eller ,i.:t
\eknQkratislt styring 314
bnkgnmn av vitenskapelig
ekspertise. I Ncrge har
:!31-profcs,;o,: Jprgo..n Randl!Zll

snken, de- nededand&læ
~ b l e dømt til A
fe sit\ klimamAJ fOT 2020 f'ra
17 til 25 prosfflt Teduk!;jon i
klunllgll&SUbUppene. Gronn-

laJ:ct ror dommen wr blant

annet de.n ! o ~ mpporten
In. P'N1 kl!Jmpanel, der det
IIJ'ltydet l niw pA ul8llppsreduktoonene I lnduetrlland på

:.5--40 prosent a.nnen 2020
1 de inlemaldon.nle kllmn-

tamanållngene ble tallene tra
FNs 1c.limnpaM1 krll)serl for
Ikke Ata t.l.lll!Nkk:cllg hensyn
til ut'vi.kl.ingalandonH krav
omen me• rettfenlig fordeling nv ltllmalnntni.et!. H"cr
kom det l'l:am atklimapaJ:telct.s uill 1ok stom hl!N)'lJ liJ
de eun,pei!ke landfflea syn.
på rettfi:rdlghet eM pi
utviltlini,~, og a.t det

kunne YEr'e gode gruru,w tlJ

lkreveiMwstarreltliJnubln
sats av rike land øn Nederland enn lallenl! :r.. FN1
klimapanc:l pgrunnlag for.
I n:Ussalen bl lmidlerlld
disR t.llllene ul.en videre
akseptert som et utt,ykk !or
•:hVII viten.skapc?n Slel'> at
umd scm Nederltnd m4 &:iUe,
Dermed forsve.nt utviklillga..
landenes perspektiv, som
kunne ha bidratt til Apresse
lraCI ytterligere kllm.a lnnaats.

Man kon nemlig også

se for seg at domstolen gjennom 4
prøve gyllilghe1cn
av politiske vedtak
kan bldrs til A

sl.yrke den demoknlUske oroseaser~
Hu er 111tlmnAlel rra
N11tur og Vng<.(om og

U.,µ,:.dz wbn YiBel' aitsA
hvordan domstol og vitenska-

G"eC!l\peocc 11\W'eQ~ fordi

norsk ol;lepoliUldt er el godl

De sis:&e ;\rene har vi sett en
panllell liitua,tjor.; 1tlimapoli-

pelig ekspart!se 1 p;:aksl5 kan
knmme til A detaljstyre
.nas.,'onal klimapoliliklr. på et

elaempel på et amlMedu
det r lettl leet\Wllere behov
tor lsty.-ke demoknltlsk

tiklu:n: El brod1. s:tmtingsllertall bævedlztl en ruke mål
ro~ redubjone- i ldimagassut-

debaUOJl:s\Ynnøem

sbpP. blant annet l oljeseleto-

nivå som neppe er eg;nettil !
slytke dea demokrnl:ls.ke

debatten om nødvendige

Od•

klimatillak. Dermed.kortslut,.
tes viktige etisla, og pol.ilalø:

~ha;-s:,,tw~l!t
ll.erfall 1 Sl.or1JngC1. Men dm.
lla!ll!DI! gja.lol pl 1970.talli!t.

ornatda,:ens

debatter gjennomen ~
sess der Ikke alle relevante

da det ble el.ablat klare

akq,rer kan delta. På sikt

J)Qlitlake mAI rorA ~

ruikere:-vi at dette biorar tt1
Bl/ake.... forstlelse fol' klima~ l o!fenlligheten. !>l!t
kan i :sA f,,.Jl bli el problem
Ikke bue ror d2mokzatiet.
men egd fur a m b i , t j ~

den totale oqr,,n,r;h:k4lo.nea
pl norsk imkcl. DlSR
mA!ene vi.s".c sec wnulil,';e A
styre ette.. fordi det :orvali-

lklimapotitl]dæn
~ betyr a:ni:ncl'tid ikke
at domsulleæ ald:ri kan ha en
rolle I sr,ille I ~

oljevtrks:mlhet, l:lorde reell
politisk komroll meci inv911terlngsl.e,npoogprodLLkllfon
vanskelig.

~ ramm~t

smn ble elahlert for nonk

n=. Men disse målene har
ogdr, vist seg vanskelige A

nyre et!aT, og særllg i oljesektoren har utslippene 0kt
knd\1g. hn det lenkea at
noen av de samme stnLldurene I oUeforvallningen som
bar V1111&kcliggjori politisk
a1;yrin& av ol,leutvilmingstempoet, nA medvtrker til at det e,
· vanakclig ft n4 KJlmamAiene?

D juridiske oa:!orvallnJngsmcssie:e ttl.l?l.lrlelle fmnonilr. olj evil:ksomhet bar
tustorillk aettoou 10m rotmll

U:em.mo mabl.mal utr~
te!RavoUe-og~
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Søksmålet ber ikke domstolen
overprøve norsk klimapolitikk.
Det innebærer at domstolen må
ta stilling til om konkrete utvinningstillatelser tildelt av regjeringen er

lllmilSlbmilet:
l\l~tur osi Ungdom og Greenpu.a har gått t R~bmal mot r..iten
fo1det Ge mt= et brudd~ Grunr.lll'= p;;;,,graf 112, nl!ml;g i!t
det lite å;,r.e! for oljebortng I Ar:dls "li Bare~havet.
c Kritikere av wksmå!et flykter at det !illf,ytt,, lnr,llytel5e o..,..
poli'Jkke.n h c!ernolmlilc:,w.,til dom5tot~e.
aAndn,, SDr.i)ussi:roh!s>orVian> Pa:tterGrav.:?r i lClassekilmpen
26. oktober, mer.erat rettsl!g lnngrlpu e, nødven~lg.
'li I denne teksten 51.n'; ea Bhd !.thr al: m~ten nors~o!Je.<>r,'i!linlng
er •nnmtrt ;,~, vans.'<eUgg)<'r ;iolitisk styr:r.g """'" kllmapolitlltken.

Tirsdag !. november 2016

lovlige.
Xlassakampen 25. oktober

FIN!USiru~,

111-MIDPIMI Nau, u.JN11•1 m,uø @li
SMAltlllL Al IIHI Noll1l!NIO !IL ØMOMI

om det ikke er vårt politiske system som må innrettes annerledes.
•grønn konkurransekraft»

påpekte i forrige uke, overla-

tes det i stor grad til oljesel·
skapene å vurdere risikoen
far at strammere klimapolitikk på sikt kan redusere .
lørmsombet.en til nye inve..-..eringer i leteviL1<somhet.

Dlllfll'nnslæilgilllteornden
politiske støtten til dagens
o]jepolilikk ville end.,..,l seg
hvis forvaltningsregimet i
større grad kli! :e& for
bredere politisk debatt og
stulære styringsmuligheter
- kort sagt en demokratisering - i oljepolitikken. Men
spørsm:ilet aktuG.liseres av
søksmålet ft!I Natur og
Ungdom og Greenpeace: Et
se,,tralt poeng i stevningen er
nettopp at de klimahensyn
som følger av nyere mål
og forpliktelser i
klimapolitikken, ikke
\
er grumligvurdert i
P70Sessen med å

•\

"

\

tildele nye områder
for oljevirksomhet.
Deikani~fall
både utgjØre en
sak:sbehand.lingsfeil som
gjr grunnlag

av grunnlaget for gode
den::okraUske prosess& Her
kan &ltså en rettslig prøving i
prins\wet bidra til å f:rambtinge clbredere vurderingsgrunnlag som kan styrke den
dero;,}qatiw debatten om
no.rsk olje- og klim:>politikk
- selv am det selvsagt også er

mulig at en rettsavgjørelse
motsatt veilam bldl'a til å
sementei:e dagens situarjon.
~ pi demokratiets

vegne et ikke unikt for
kllmauebatten. I kjølvannet
av Brexit og økende støtte lil
ulike populistiske politiske
prolijekter har Yi sett stadig
fl.e re ta til onh for at enkelte
"P'Ørsm41 er «for viktige• liU
ov.erlates til drunokratW<e
prosesser. Men haller enn å. se
ti.I domstoler eller vitenskapelig !!kspertise for! oppnå noe
vi tror demokratiske prosess"r ikke k2n klare, bør vi
V\Udere om ikke økt demokratisering læn være en vel så
effektiv strntegi.
1 en slik strategi vil dom-

6tolenes rolletroligvae
tilfeller.

for rettslig
inngr.pen,

ogen

tird

ha.vområder for o1J""1t'ksorn-

het, dere.tter tildeler lisens""
for oljeleting, og til alu.tt
godkjenner 1.1lbyggingsplaner
for :eventuelle funn. J:>ett..e
syslemetgirliterom fOl'i
vurdere de samlede konsekvens=e av norsk oijevu-k-

sombet - enten eiet gjelder
lo!.alt utvinnil:gstempo,
mvi,stermgsniw "1kr
klimagas,,-utslipp - i forbindelse med politiske enkeltavgjørelser. Deaned blir det
også vanskelig å se oljepolitikken i smnm.enheng med
andTepoliliskemAl-for
eksempel pA klimaområdet.
Kunruk.a.psg.unnlaget som

forvaltrungen leverer, gir
haller ikke alltid det beste
utgangsp1IDkt.cl fo, en
info~ politisk debatt om
oljevil'ksomhctcn. Finan,;d.,.
partementet leverer analysorr
av framtidig oljeproduksjon
og -investeringer so:n ikke
nødvendigvis tar llØyde for
globale klimllII'.Al. Og som
regjeringens utvalgfor

l>ard.lahn@«wo.o,lø.no

<t gt · lite

,; vurde

.,

fof!;ker ved CICERO Sente.r for klimafor.;t.nlng

sv,;,kke)~,,

s=e p!I norsk sokkel Petroleumsloven etablerer et system
der man først åpner nye

+

be grenset, men likevel
potensielt verdifull i enkelte

~t

senr:: ,n.,.
lj ·"'l.'h-f"_,!'o ·ht·te1 "">
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Omdag 2. oovcmbcr 2016

revolwoonerer ildre 11Ql'8k rett - domstc•
lene gjør ollurode en rekke
polltl•la! wrdcrlnger.
P6standen I kfunasøksroAJl!t,
som Greenpeace og Natur og
Ungdom hat anlagt mot clen
norske stat, ei--at 23. lmnse.• ~onmmtæ,cler l3oijescl•
skaper får tillatelse Ul AleilJ
etteroljeiBarentalbl.vet, or i
strld med !ltalen&IPUJlnl(JIIS•

Jet bar 8V m311&e blitt
0-emslllt som politisk og
derfor kont.roveffielt. 13åde

-r,jurldlsltn~'Olus.jon•
Del er lmldlertid Ikkenytt
at domalolene &i politiske
vu.rdetinger. ~hai-de gjort
! en &medommer.Iiære
•
6Bker bnr B ø ~
vurdert om en lovendrin& o,c
et fatva.ltnlngsvl!dlllk er
tilstrekkelig begrurulef. I

11.0N'lltOVUSll:.IJ: Søl!.smålettil GÆenpeace ,:,g Natur og Ungdom har av mange blitt fremstilt som
for politisk, skriver forfat:tereR. Her dffllOnstrarer aktivister~ en o\jeoggl Barentshavet
'

,•.

POl'O:IIIIIIIPUO,lfll~-

Høyesteretts knapp11 llert.all.

pm!.! i tekontnlkter, gjør
Hi,yestereltpollliske

DtltteV&r en pOlitllik beslu\..ningfra rett,,n.
,:

V\U'dainger. Vurderingen
H•~!:iør e1' om loven

- Strukt11iltvoU!donuncn '
, !ra 2013, som handlet om
muligheten til 4 ~ r e
Wdelle fiskekvoter~~
måter 1 &emuden,eret
annet eksempel H11Yeterett
ultalto 11l •en ny transak!\lollllavgitt børe kan legges
på en tidligere band.lin(

irmebæreren.tllbakevlrk·
nlng som er -særlig urbncllg
eller wetU'eNil; • Om noe er
-=ettletdlg• eller •urunelig• ermer poll1J.slcevurde-

var t:odnok-men ikke

rlngor enn rettsu&e

Ogøa den El.lropeiøe
•
enncskarlltf.sdmnstolen. r
(EMI)) overpr,;ver Statlin"5terke srunfu.lmsm •..,,
get& pollilske
he.nsyn•. Politikkbond.ler
Det er Udæ nr"
vu.rderlrlger. I
omA&vvelllll&!l\fUM&meli•
do stoieneru . ou- salæn•Llndhelm
algehensyn, men l{/lycstemot ~orge•, ømn
ti kl.? vuf'l:lerlnger.
handlelom
reit hat 11:1eRaalær11att
balan11en mellom
lovter til side fordi de mener
hensynene Stortinget bar
, den-Q1t111terke samfunns- · , 1 grunm11ereog tomtefestere,
bygget.på ikke er ster.Ire nok. me.sige ben,,yn gjf!r seg 'i · · lronldudertc l'løy{:&tl!Nltti
gfclt!ende,.. Hvorvidt en
favør av Celll.enle, men EMt> •
avgifl . b~gJUnIM!ti stake
s4 annerledes pl SaRen.
-.
ut
er Redl!nbesa.m!unn.smesslge heru;yn,
DOmmef\ er I btly grad
,
økatning~dtunmcn fm 2010,
deretlitellerlallavdom. er ,m politisk vurdering.
pol,lUak, siden den båii.e
meme IBøyestarl!tt(Jeks
setteT til side St.ortingeta og
motfem) k:om \il in Qcmln•
Osp.-\1"" rdere.nnylov
Høyesteretts vurrleringer.
regulerer et bestående
gen 1'-V akat11:ut<M:ttelee lor
rederne Ikkevar begrunnet
rettsforhold, som ro eksem- ~foraDe dlsae ebeJn.
aterkt ook.. StortingsJlertal.
-piene, er atl!J)Ømn41ene 110111
pel ved ndrlJlltlll'-1 J>t!rlllJl>-let mc:nto at begnillJ1eblen
ner, ellet M utvir.lebe nv
skal 1WVtlle5 l.k.ke er mv:r

retlalige eller mindre
poUUa.tc enn 1i,øtsmå!.et om

tildelln& av oijl!kcnsesjoner i
nord er. Nlr K.lasi;ekampena
tod.aktjiradval'ermot
amerikanske tilsi.ander, «der
store og omstridte politleke
p r l n ~ klm5e~entav{døres avHO)--e$(e.
tett og ikke l ~
. ,
el: det altsA l!]'UJlll lill minne •
om at også dom.to!B> her
b,Jem me I høyeBtll gi-ad
avgi polltløke !ltrldsgp!M'S-

mA1.
Beakyttelsenavmi]jø,.l
ftkk sm ~ s forsterket

medgnmnlav-.endringene 1
2014 -at domstolllne nA får
denne typen &&lwr på bordllt,
er en~k. koolekvem 11v
. AJtcma: 'vut ville
være at det mts.111~ vernet
øv øla:m.ornlm goder fortsatt

~

øt.Ar sterkere ,mn rnIUøet.

M
. . . _ 1'11Nt,
1urlst og senlorfoBerYed Ff/I og
lørsteamanuensb 2

ved ~•li' oll!n I Mokle

.

1

Okkult, hva er det?
studere det usynll,ge gjennom
dets uttrykk i del synl.lce. En

personllgh~ er noe uøynUg,

men den kommer til ut:teykk
gjennom arudktaulvytdr.,

Klassekampens mandapre-

~ e dukker ordet okkult

bevr

opp, ~ hva
det
egcntha? Ordet vekker
WISO!llliS,Jønl!I' om en usynlig
dimen,don og uklar bevis,;thet.
J antroposofi.sir.sammen-

heng er mAlet at lo.mn.siæp
om det usynlige skal bU
synlig, slik at den kan
vurderes klart I tomold til
natw...itenakaplig realtletet.
Rudolf Stolncr lldvarte mot
tro. rw.;n oppfordret til 4

Moen trot atvirkeligh.eten
kun bestM BY fysiske fliktora
De 0este som arbeider i
Steinerskolen tilhører ildre
denne trosretningen, men
fnsker Atilnænne sce en
rorståel&e nv hele vu:keJ.iiµleten slik at c!c kan dri ll'O sln
pedaJiog{kk ut I fr.I el størst
mulig pcnpelrtlv

Sclv om fflellJ\ skets

Cølelseal.lv gpelles 1hjernen,
er det ~n del av vår usynlige
personlighet. I antroposofisk
begrepsbruk betegnes

følelser som sorg OIi gl.edø
som en del av.menncskds
!ljcleliv. Når det i Kla.saelmmpen står ai fys1skc beveJclser
settes I.sammenheng med

•

Sibll som teorien ti.dhgere
badde vært, VandrmgllNtene kan avleses I de
genetiske ap0rene 110m
ftnnes i menn• og kvinners
ldønnttromMomer
(studiet v , b.aplogrupper,,). Det er dokumentert
al do opprinnelige folkegruppene som kom til
Finnmark, var nøye)<tig de
samme som Utt ndbgere
hadde befolket Sør-Norge.
Samene kom lkJw til
Norge som et aamlet oe
definerbart •folk• ~l
samiøk(l språk l knn

+

rikU&nok t.ld!tsles: Det

kom rundt lr null til
Finnmark, med e1 gruppe
n.n11re menn - flere tusen
lr etler aL de opprmnehge
Colkegruppene m~-d
~ancrvar
kommet nordover,
Den nå,rærende samiBke
follu,giuppa ble aJW
utviklet ved 111 en del
.fl.nske innvandrere (som

0

tidligere var kommet fra
Lallogo-omrldct) ble
integrert I den opprtnneUge ( •nonike•) betoUwin•
gen i Finnmark. Omtrent
alle samiske kvinner og
halvparten av alle sarni.lkP
menn ha,r altså reine
europeiske og norske aner.
ogsåidag.
Olflurfolkog

11,jelellge prosesser i faget
eurytmJ., betyr licke detannel
enn at man i eurytmi.en
uttry'kker O!J.eber giennom
kroppen.

llpråk og laoppsholåling.

«H
I med skolcno, er
en ny bok om Sleinenkolens
90-Arlge historie I Norg
Thrfatter Anne-Metie Stabel
jlDSki:r 3 gi et mangfoldig
bilde av Sl.einerskolen I

~

0

VI v t nå atalllnnvandring til Finnm.vk etter
isL1da kom !'ra Sør-Europa
(&trekningen Ukrai:nnSpania) og $leit Ikke fra

naturen og mil.I et 54.1k.sm6-

nell omrMe. Profeeaor l:lans
Petter Graver kaller delen ,

"'

0

mark.

forpl.Iktcli;e til Averne om

Hflyrepolltike.r Michal!,J.

«De som
kom først>>
I an artt' I 110m I hovedaaJt han let om l<ioul<ene i
Dakota, tnr Anders Heger i
Kltlssekampen 28. oktober
medm,ytenomatdetvac
samene som kom fønrt til
"'innmark, og al dette
udollæt semere er bbtl
fortren.gt av oordmen,n
Men Hegl!l'- del er godt
dolau:ncntert atumene
fakti5lt kom a1at Ill Finn•

~

:=~~~aanS:
bl'Ultdemsommi,nerdette
er en po1itts1t beølutninl: iom
bør ligge utenfor domstole-

25

Tnmd lrlAV"-i har vtSt
st,,r Iver cLtor I mlltolke
arbeidet i Steinerskolen.
Likevel Innhent.es han til
Klnssekampcn for å kommenter-eden nye boka som han
iklre hnr Jest. En typisk
Knstoffersen-i.nsinuall)on
kommer\ sh.itten av repwta•
tjen hvor Yi kan l ø ot Rudolf
Steiner g:i nordmenn en h lt
spesiell plus 1 lin Inndeling
av folkealilg o,:ln.Llturer I et

hierarkisk system.
tJt l'l1l -t-0 lrs ,tudier av
nntrop0$oll hnr jeg aldri i;!øtt
p.li hverken 110e hierar.k:isk
system eller at nordmenn
1""1Je ha en spesiell p]asa I
dette. Steiner beskrev
hvordan det kulturelle

entrumet I Vesten flyttet seg
f'rn lndia til Egypt og videre ill
Hellas ogsA videre lian
be.1:1krev også hvordan Ulike
folkeslag i tidligere tidtr
utviklet ulike kvaht...ter, roen
han satte aldri n o e ~
over noe annet, alle hadde sin
verdi.
I dag na ø.lu.in~on på;>elter

Steiner at de, gamle ikke
henger er aktv.e1t. l dag er det
I.kb spøomAl om hvilket
k;Jenn <!n ~ eUer hvor du
kommer fra, men hvem da er
som individ. Vi er alle lndivl•
der i en global virkelighet o
vi bør haen viken interesse
f o r ~ indlvlduell(l
impulscroglkk bed mme
hverandre med upresise

begrepc:r,

Moss

lærerpå St•lne1skot..n i
og styremedlem I
StelneBloh!tcrbundel

wnllilæ rctttgheter i
Fmnm&rk er ofte tvetydig.
Dek oppllall.ea samene som
et urfolk forot de skal ha
•kommetti rst>, som
Heger likriver. Men dels er
samene et urfolk fordi
norske m,yndighetcr i l"O
bestemte aL det akull.e~
$lik, da en ILO-kon~on
ble raUJlsel"I av ør (IOffl
ett ava land). Des.svftTØ
har det ennG Ikke gått opp
ror no1'111u, m}'1'ldighcter et
opptatnll\gen

om at

aamene kom føri;t, ble
droppet da den ge.netiske
formaungen revolusjonerte
synet pA folkevand.ri ng<ine
etter istida.
liege:r b01 nok les<' aeit
opp på relevant lillcntur,
og ikke drømme scg bort
o m ~ for 86 h 51.den
pA Stllla l Alta

ar~a@)onbM no

+

5162
➔·

)i,
~

l:

•,.
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1.

ebperlrnent og den ber. kvalifiserte
pnsidentkandidatl'nl n-ye!e~d. Hlllary •
CHn:onerer.kjel!tpottiskstmelse.
-

tllHOlbU - lufilievwate:-

dyktigere t i l ~ mo ICongressen, som h.rr
stukket mange 11:jepJM!f i hjulffle for Obama.
•
Det beste ml"! kan II om DoN1d Tn,mlp, e~ at
ingen vet b111 slags po!Jtiklc ban kan komme til 4
føre. Han har sagt mye forn;ellix. Det er us'.lt.lcert
hva han f'aki:isk k,a."1. g!ennomføre. Tllln 95 uttal:
elar OUl •konomisk politilek, intemasjo:w hmdel, •'
sfku:b~litikk eg klimaproblemafilen tyder
U~velpht venlenbHr farligere og fattlp!reom ·
( ban skulle bli Vlllgt.
•
,• ·
1

··•<·.

., FeDOl:UDet'l'ru.'DpbUrtolketsomH :,ppærfioa .? '
• den hvitemiddel- ogarbeiderklas!ienmotmangr:. • lende velstlodsl1tvikling. I beste fall kan det fl
USAs'pol likt!?etilAta~o:r 1·11, tsprob~
, Det et også en ldeolopsk ka
•unp l@lll!t'
• skylden for USAs probJemer pa tnn
t•re og
, • • utledrJnger, 'l'nmlpsmslsmeOf nasjonalisme er
like mye av et bU:ldspor ~~ ·tidlitere høyrepotuli5ter hargitt~ skyldte hr. I.I~ jobber - og
fual;.ut samfJnne\5 forl'all med b~mellom
kjønnene og homo81e retlipete/.
I:igm demokralislc valgt ~tiker har hittil klart 4 ,.
·: drive d e ~ . telmolog!s~ogglobaiiseriDgs" t duvende b e:fb!r tllbake. Donald Tremp e:: n!ppe .
noe11Mtak, me~ !..;m kall stelle istand mye elet!.•
dlgbet tmderves. • •
.
Såt USA lladde en.lilæ reaksjonær pres1<!ent• •
kandidat, varl 1964, da Baay Goldwater toi.et å ,
bråstoppe lllcestillingen for svarte. Han ta9te stort. •
Sjansenfor at noe t'Jsvarende wl skje p! t:IIsdag,
er dessverre litei:
. '·
.
~ Kampen for Ubetall' verdil!:-, :not :rasisme og
• •
." ondan.l!t nasjonaltsme, er aldri vunnet. Så lenge det ;
• llnnes folkeforførere, må den kjempe.,, l&Jec og • ' •

.

~,.

Vll•11em.itlvet forilDdre IIWd
-me:rfomybaretierglog

il'lll!iielleln

emøgi#.•k!Msedng hvis Norge
le!dN!ocol)enagg;,.s.,,en.~e1

I

Elittvil altem.itiffl qne iDeT

; I ,;

bAdei No;gie~&lldreland.
• llltfflll5Jonalt h?r rettsavgie- I
rdle. allerede Vist segl 'fll!reav
l\or!,etydnlQgfoitlllalt!DOiog
NfUledn8 av klimaplsutsllpp.
• .~khøyestl!l'ett
~ i 2007 al dl?tlfØIW'llt

~"n!nvlronmtn·
1111 Pmh!dlon Ag,mCy ~A)
!Jaddepli till regull!nl
k!ftmpF'ISUpp under den

I

I

ldlniunll?

I

.

,

•

llelculm bygpr lnfemasjoIWlthm.JSlllllarbeld~ at
·

I ~h:araJISVllrforegJJe

·,r• 11111r.11t :

Noi:ge som
bli anøv.mfor l!tSlipp!.M hOS
den 10D1 bmm 'ii:mk olje ellet
utl!lpp. O..t er Jl,

ebløtereodtloveøC.UAlrAct,

gass.
Nouv del
er &t •
lisemlml! tildel• amlHlla som

lkllu'9dtok ny lovgMl1ng. ". , .
I Nedetbød b l e ~
!flor pMagthlrjerpe a:miljo- •

ldllnarammerlu1.t nd blir
SlnllllllCre GlllDODl!mlt:.' •
t"ufsavtAlen lnneho!der . • :
ambiAlllse mil ror vm!m og •
etablerer er J)'$1:en m...i jevnlige
n,vløjoJ:r,er av !andeneslwma·

nim• om Atune utsll~ tmi,

,1 •

kuUrllcroljeogps.di:undre
lnldersomkanmbøyer:eutsllpp?
Ogbvaorndetblirlønllsam.t l
bge hytlrQgenavpsænog!ellde
CO, ned Ul - - i l ! f t l? ·
Vil en i,wlontngl llilrentihaver
dakunnebllctbidragtilåd

I

:>et p ec snmnJq far I l.nnføre
klimakrav Riv om !Caoeressen

•

mot 2020. Saki!n eranRt øi:lk
l!Dddig"8iort, man den l-.a: åt
pi,,!!Sl!I for nye Wtu I landl!l.
Den britllkt 9"\Uallicics►

fmM.ultC;uneylwpelrtpht
emallllnøalav "tt•r klbJ>ulwfe
- ~ 1111 e.v so.køm6lds
•• ooeavde, som kan kD111111el I stJfttespfllerP advokat Pil W
tldto fremowr. i ~ med • Laml!z«. I1111 1aunlk.lc IDag- • •
lcrivmuom er fflSl mot
I b~det,)lenkllmadelenav
1 MØlllllet buooen ~
tobatlcstellkaper.
1
51ottiQøel ~ v i i n e r
svakhr.et.
etnyttjuddislr:veåtayved • c
gnuuilomeVisjOllffll2014
rued en s k j e r p e t ~
pangnf112. ~ bør den Ikke

kollllllPsomnoen-~
~tnoen nAvP prøvtl bnlkedeø.
• Søbmltlet frl<!etomilj9algz..llisasjoQe.Qe handler om o)!e-og

~ e i 8arl!lltsbawt
~ biedelt uti 23, k o ~ ·
~ i maillr. C>rp,maqonenP

mener lildPlingi,n er I str.d med
smeus plikt til å ivll'l:ta miljø• •

hen$J11, inkludert ldlniaheN)'JI.
Sallsmllet lwu;.:ff ap! c,n,
bensyn lilsåtoart 111dj11 i nord,
'llenkllmåildtna vsalamerdet .

Julebandeteu e,lu!r med fuE prosent i åf, :il S8 •
milliarder kroner, viser ;:_,rognoser fra Vake.
Ellet som Ap-lede.r JonasG.lhr Støre forklarte i
e pril: «Et det. 5å en krise vi står i nl7 Jeg mener
svaret er j1:• ; ·,
•
......

•1

Ml!Dldlmal.:ampenerp4 , '
veltllmtr.n.Ogder om:nerden f'

r

eneren politiskopemm- kan hun kaook1~ være •

. i~. :

I

D!letl 16. ~ m i '

s<.atenswreo·s lolIDp'ett
pbt91ltsm1l rn G~n• '
~ogNI.NrogUng• I
døm. !-"ristel kan bli utsatt.

Hun t:ar erf-..nng scmser.ator, u.eorlb·
II'llDIStl5' og kjenner Det hvite hi:s &a ' •

Innsiden. I hovEdsak kanw:den vente 15' videreføring av ~dent BaiackObamas politikk. So:n

Skål Grurinloven berge ldim~et? ,:,.
N~r e~ ~?te <limasøksrp~ er li~ tynt..

.

Ful>il•.W.W.. GryEgMeS
~
, Tcr M. Nonclat
flllllllltradåUlri Kjetil B. Almdhe!m
1 ~ ) .IPf: l!jirnl! Ora~I Eridl52n
~ I O I ll-•TIVlldSutldnes
[ . ~ " " Dlglrls~A/5
~Jllllllgtn ~Andlrwml llle9

,

(' r. .

1

piiuw ro, at in.liene sbJ. kumle
ah.

Sam!ldigMDOI51ddlmll • •,
poltdktbli:tt llll!f fo1111lktenda.
3a:lvpamn av ullUppene

e,

innenl'ont eu/DJK!llk lcvotllsystem:MlllistMnUnaspmMs
til. De.·iandte

og,sl koblø

vparteø skal

11 oe t:11 et system

• Jl'D1dMlirsle!!e:~
Cled~åMam
b~b<ntf!aill:utshpp:taoonk I utslippeoebll:rfcutore.Begp

olje- o g ~ n er
omfatt~ av EUnystem lllf!d

delerskai sUae al mllet om 40

'p roeellt lt.un t 2030 oppfylle9.
utsUppskwtei.~eraltd "
Statenbørde:rforbaJPIISll
zegulertlllnenl'or et l}'llU!lll dø , tunge algU1Jlffl1!"1 tihlttfomV.
ul5lii>pslalcetg19dvlne111<a, ,
Mt'.llsøksmlletlllustnnrp,dt
No1!!le er med I l!Oeurnpes.lt
ooea:met,nfmllgen ny in,. . •
lclhmdugnad, O.a gir de! 111m , usilletbC!I wm nA 1!1' la!J111!1 lil
menu,g llsø utelukken<le pleie: 1 ~ e t lfossll cnerg!.. Det
nonlte ~kapet.
vil væreoppallctsvekkendPom
!'lit dtt lllldre erorganislsfo~ullsmllet vinner frem,
nenr bo?lt"lcsmåh!tslahilne ;,,l I n,tten. 1111 del 1111 komme :an~
il mwd.-eo!jeoggass fra No;p
_ ___ _ _ _ __
vil gl lavere ll!sllp:, l \'erden. J,!en JIQ,otlL ~
er paUtlsk

I
I

d e t ~ : eunlldtRil ,
rlll.ila9r l ~ Nænngsltv
US'l°\llen.
, ~n.no
,
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Tindag 8, november 20.16

t-tRiJtllU.r: .
Miks SOOO ttgn lnldudm rnellommm.
Legg ,ied p<ll'l"ttfoto.

DEl~'lrr:

lnnlegg.3QOOte,in inl:hld•rt o,ellomrom.
lltpll~l;;/llwtinnlogo 1~ -;zooo tegn.

f•post· ~@kla ...11.1__,,o
Redaksjonen fllfb<hoidor wg rettea IH a
fuitorte innlegg.

.lngrtd Gl'iJIIII Am

CMUne Tromp

,nglidga@kla.,.loompen.no <ar1Jnet@klas5diampen.no
lmnW.· o, dobattredakur W m J ~ •

(t.J~g.)

~ nsetampen honorere, norm, 11 Ikke- lnnsendl stoff. lnMenderem N>os,tadresse blir h'yk.t med m1ndte 1nnsende,er, reseJ.ver!t seg-mol dt:ttt.

MOS!f~N:Nrmk aluminium

får energi fra vannkraft.

-:-

Norges
særstilling
.. 11:0~LIPP
0

o

11etif1-....w.11

-· KRONIKK
--Slltlol

lltiliil--ud~at
domstolene skal ta stilling til
• spørørnAl. aom også er pob-. tiil<e? '1)-ues rettsstaten UN
.kbmasøksmAlet? Nei, tvert

Imot. KlimlliØkmlålet kan
" -a"giørende-for Aredde

. V.lesMlr.lm,en akriver'J ·

..,.0 november om at reiøerin-

•

+
.

NttsSUlten og demoli:ratiel
-vht. Enten det b1Jr seier eller
tap!Ol' mil,i~onene i

gen er1angt unna llaitte
så mye Ct?;-utali}lp llQD! de
har lovet 1Je\ e r ~ ~

mtemstana. .

Det er reiiecnccma vedtak
om Atildele petj,oleumslil!enser j ·de sår~.nordområder,
23 konseajonsrunde som er

slippviher&kal
om menlaossfØntsepå
vann:kraflen. I forhold fil

folkel;allet-er Norge
verden6 største produsent

~-

aI)gl'epet r kliJflasØkamllet.

Jlegjerinllena vedtak !DIite&

avvannknl't (me\lmullg

unnta); tør Island). 11:>r
eksempel,. s\orparten av

med-p-unnlag}

ll>elnme I debatten, !!t
SVJktende grumtlag. .
Jlei:jeringe,iJiarført

debat1-eii handler

,

domstolene~
IJVe[l)TØVB og~

prosessen 1 Norge.fra

lene A]!l.ellbart.-det

liUtr i rnaktforoe-

utllstteld<elige

Stortlnget

~~W:i!':

bak lyset,

totale utslipp i Europa vil

Gitt~ spesielle stilling
innen elekttisk kraft, gir
landseparel fra utshJlPene
i Eur-Qpac(ellef i verden for

kwml!lmpom pl!,nlqte
inngrep 1 nat\Jl'en, slik at vi

GrlumtoV®II mA}111bestem-

Oppr.laget 1 Klaseekam•
pen erderfor v;illedende, og
det burde JQUl'!Udisten ha

.et lev~ miljtt. Grunnlovens

foi,stltt.

øuij111bestenunebe ble ved1att
for f, GpenllJonaluere N ~
interna$>nale førplikti!lser.
· ror l gi rettsl)g kraft til

KIUIMobhldl.

prof. ementus, uorganisk kreml
btllmotif•l!!t@gm"l.<Of!I

._,;,.

.

1tonsekvensutroo-

~ har Sto_rtllltet sdv ~

mellle vedtatt i 1992, og
endret i 201◄ for l understreke statens plllt til~ sikre oss

øvrig),

antema9Jonale,

runier l ~gaelv et
brudd pl Gnmnlaven
§ 112, aom gir oas retttil

lll'l,IJUl)ovsbeetemmel&en. er
C)ørt gjennom to.itorting1be-handllnger med mellomliggende stortingavalg, SOlll r:nl
\il før A endre Qr-unnloven.
På ~e.inlie ble

det knapt noen mening A.
dilll!:utera utslipJ)elle 1 v.ht

konsekvensutredrun:
ger,istr:idmed ·

Ungsprirulippei
IKlm vår rettastat ertui\et-p!.

ettertrykkelig anerkjent
gjennom ~cndting,i
2°Mll 110m kodi&e11!"-døm,tA)•
1-1 Tett og-plllritjli\ prøw,
om lover og andre vedtak er i
strid med GNmiliwen
Innføringen av denne

avta.-

Stortinget bak lyset
gjennom fullstendig

• ..
RegJeri
ngen

ha•f Mft
1 e,

kmnrner energien for

- · ------~-·.· ---

Etpge111 som h#11El't Ilt,,

derfor fEJ~elig at

vann.kratt

•,..

for demsto.le11e

at den brede politiske
erugb.etenbyggerpå ,

Stortinget Som
ø- hat plpekt
Iletkan domsto-

0.

bred pohtlsk enighet. Det el'
brudd pl Grunnloven, og med .

tette rllle som hin- b.rin,!ies _inri

.

om hvol'Vidt

-~nHom er nødvendig i
prosenen.Forøvrig

0

1-UeJ,perdetikkeom det.er

.Q9Jlsrunde, Deter

ntum og silisium. Begge

norslce-utslippav·lw'bondiok&iø øke, mens det

utentørdtsse.flU!Ullll!lce,

tilslutning til A
åpne 23. konae-

· prosessene lo-evettiJsat.q
av kull (koks) som tedukitjonsraiddel, altså som et

0

avvemlnger-og~a
skal foretas innenfæ Når

SwrtingetEJgre~ermgengAr

Sjmtmgets .

våre jernbaner dr!Ves med
strøm fra vannkraft.
Vi kall speslelt se pl
prod~onen av alwni-

I llero allclre lmd komll!ler
energien for de .t il~de
prosesser fra ku1.l.t'yrt&
kraftverk. Hvis for eksem·
pel et alumini~vei:>I<
flyttes fra.et-m:meteuropel.Ski.nal til Norge, v.il

Srunnlolientrelillerosip

rammene sompolfflæ·

-

kan tvareta vAr retttil et
levelig miljø.
I en a--,se Jeg og en medl'Ol'-, ·
fatter bar foretatt, lllr;!n!dude:
IW OPP!-ffl t:ø: Norske llimapolltlkl:hat blitt vecltrtt på
s111~ende grunnlag, skriver kronltkfolfatteren. Her er lcllrna•og
lisenser J sdrbare lio'ld, fo;miljøminister Vidar Hetgese11 pa vel til ~tortlngeg t.llerytol.
~tvmmng, slik
.
"flmltVIØUIIIIIP,-linJCUPlll
staten ni gjlfi' i 23, kmae- .
om'planeteN tAle~ser
oppvarming, s.immeo)ignet
!Qorwunde, er dlreJrt..1 stl'irl
med statens plikt til Asiµe
Jdentiftserer ni kri.ti ake
med ftlrind11&trielt nivl. Dette
grenser som mA respekt(!fes
oss et'levelig nliljø Det-er ior
regnes som minimumsnivået
lengst anerk;jent at ~s:unnfm-A~sem,ekmtemfor 6.-wmgA far.bgekhmaendJoven,,miljøbeatemJl!8løe gir
punnlaget!ørmenne~
ringe;i-111ed potem1.en ltaWJ,
ten pl denne planeten, Klima ~evirkrunger:far selve
oss rett-til en 'l'UIS mil,IØkvah·
tet. Dette er en nedre'p nse
crenavdisee kritiske greneksiltensgrunnl;lgettil
meDDeSkepeten, Norge er
"°m staten ikke kan gl UlldeT sene.
Basert prh,aturvitenskape-- ikke i en egen boble, uplvuuten Abryte GnmnløYen. !br
ligfonknmg, er det i PansAfinne ut hva smn er en
ket av global miljøtilstand. .
forsvarlig nedre standard,,!Då avtalen vedtatt at Vl skal
Vir rett til et tevelig lhilJø, for
v:i trekke inn naturvitenske,.
holde oss godt.innenfor to
oss og våre etterkotnmeie,
pen. Banebrytende fOl'llkning. grader, og helst 1,5 grader,
avgjøres ogaå av hvordan

J'8r v i ~ med at dttt·Atildele

I
i

l
1

":..:i:_, , .__ _

'
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MENINGER
Vinner Oonald Trump i morgen.
m~ det~re det største under
som har skjedd etter at fesus
gjorde vann om til vin I Kanaan.
Ht!ge Slft!Onnø I 0,gsal!lsen
Norsk med1epolltllk bremses av
venstret:onserv~t1sme, som helst
ser at .ilt er slik,detalltlcLhar
vært. En koalisjon som opptrer
som medtepolltlktens OOj\, og
som ikke skjønner atnor~ke

medier uten grep om noen år
kan bli Det Det Var.
Dagbladet!i~elr llamllellell om
p~-ten
Kreativitet og innovasjon
kommer f~ke fra en,..;t111rretse-

passer,al11!-iJrosesser, d~t" '
kommer med fokuset p' .
lndMdet i en globaUsert Verden.
lldstlneler»tar tilordtl ror
plMllsJl:oler, I ~'1:tnpøstell

Tirsdag 8. november 2016
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Dersom Trump vinn vaiet og
tøyser opp Nato, må Noreg skaffa
seg atomvåpen sjølv.
Therese Sol!Jen fil Nil& Yblng
Od ehisten,r en bisarr forestilUng om at ma11 kan,forvtsi hva
slags musikk kvinner vil danse
til.

•
MIISlt:blter Og Dl T,iml S.dr
tØIKII~

:,i:

0
D
:;;
0
0

etene for å opprettholde et levelig mHjø.

INNESIINGT: Mink er aktive rovdyr med sterke Jaktinstinkter. A.
holde dem I bur er mishandUng, skriver forfatteren.
fotO, NlllO,JUNGE, S(AK,ni

Erna for tsetter

dyreplageriet

+
o·

M partlei De Grønne
fren,met fo.- to Ai sideri et
forslag om å avvikle pelsnæringa V! vil omgjøre dllgens
peissubsldler (om lag 20
millioner)til en flreång

llegle,tni.,e,i ga fredag grønt
lys til pelsnæringa om å
fortsette ·systemafulc .
dyreplageri, på tve:i:s av alle
fagllge råd Det er nemlig
ikke INn!wtap vi mangler,
men t)clibkcre med Jntegrltet, som vtl makke for dein
som ikke har en egen
stemme.
·
Mattilsynet,
Veterinærlnsti' tuttet og andre
faglige autortteler er lilelden

tydeligere,

globale nuljøutfordrlnger, shlt

somkl)ma, håndteres.

Derilll' er !latens pUkte[tte~
Gnmnloyen § 112.nlr
. . det
gi elder klima, en plikt til A
\ gjllNl.alt wm står i dens
tlU bldra til at vi oppnår
l'arisavtelens mAl. V,i vet at
oppnåelse av Pal'i!lavtalens
mål krever at me$teparten av
allerede OJ?pdagede fo~ile
ressurser mA bli bggende
under bakken Det er mange
vanskehge politiske aweinlllger som mA foieta.s . Noen

Norge, et av 'v erderunikeste
lar\d, velgerå utfordre disse.
Økonomisk f o r ~
underbygger at det er økonomisk iJ'l'aajonølt å åpne for-ny
petroleumsutvinning 1
lihoore nord i lY.s av Parisavtalens mål. Det.gAr stikk
motsett vei av df!n veien
ver,;lenssamfunnei trenger å
gå.

Dersom Norge fortsetter pA
tut-og-kJØNl)Oret nAr det
gjelder klima, risikerer vi d

katastrofale endringer at
samflmnsstrukturene vil
opplagte yttergrenser finnes • ·bryte SIID:\men. Klimåsøksmå•
let er i ferdrni,dAsettei!ettlr .
tmidlenid, og det er s~d at

klima$økamålet være ~
ayg:iørende brikke for Afå
staten til å gjøre stn plikt til A
slkce et levelig mtl,jø {or oss
og våre etterkommen:. Det er
selve grunnlaget for demo-

Loven er krystallklar på at
dyr skal holdes i ttåd med
sine atferdsbehov.
AVVikling av pelsdyropp-

Universitetet ! Oslo

~ttet er altsA krnhtg pl
overtid. Vlhlll'visstal
dyrene lider i ti Ar. Det
foreligger allerede store
mengderdokumentasjon
både fra Norge og uUondet.
Blant "IU'et
vi at det ikke
finnes faglig grunnlag for l
hevde at norske rev ogmink
har det bedre enn pelsc;lyr i
andre land. Vl bør derfor
ikke debattere om pelsdyroppdrett bør.avvikles, men

b.UJafteU@Jus,u,o.no

hvOl"dan . .

kratiet oc rettsstaten !!,Om ståipA spill. KlbnasøksmAlet kan
detmed vise seg å bli en av
norgesbist()riens aller
viktigste retts!llker.
. hate *flEU,

professor dr.juris,

vet

Mens regjeringa innfører
dy;repoliti i Rogaland,
Norges største nunkfylke,

settet de altså både fors•
k;ning og Norges lover til
side for å veme-en margmal
næring som cirtver i strid

Det er
virkelig·
hetsfjernt
å tro at en kan gl
god dyrevelferd ved ·
å innføre strengere
i.
·I
If
,;:fclV pe s armene.

Pelsdyroppdretter
uforenlig med
god dyrevel•
ferd Pelsnæringa bw:de blitt avviklet i
20011, da Stortinget oppda- .
terte dyrevelferdsloven.
p~·dagsordensoma,ldrifør
Enten ~et blir tap eller seier
for miljØorgarus~onene, kan

omstillingsstøtte for~
ringa. Vl ble nedstemt av
regjeringa, Sp og KrF.

med dyrevel•
ferdsloven.
Deterwkelig-

hets(jemtåtro
at en kl!!) gi god

;:.~

dyrevelferd ved
Amnføre
·

strenget"e kravl

pelsfllrn'lene.
'
Mink og rev
aktive og komplekse rovdyr
med sterkejaktmstlnkter. Å
holde disse dyra i bur er1
seg selv dyremishandling,

er

De vil aldri trives I sinA bur,
heller ikke om de holdes
atskilt,
Sannsynligvis vil Solberg
stA tilbake som den siste
statsinlni$ren som godkjente systematlsk d,y):epla-

gen. FDr det kommerttl å bli

en avvikling.om få&: Vårt

aamf'un:il vil si nei til 4
selgpine dyr for et stykke

pelskrage, sA anart vi har
modigere politikere l
regjering .
Une Alna ~holm,
nasjon~! talsperson, Miljøpartiet
De Grønne

.,
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pel
al rirem fra i:a~s• og kullk.rnftverk kan bruke$ 10m dri vstof'I' i

' ..

.,

·-. V-l ·utt i norsk oljepr duksjon
redde klimaet f a kol aps?

.

biler istedenfor beruln. 1'il sammen
gjfi'r dette al i.o.l.redeler av utalippskuttene forbunc!d med redl.ll!ert ol•
jeproduks:jori I Norg raller bort.
Det er viktig A ha i mente at dette
kun er en !oorelisk situasjon der all
· annet holde• likt. O)Jeprlaen styre.'!
av 11.ere og l.ongt tyngre l'akt.oMr 1!1111

'.
.

tilohait 09 nasiJlffllllt

r.

opp

mot overfla-

ten. PA a1n v lopp ble
den unidlertid fanget
undt'I' et tett lokk av
lelrskifer lram til

drif\lce

ol,jearbe.id!!re

boret en b?1IMl ned Ul

reservoaret

og

ollen

strømmetopp.
Det er denne oljen
som sA fi:aktel med
tankbAt over de\ sam-

k.oJD pA omlcriilc 500 mlliloner tonn.
Siden forbruket bovtdøkellg sltjer i ·
ut.landet, havner utllllppene I andre

""" IIIJUppene som faktisk kammer I
Norge, vi5cr"tl!U fra Global Gi! rbon n1z-s.
• En ~ I no,sk olJeutvl nntng
'-'re Ill re<fu,ert., glo!,;,~ kllm;,9~5sutsUpp, ,nei, tll-Oedjedele;a• ~ffo!(ten
bl r lltl!gnetn at andre land øker sin
produksjon, -,Iser en <tudl •• 'lun en

landa klimaregnskap.
Flere, som &eniartonker ved Cicero Senter For kl.imal'orskning Robb!e
Andrew mener Norge har et utvidlll.,
moralsk ..ru,var for utslipp fra oljen,
ogsA t-! r• at dP.D hllr forlatt landet.
- At Norge 1kke har forptill:tclsor Ul

vrunn 11V lnternJsjonal ha deler

me havet o&drlver r u n ~ biler

Urulbttl
Da ble karbonet samtldlg en del av
stati.s1:ikken som lier at USA hm: Vl!l'dens høyeste utulpp av klimagasser.
ntall& plasser l a ~ på wrstfngl.ista,
med halvparten av utslippene per

innbygger, er Norge
Vår andel av verdens oljeutvinn1nJ
er to proll,Cll1.. Men 90 prosent av ulsllppmc fra vår olje skjer i nndre dele.r av vvden.. Alclrurnt det er OOæ
ubnydcll,c ror en av vdre store dlaku110oner om klima. Skal vi kutte l o]Jeproduktjonen?

A bidra Ul :tun ll<lm kommer I nndrc
lllnd, hindrer ikke lendet fru å ho et

nnsvru; 111er rum. , -:

ecsporte,es til indre I.ond.
■ 0ijerætfngcn er omfattrt ilV rus

.~•· .

IN'"!t

hvklll<lr~, og en redukslon I
utsllø,ellt til produøton av nank
oUe-øv ~vlldertorføre til en

Dette illustrerer en av utfordringene
i kfunapoh\Jkk
Bvem har "11!<Val",

og hvem skli.I ta kostnaden av Akutte
ullilipp? Et 5IJØrl!IJl4l er om del. er politisk mulig, all ®n tid del g i r ~
kutt 1 bl'lde arbel.dsp!asser og sta.tem
Inntekter. Et amiet Sl)lllrsmAI er am
dctl'ArnedglcbaleutsliPP. ForA!lnne
ut av del mA vi se pA byrdefordeling
og ordningene som n:gul rer klima•

llls

~n~ _,,Ing I utslipp I endre
nærlng~og lanke euroC"lske land.

I host vedtok lancam":et i Nor&
stM'&t.e fagforening, Fagforbundet,

at

vl bor Jtripe Jrui på produksjonssida i
vår " !'lite n!Cring. <:Norges olle- og
gaøprodub;)on ml trappe1 ned,, av
• • hfluyn til klimaet,

For myndig-··
hetene kan
det være lettest
å påvirke produksjonssiden.

slik at karbonet endelig kommer tilbake I atmo51'æren der denSi$t belilnt
seg f«over 100 millioner 4r siden.

5

•'tsllppene Sllm m3 til for 1 produsere

sa

ser

•t ·

mme ~ de endelig utslippene
fra vir olje- og gassproduksjonen

brøkdel"" redubJo,en >Ill tom,i,e I !11org1>, etterwm mesapa,rtt,r>;iy o!Jen

ltjerne o ~ det organiske matenalet til olje, som var t1eÆ enn omgivelsene og ptftlei
c. ,

...

glo~e uWJppene.. Bare en brt)kdel
11v dette Vll bli syn1ia I vårt eget ltli-

.hJ

.,,i

arge, bavbWUlen sp.,.-akk
opp, oc d l ble dannet små
daler og grop& Her wu- det
så lite sirkula$>n og oksygen
i vannet at d e alger som Jllll W
bunm lkko rlltnet. Karbonet ~
flm&et mennorn fotosyntese ble dermed værende p4 havbunnen.. aank
havet, og den opprinneU e bunru:n
bl delr.ltet av lag pl lag med 11111d og
leire.
'nykke1 og varmen fru Jordens

ilda! nødvendigvis når vAre k.limafo11>lilddller dersom vi kutter , oU
ut-vinningen og dermed reduserer de

vi

tiltak, ster l:la~m.
Utalippene lhl oljenæringen ut!l)Orde i Qor 15 millioner tonn CO, her

alle wrene nonlrnenn forbrulw h")lelt

fra

ror styringen av bedriften. Dilemmaet fot et IAndaom Norge er nemlig at

- Er rot.let derlmot. A redusere norske utslipp, vil kutt I oljeproduksjon
ha lite for eeg, og være et veldig dyrt

lllmatlttak I

or to hundre millioner år siden beøn~ Grønland A gli

dan vi fører

mnregnskap, etteniom brnrport.en av
utslippene skjer nei forbruk 1 utlan-

V-,

fAkTA

·+

nwuor vet: Hvo~
n,gnmpel, har mye Asl

Men som enhver

MAKT OVER·
■ P3

•.

- nonk Jll'l)du)won.
Vi kommer likevel ildæ bort rra et
nundre norsk oije betyr mindre utslipp av klimagasser.

MAR EDETS
MILJØET

·.,
..,

~

mente lamåmøtede- ,
legalcne. Gitt at vi
som pmdusent ogs4
bar et ansvar for oUeforbruket. og llJl.'Wl, !
&ette i verk Fag{iw
bundets forslag, hva
ville ha blitt efJ'ekl.t!n
på utslippene - oC
hvilket land ville mtt

ærenfordem7
CaUirlne Hagem
har aammen med kollegaer p.1 Statistisk: senl:ralbyr!I prøvd , onslA det før-

ste. Det er nemlig Ikke sl enlæltsom
man kanskje sltulle tro. Dersom Nor>

=

ge senker produksjonen, vil
kedsmekanlamtme røre til et ~eprisen oker oc denned e.t aru!re land
Ølær r.ln produksjon ved al ~ proj\jekwr blir h!nnsomme. Et fat ol.je
mindre I llOl'Sk produbjon, bt,tyr altså ikke at verdens 0Ueproduks,on11

reduseres tilsvatende.
Forskerne aos!Ar at halvparten av
reduksjonen I Norge blir dekket av
•kt produklQon et annet 5led. I tillegg
!commer indirekte eftelder ~ at
kull og gaas blll' bll,llgere sammenl.lknet med oUe. Kull og gass er l en viss
grad substitutter til olje, (or eksem-

u!allpp, som kvotehandel
Cmftittendo hand I over lnndegrense..'lc giør ot dct ild<e n41d~gvis er samsvar mellom natjonale ul-

slipp og utslippene som kommer av 4
proausere varene den 8llllllDe ~oru!llll limby~ konswnerer. I 2015

iwm hele l!8 prosent av ut.illppen~ I
Norg fra ·lroleumzmci-ingen, llclv
om forbrukel og de store uWlppen.e
lllrjcr J ullandi!t. Slik er det oØJ!A l proSA!sslndustrien. Ved produk11Jon av
for eksempel olummlum i,nporteres

..-}-· .

r4.stoffet alumina, og euerp4 ekspor-

teres produktet Wbake lil utlandet.
Dermed sl,;jer utllllppene ved pro,
dukldon I Norac, selv om verken zt.
varen stammer l'rn Norge eller prodllktct forbruk ~ oss. Og hackle
aluminiumet vært produsert i ulllln•
del ut.en (omybar vannkraft, ville de
i:Job.lle utslippene gal'ant.ert bll1t
hvycno, men likevel vill vire kllmn·
ut.allpp gAtt nea.

orlwull: .~.. pn,dv
Ku:nn.e klimaregmktlpet ..ett annerledes ut? Fbtskero hos Cicero er blant
dem som arbe.ldl!l med forbruks-

I

L

baserte ulsllppm,gnskllp rom tillegg
og allemlltiv til den tradisjonelle
oversiktl!n. De har vært ledende I A
utvikle clalabasen Global Carbon At•
loa. Den viser af NO<rgts forbrukaut,
11Jpp, opA kalt karbonavtrykk, i 2014

var omkring 48 millioner tonn CO,,
mot 45 med d.."'ll vanlig metoden.

Slike modeller llT store konsekvenser for land som Kina. som bar pltatt
seg rollen som verdens fabrikk og
dermed lw !angl st«re utslipp enn

5166
NYHETER

KLASSEKAMPEN

j

-

Torsdag 17. november :ZOH!

.,
r

· V·· Bare om lag 10 prosent av

klimagassutslippene fm norsk oljeog gassproduksjon skjer i Norge og
føres i det norske klimaregnskapet.
Resten frigis ved forbrenning
·;--i{'!. ·' i andre deler av verden.

t-

.,c ~f ·.

(

GRAflll: EN211 AHGB.Sa< fflilliS

,

J.

~

i
l,
t '
~

I'

i

. Utslipp i

EU om store deler av vår klimapolitikk, og en sentral del av dette er at vi
er med i EUs kvotemarked. Kvotesystemet går ut på al EU setter et tak
for årlige utslipp. Dette skal silo-e at
utslippene blir redusert 1t1ed 20 prosent fra 1990 til 2020. Det l.illate utslippet deles opp j kvoter som bedriftene får fordelt, og bedriftene kan
kjøpe og selge kvoter dersom de sku Ile ha for mange eller pnsker å slippe
ut mer. Systemet skal silo'e at de rimeligste ldiinatiltakene blir satt i
verk og at utslippene går ned, uav- heng)g av landegrensene. Med et
s.lilct ove.m:u;jonalt regime reduserer
man også kæ-bonJekkasje i fonn av at
forurensende industri flyttes.
Om lag halvparten :iv utslippene i
Norge og EU kommer f.ra bedrifter i
denne kvotepliktige sektoren. Fordl
kvotetaket er satt, vil del Ikke hti noe
effekt p.A klimautslippene dersom el
l=d kutter utslipp i næringer som er
omfattet av systemet. Det høres kanskje merkelig ut, men forholder seg
s.li.k; Kutt i kvotepliktig sektor skaper
ledige kvote,;. De kan kjøpes av alldre
klimasyndere som så kan slippe ul
mer. Gitt at man er enig med kvoteekspertene i at dette systemet fungerer, må altså de nasjonale klimatiltakene rettes mot den hnlvp.:rt.cn av
utslippene som fkke er en del av kvotemarkedet. Utslippene i denne ikkekvotepliktig sektor best.Ar llov<!dsakelig av transport og landbruk, og det
er her Norge skal kutte 40 prosent av
ut.slippene innen 2030.
Dette systemet strider på sett og
vis mot sunn fomu.fl Store deler av
oljenæring<m er nemlig i kvotepliktig
sektor, og en redul<!tjon i utslippene i
produksjon av olje- og gass vil dermed ikke redusere de europeiske utslippene, men kun flytte dem til et
annet land eller bransje. Gru.nnen til
at redusert oljeutvinning likevel vil
føre til mindre globale utslipp, er at
oljenhandles på verdensmarkedet og
at utslippet fra forbruket av den b.~vner i andre sekt<Jrer -som transport.
Så kommet· endll en kompliseren-

de faktor: Striden om hvilken CO,-

. utlandet
.....

9

versting som er verst. Fbrbrennlng av
naturgass gir sammenliknet med
kull om hg dobbelt så mye varme for
det samme utslippet av CO" A erstatt.e kullkraft.verk med gasskraftverk
vil derfor Isolert sett føre 1il l<tVere u \slipp, et argument for gassproduksjon, mener oljenæringeJ'L I motsetning til olje, er gassmarkedet kun europeisk. Energisektoren er ru, dcl av
kvotemarkedet, og derfor vil ikke n
rerlu.k,;jon av nornk gassutvinning ba
noe å si for utslippene, verken i positiv eller negativ reln.ing.
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Sp.-rsmål om priørhering

...
kinesernes forbruk skulle tilsi.
Men, som Kjartan Steen-Olsen ved
NTNU. påpeker:
- Det er forbruket som drivet all

.•

økonomisk aktiVitet, og dermed også
utslippene. Slik sett er det mer rett•
ferdig å ta utgangspunkt i forbruket,
men begge tilnærminger er nyttige.

For myndighetene kan det være let-

test å påvirke produksjollllSiden, si.e r
Steen-Olsen.
No.ge har valgt å gå sammen med

Hva er så altemativet til dett.e systemet? Cathrine Hagem ved SSB lrek"kcr fram en bindene global avtale om
co,-avgifi som en mulighet
- Da ville det ikke vært. noe poeng å
diskutere om norsk oljevirksomhet
burde reduseres, ettenom dette ville
tvunget seg fram av seg selv gjennom
Jønru;omhetsvurd.etlnger, sier Hagem.
E.n slik avWe fl.nnes ikke per nå.
Så hvor står vi?
Å redusere norsk oljeproduksjon
vil nesten utvilsomt bidro til redusere de globale klimagassutslippene.
Samtidig finnes det kansk;Je mer effektive måter å gjøre det på, spesielt
hvis målet er al. redusere utslippene i
Norge.
Avveiningen blir dermed: Skal alle
kluter settes lnn nå fordi situaajonen
er .:å prekær? Eller skal vi in!!Wæi'c
p.A å først ta kutt som ikke rammer
arbeidaplasser og inntekter-og samtidig synes på vårt nas:fonale klimaregnskap.
5tiafl11@klnsek.Jmpen no

+

5167
Skal juristaI1e redde klimaet?

~,-.,
/

~

..../ ,, ~&

Page 1 ofll
-

&-a

AGENDA

02 DES 16

Skaljuristane redde klimaet"
- av Eirik Holmøyvik -

Vi kan vente oss meir <tluridifisering>>av klima- og
miljøpolitikken i åra som kjem.
DEL ARTIKKEL

Ein dag i 2015 vart den pakistanske bonden Ashgar Leghari lei av at avlingane hans gjekk
tapt som følgje av stadig meir lunefullt og ekstremt ver. Han gjekk til sak mot staten med

påstand om at klimaendringane var ein trugsel mot hans grunnlovsbestemte rett til å leve i
eit helsesamt og reint miljø. Søksmålet gjekk ut på at dei pakistanske styresmaktene ikkje
hadde sett i verk eit vedtatt nasjonalt rammeverk med tiltak mot klimaendringane.
Om styresmaktene var handlingslamma, var ikkje domstolen i Lahore det. Leghari fekk
medhald. Dommaren slo fast at l<limaendringane var ein trugsel mot Ashgars og
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innbyggjaranes grunnleggjande rettar. Domstolen påla staten å få fortgang i gjennomføringa
av rammeverket.
Q

AGENDA

Utsleppa av klimagassar må reduserast for å halde temperaturstiginga
på jorda i sjakk.

Frå Pakistan går turen til Noreg. Her heime vart staten nyleg saksøkt for å opne for
oljeboring i Arktis gjennom den såkalla 23. konsesjonsrunden. Her i Agenda Magasin har det
norske klimasøksmålet fått både kritikk og støtte. Meir om det nedanfor. Men fyrst: Kva
skjer?
Det norske klimasøksmålet og dommen frå Pakistan er to av stadig fleire døme på at
klimaspørsmålet no reisast i rettssalar verda over. Aktivistar og skadelidande ser jussen som
eit effektivt våpen mot det dei oppfattar som politisk handlingslamming og
ansvarsfråskriving. Søksmåla er berre byrjinga på ei «juridifisering>, av klimaspørsmålet.
Miljøkrav og -standardar blir i stadig større grad tatt inn i lovgjeving nasjonalt, på EU-nivå og
i folkerettslege avtaler som Paris-avtalen i 2015.
Her heime puslar klima- og miljødepartementet med ei klimalov, som no er på høvring. På
universiteta blir forskingsressursar retta mot dei rettslege konsekvensane av
kJimaendringane og mot rettslege rammeverk for å oppnå ei berekraftig utvikling. I Noreg er
miljø- og klimarett no strategiske satsingsområde ved alle dei trejuridiske fakulteta våre.
Problemet kjenner vi alle. Dei siste åra har naturvitskapen lagt på bordet solid
dokumentasjon på at klimaendringane er reelle og alvorlege for livet på jorda som vi kjenner
det. Tilrådingane er klåre: Utsleppa av klimagassar må reduserast for å halde
temperaturstiginga på jorda i sjakk. Problemet er å setje tilrådingane ut i livet.
Klirnaendringane er globale og sektoroverskridande, medan politikken hovudsakJeg er
nasjonal og sektorisert. Det er snakk om allmenningens tragedie på globalt nivå.

Domstolane kan tvinge styresmaktene til å oppfylle lovnader i lovs og
forskrifts form.

http:i /redir.opoint.cmn/index._sft.php?url=http ://agendarnagasin.no/kommentarer/jurist... 02.12.2016
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112, og plassert i Grunnlovas nye ka~ ittel om menneskeret.tar. Denne symbolske markeringa
vartfølgdopp av ei substansiell
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miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag», som det heiter så
fint i§ 112.

Der det før 2014 var usikkert om Grunnlovas miljøparagraf gav individa rettar som kunne
handhevast av domstolane, vart denne tvilen no rydda av vegen. Resultatet fekk vi i oktober
med det nemnde klimasøksmålet. Her er staten saksøkt for å ha lyst ut lisensar til leiting
etter olje og gass i Arktis. Saksøkarane er Greenpeace og Natur og Ungdom.
Bak desse att står Foreningen Grunnloven § 112, ein interesseorganisasjon som arbeider for
klimasøksmål. Saksøkarane hevdar dei skadelege miljøkonsekvensane av
petroleumsutvinning i Arktis er så store at Grunnlova§ 112 pålegg staten å avstå frå
utvinning. Regjeringsadvokaten er neppe samd.

Søksmålet er likevel langt frå fånyttes.

Vil saksøkarane vinne fram? Eg ville i~e sett pengane mine på det. Rekkevidda av
Grunnlova § 112 er usikker og saka er stor. Det er heva over tvil at § 112 gir styresmaktene
nokså vidt skjøn i korleis og med kva tiltak miljøet skal vernast. Saksøkarane har ei
formidabel oppgåve å bevise at miljøkonsekvensane av oljeutvinning i Arktis er så store,
alvorlege og konkrete at regjeringas vedtak ligg utanfor det politiske handlingsrommet § 112
gir.
Saka reiser også vanskelege prosessue1le spørsmål då dei omstridde Iisensane formelt berre
opnar for leiting etter olje og gass, ikkje utvinning. Eit mogleg utfall - eit slags juridisk
uavgjortresultat - kan vere at saksøkarane får medhald i at det må gjelde særskilt strenge
krav til statens saksbehandling, grunngjeving og kunnskapsgrunnlag for denne typen
alvorlege og irreversible miljøinngrep.
Søksmålet er likevel langt frå fånyttes. Nettopp fordi rekkevidda av Grunnlova§ 112 er
usikker, må den avklarast gjennom konkrete saker for domstolane i samspel medjuridisk
teori og praksis frå Stortinget og forvaltninga. Gmnnlovsparagrafar av denne typen er som
fjellstøvlar: Du må gå dei inn for at dei skal passe. Etter tradisjonell norsk lære om
grunnlovstolking kan dessutan ikkje rekkevidda av retten til eit helsesamt miljø i§ 112
avklarast ein gong for alle, men vil tvert om utvikle seg i takt med miljøtilstanden.

http://redir.opoint.com/index_sft.php?url=http://agendamagasin.no!kommentarer/jurist... 02. 12.2016
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Og styring er net~ihn~ ug 1;1aljøpolitikken treng.

Dei juridiske grensene kan altså flytte seg som følgje av meir kunnskap om klimaendringanes
konsekvensar. Uavhengig av utfall vil søksmålet vere viktig for tolkinga av § 112, og dermed
også det politiske handlingsrommet til Stortinget og regjeringa på miljøområdet i åra som
kjem.
Ein skal heller ikkje undervurdere den haldningsendrande verknaden slike prinsippsaker
kan ha. Alta-saka er eit mykje brukt døme på eit søksmål som møtte veggen i Høgsterett i
1982, men som bidrog til å endre politikk.en overfor samane som urfolk. Du kan tape eit slag,
men likevel vinne krigen.
Det som er sikkert er at vi i åra som kjem kan vente oss meir ,1uridifisering» av klima- og
miljøpolitikken. Ei slik utvikling bør vi ikkje sjå som eit problem. Retten er samfunnets
fremste styringsverkty. Og styring er nettopp det klima- og miljøpolitikken treng.

ill Sjå Jarnes R

May og Erin Daly, Global Environmental Constitutionalism, Cambridge

University Press: Cambridge 2015.
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HVER MANDAG
Meld d~ på her

DEL ARTIKKEL

Annonse

AKADEMISK AGENDA
En fast spalte om forskning og framtiden, som Agenda Magasin vil publisere hver uke.
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Blant bidragsyterne er Dag 0. Hessen, Eirik Ho!mJJVIJente Kalsnes, Cathrine Holst, Tor W. Andreassen, Camilla SerckHanssen, Trond Bakkevig, Knut Røed, Patrickitiihtt0AN:\J11 11,_ ~ g Lr \ 1~ I. nd og Øyvind Rabbås.

0

Eirik Holmøyvik
Professor i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet i Bergen og medlem av Agendas
akademiske råd.

ANNET INNHOLD

200KT16

Trekk klimasøksmålet om Arktis
av Trygve Harlem Losnedahl
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25 OKT16

Nødvendig klimasøksmål
av Mari Seilsk,iær

26MAR16

Klimaflyktningene kommer
av Erik Martiniussen

ARTlKKfL
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Bilag 2
MOTTATT
0 9 EP 20lt

DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGID EPARTE MENT

Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Att: Cathrine Hambro
Fr. Nansens plass 5
0160 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20150664

16/2852-

07.09.2016

Re: Varsel om søksmål
Det vises til brev 9. august 2016 med varsel om søksmål mot staten ved Olje- og
energidepartementet.
Den 10. juni 2016 tildelte Kongen i statsråd 10 nye utvinningstillatelser i 23.
konsesjonsrunde. Tre av tillatelsene er tildelt i Barentshavet Sørøst. Tildelingen har vært
gjenstand for omfattende og grundig saksbehandling, offentlige høringer og politiske
prosesser som sikrer at alle relevante forhold og hensyn vurderes. Herunder har både
Oljedirektoratet, sikkerhetsmyndighetene, miljømyndighetene og fiskerimyndighetene bidratt
med råd, forslag, innspill og kommentarer gjennom tildelingsprosessen.
Etter departementets syn er det klart at tildelingen av tillatelsene i 23. runde tilfredsstiller de
krav som følger av Grunnloven § 112.Tildelingen er gyldig, og det er ikke grunnlag for å
omgjøre eller endre den.
Den dokumentasjon som etter departementets syn er nødvendig for at Greenpeac e Norden og
Natur og Ungdom skal kunne ta stilling til de faktiske og rettslige spørsmål som er skissert i
søksmålsvarselet, er offentlig tilgjengelig.

M
~°§L~
Ole Anders Lindseth (e.f.)
ekspedisjonssjef
Mette Karine Gravdahl Agerup
underdirektør

Postadresse
Postboks 8 148 Dep
0033 Os lo
postmottak@oed.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 59
hn p://www.oed.dep .no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
977 16 1 630

Olje- og gassavdelingen

Saksbehandler
Mette Karine Gravdahl
Agerup
22 24 62 6 1
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Modell av Johan Castberg FPSO (Floating Production, Storage and Offloading), det største produksjonsskipet på norsk sokkel med sine nesten 300 meter og 140 senger.
Modell ble vist fram på oljemessen ONS 2016 i Stavanger.
 FOTO: Carina Johansen/ NTB scanpix
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Statoil sier det blir for dyrt og usikkert å forsyne Johan Castberg-feltet
med strøm fra land. De går for en løsning med gassturbiner, og
miljøorganisasjonene raser.

Statoil la tirsdag fram programmet
for konsekvensutredningen av Johan
Castberg i Barentshavet. De har falt
på en kraftløsning med gassturbiner,
fordi elektrifisering fra land kan slå
beina under hele prosjektet.

annonse

Lars
Lars
Lars
Lars
Lars

Vaular
Vaular
Vaular
Vaular
Vaular

Øyafest ivalen 2017
8 .- 12 . a ugust
Tøyenparken , Oslo

-·

Daniel Kvammen • Car Seat Headrest cus,
Hester V75 • Charlotte Dos Santos • Sigrid

– Johan Castberg er kanskje det
verste og dyreste feltet på norsk
sokkel å elektrifisere. Det er veldig
teknologisk utfordrende, sier
Margareth Øvrum, konserndirektør
for Teknologi, prosjekter og boring i

Oyatesllvalen.no · Uke spass og dagsbillette r I salg via T lcketmaster.no
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Oya leBlivalsn..no

Statoil, til NTB.

FAKTA: FAKTA OM JOHAN CASTBERG-FELTET

Feltet vil ha behov for 170 megawatt, som ifølge Øvrum tilsvarer
strømforbruket i en by med 75.000 innbyggere. For å sikre tilgang til kraft
og holde kostnadene i sjakk, går de inn for gassturbiner. Utslippene vil da
blir 270.000 tonn COǾ per år, som utgjør 2 prosent av det årlige utslippet
fra norsk sokkel i dag.
• Erna Solberg: Kjørte Norges første el-lastebil

Statoil kalles udugelige
Statoil lover at feltet blir lagt til rette for fremtidig elektrifisering, dersom
løsningen blir effektiv og gjennomførbar. Det holder ikke for Bellona og
Natur og Ungdom:

http://www.aftenposten.no/norge/Statoil-dropper-elektrifisering-pa-Castberg-feltet-60... 09.12.2016
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Fredric Hauge fyrer løs mot Statoil.
 Tor G. Stenersen

– Dette er et resultat av Statoils egen udugelighet. De får ikke
strømforsyningen til å virke på Goliat, og nå vil de ikke prøve igjen på
Castberg. Det kan de ikke slippe unna med. Det vil være å gi premie til å
øke forurensingen dersom politikerne godtar dette, sier Bellona-leder
Frederic Hauge.
– Når oljenæringa skal spare penger kutter de utslippsreduserende
elektrifisering og lokale arbeidsplasser. Det eneste som ikke kuttes er
norske klimagassutslipp, sier Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og
Ungdom.
• Interessert i klimajournalistikk? Les mer på Kloden vår

Ikke sikkert at det blir noe av
Johan Castberg er det største feltet som ennå ikke er utbygd på norsk
sokkel. Statoil avslører ikke egne tall, men henviser til en
ringvirkningsrapport fra Agenda Kaupang: Johan Castberg vil i
utbyggingsfasen stå for 23.000 årsverk og koste 50-60 milliarder kroner.
Over halvparten av totalinvesteringene er norske vare- og
tjenesteleveranser til feltet. Den nordnorske verdiskapingen i utbyggingen
er anslått til å utgjøre 1,7 milliarder kroner.&nbsp;


9 900 000 kr / 115m2
nskiolds vei 24

8 900 000 kr / 235m2
Rognerudveien 19 B

Kommende visninger

3 690 000 kr / 248m2
Kirkeveien 32

3 500 000 kr / 52m2
Grenseveien 13 A

Pilestre

Skift område

I selve driftsfasen vil feltet gi i snitt 1.200 årsverk, 300 av disse i NordNorge. Feltet er ventet å produsere i over 30 år, og samlet inntekt av
produksjonen er beregnet til 290 milliarder i 2015 kroner.
– Hvor sikre er dere nå på at utbyggingen blir en realitet?

http://www.aftenposten.no/norge/Statoil-dropper-elektrifisering-pa-Castberg-feltet-60... 09.12.2016

5177

Statoil dropper elektrifisering på Castberg-feltet - Aftenposten

Page 4 of 6

– Vi jobber alt vi kan for å få et best mulig og robust prosjekt, så vil
utviklingen i oljeprisen ha en betydning for om det skjer eller ikke, sier
Øvrum
Hun vil ikke si hvilken minstepris prosjektet er avhengig av per i dag for å
gå i pluss. Statoil har tidligere i år sagt at de skal ha en break even-pris på
under 45 dollar fatet. Dagens oljepris ligger rundt 47 dollar fatet.

Jubel i bransjen
Selv om ikke alt er i boks, blir nyhetene sett på som et skritt nærmere for
prosjektet som tidligere lå på vent på grunn av høye kostnader. En
samstemt bransje og næringsinteresser i nord jubler lettet.
Programmet for konsekvensutredningen skal nå ut på høring, før en
endelig utbyggingsplan skal leveres, etter planen i løpet av 2017. Der blir
utbyggingen, aktuelle utbyggingsløsninger og antatte virkninger for andre
næringer og miljø presentert. PUD (plan for utbygging og drift) skal skrives
i 2018.

Flere relevante saker:

Borgerlig bråk om
oljeleting: Venstre ber
Regjeringen fjerne
Lofoten fra
oljeselskapenes
nominasjonsliste

Tre grunner til at
oljeoppturen drøyer

Åpner for mer
oljeboring i
Barentshavet

Lofoten-bråket:
Statsministeren satte
olje- og energiminister
Tord Lien på plass

Lien kan «lande på
månen» for halv pris

Slik ble Paris-avtalen
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Femte hovedrapport fra FNs klimapanel
FNs klimapanel (IPCC) publiserer den femte hovedrapporten i 2013
og 2014 i fire ulike deler: Tre delrapporter og en synteserapport. Her
finner du faktaark, pressemeldinger, foredrag og annen informasjon
knyttet til alle rapportene.
18.04.2013| Endret 17.09.2014

Relaterte lenker
Historisk løft for forskning på
klimasystemet
Globale klimaendringer
(Miljøstatus i Norge)

Den fjerde hovedrapporten fra FNs klimapanel kom i 2007. Siden den
gang er det publisert tusenvis av studier som utfordrer, underbygger
eller bringer nye dimensjoner til kunnskapen om klimaendringer,
konsekvenser og løsninger.
De to siste årene har klimapanelets mer enn 800 eksperter fra 85 land
jobbet utallige timer med å systematisere og oppsummere status for
kunnskapen.
Sammenlignet med tidligere hovedrapporter, vil femte hovedrapport
legge mer vekt på sosiale og økonomiske sider ved klimaendringene og
konsekvenser for bærekraftig utvikling, håndtering av risiko, samt at
både tilpasning og skadebegrensning inngår i vurderingene av mulige
tiltak og virkemidler.
Arbeidet skal presenteres i den femte hovedrapporten, som består av tre
delrapporter og en synteserapport. Disse publiseres i etapper i 2013 og
2014:
Delrapport 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene
(The Physical Science Basis)
Delrapport 2: Virkninger, tilpasning og sårbarhet (Impacts, Adaptation
and Vulnerability)
Delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser
(Mitigation of Climate Change)
Synteserapporten (Synthesis Report)

b
Forfatternes arbeid og høringsprosessen
Den femte hovedrapporten skrives av over 800 internasjonale eksperter i
panelets forfatterteam, som utgjør den faglige ryggraden i FNs
klimapanel. Totalt vil de skrive over 50 avsnitt og flere tusen sider.
Langt flere enn disse 800 er involvert i arbeidet. Mange av medlemmene i
forfatterteamene får faglig bistand fra andre eksperter, såkalte
bidragsytere. Fra norske fagmiljøer er det 19 medlemmer i
forfatterteamene og til sammen rundt 20 bidragsytere.
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Enda flere eksperter på ulike fagområder bidrar når rapportutkastene
sendes på høring i to runder. Alle eksperter som ønsker det, kan
registrere seg som eksperter på nettsidene til de tre arbeidsgruppene.
Første høring: Eksperter
Førsteutkastet av delrapporten sendes ut til eksperter som er kjent for å
ha særskilt kompetanse og/eller har publisert relevante studier,
eksperter som er nominert av medlemslandenes myndigheter og
organisasjoner med observasjonsstatus, samt eksperter som selv har
tegnet seg som frivillige høringsparter via klimapanelets nettsider.
Andre høring: Eksperter og myndigheter
I den andre høringsrunden deltar både eksperter og
land/fagmyndigheter. Arbeidsgruppen sender ut hele rapportutkastet,
inkludert et utkast til sammendrag for beslutningstakere, til forfatterne
og deres bidragsytere, eksperter som har registrert seg som
høringsparter og til de nasjonale knutepunktene i hvert av de 195
medlemslandene. I Norge erbMiljødirektoratet nasjonalt knutepunkt, og
kommenterer på utkastene i denne fasen.
Titusenvis av kommentarer har kommet inn på utkastene til femte
hovedrapport som hittil har vært på høring. Forfatterteamene har også
redaktører som sørger for at kommentarene blir organisert og fulgt opp.
Alle kommentarer og forfatternes respons til kommentarene blir
offentliggjort etter at rapportene er endelig godkjent.
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Hva er FNs klimapanel?
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ble nedsatt av
Den meteorologiske verdensorganisasjonen (WMO) og FNs
miljøprogram (UNEP) i 1988. Formålet er å gi verdens land et best
mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og
potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn.

Relaterte lenker
Om IPCC (på IPCCs nettside)
Hovedrapporter (på IPCCs
nettside)
Spesialrapporter (på IPCCs

•

195 land er medlem av FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on

nettside)

Climate Change, IPCC).

•

Mer enn 800 eksperter fra 85 land er panelets faglige ryggrad og
forfatter rapportene. Medlemslandene og andre kan nominere
forfattere til panelet. Forfatterne velges av panelets byrå, som består
av 31 eksperter og forskere.

•

Klimapanelet driver ikke med egen forskning, men gjennomgår
faglitteraturen innen klimaforskning og systematiserer og
oppsummerer status for kunnskapen.

Klimapanelet vurderer den nyeste vitenskapelige, tekniske og sosioøkonomiske litteraturen som bidrar til å forstå risikoen for
menneskeskapte klimaendringer og potensielle virkninger, samt mulige
tiltak og tilpasninger. Vurderingene skal være objektive og omfatte all
relevant litteratur som tilfredsstiller vanlige krav til dokumentasjon i
vitenskapelig publisering. Informasjonen skal være relevant for
beslutningstakere, men politisk nøytral.
Klimapanelet driver ikke egen forskning eller miljøovervåkning, men
systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen basert på
tusenvis av vitenskapelige studier.
Klimapanelets rapporter
Klimapanelets arbeid er konsentrert omkring hovedrapporter som
kommer med 5–6 års mellomrom. Hovedrapportene består av en
samling delrapporter som tar for seg ulike deler av fagfeltet. I siste
hovedrapport fra 2007 og i femte hovedrapport, som publiseres i
etapper i 2013 og 2014, er inndelingen som følger:
1. Det klimavitenskapelige grunnlaget (The Physical Science Basis)
2. Virkninger, tilpasninger og sårbarhet (Impacts, Adaptation and
Vulnerability)
3. Tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer og utslipp
(Mitigation of Climate Change)
4. Synteserapporten (Synthesis Report)
Hver av de tre delrapportene er på rundt 1000 sider og har 10–20
fagkapitler. I hvert fagkapittel er det listet opp referanser for de
vitenskapelige kildene som danner utgangspunkt for teksten. Hver
delrapport inneholder et lengre teknisk sammendrag og et kortere
sammendrag beregnet på beslutningstakere.
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Synteserapporten sammenstiller hovedfunnene i de tre delrapportene,
og er på om lag hundre sider. Den inneholder et teknisk sammendrag, et
sammendrag for beslutningstakere og en mer lettfattet oppsummering
basert på svar på ofte stilte spørsmål.
I tillegg til hovedrapportene utgis spesialrapporter som tar for seg mer
avgrensede problemstillinger. Eksempler er spesialrapportene om
ekstremvær, fornybar energi, CO2-fangst og -lagring og om flytrafikk.
Klimapanelet utarbeider også metoderapporter på for eksempel
retningslinjer for beregning av utslipp, samt kortere rapporter på
avgrensede felt.
Hvordan hovedrapportene utarbeides
Et viktig formål med rapportene er å få et bredt og komplett bilde av
fagfeltet. Samtidig skal resultatene, spesielt i sammendragene,
kommuniseres på en måte som er forståelig for beslutningstakere.
Delrapportene skal også godkjennes av Klimapanelet i plenum. Teksten i
sammendraget for beslutningstakere gjennomgås linje for linje og man
oppnår konsensus om den endelige teksten. I denne prosessen deltar de
fleste landene i verden og de sentrale forskerne som har skrevet
rapporten. Dette innebærer at en rekke personer som arbeider med
klimaendringer på ulike fagfelt og nivåer er involverte i arbeidet:
1. Forskere og vitenskapelig grunnlag
Grunnlaget for hele Klimapanelets arbeid er publisert vitenskapelig
materiale som tilfredsstiller vanlige krav til grundighet og
etterprøvbarhet. I visse tilfeller, for eksempel når det gjelder tiltak, kan
også materiale fra anvendt forskning og utvikling bli benyttet.
Hovedrapporten inneholder totalt flere tusen referanser. Ofte er flere
personer involvert i å utarbeide de enkelte publikasjonene og disse kan
igjen ha dratt nytte av andre arbeider og medarbeidere. Underlaget
Klimapanelet har vurdert omfatter publiserte artikler fra en stor andel av
verdens totale ekspertkompetanse på klimafeltet og trolig flere titalls
tusen personer.
2. Forfattere til delrapportene
Forfatterne skriver rapportene på grunnlag av en gjennomgang av det
omfattende vitenskapelige materialet innenfor det enkelte fagfeltet. Det
legges vekt på å gå gjennom forskning publisert etter forrige
hovedrapport. De nye rapportene beskriver særlig områder hvor det
foreligger ny forskning og kunnskap. I tillegg blir funnene fra tidligere
rapporter oppdatert. På mange felt finnes ikke entydige svar, så
intervaller, usikkerheter og alternative teorier preger ofte tekstene.
For hver delrapport utarbeider forfatterteamet utkast til et teknisk
sammendrag og et sammendrag for beslutningstakere.
Totalt er flere hundre forfattere involvert i å utarbeide hver delrapport.
Disse er listet opp i slutten av rapportene. Arbeidet er organisert med
ledere for hver rapport, ledere for delkapitlene, hovedforfattere,
bidragsytere og teknisk sekretariat.
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/Hva-er-FNs-klimapanel/
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Forfatterne er eksperter på relevante fagfelt. Det er en overvekt av
personer fra forsknings- og universitetsmiljøer, samt meteorologiske
institutter. Forfatterne velges ut av Klimapanelets byrå, blant annet på
grunnlag av nominasjoner fra hvert enkelt land.
3. Kommentarer til rapportutkastene
Utkastene til hver rapport sendes ut på to høringsrunder:
a) Eksperthøring: Det første rapportutkastet sendes ut til komentering av
eksperter.
b) Kombinert ekspert- og myndighetshøring: Det andre rapportutkastet
sendes til kommentering av forfattere og deres bidragsytere, eksperter
og nasjonale koordinatorer.
De som har gitt kommentarer i høringene er listet opp i vedlegg til
rapportene.
4. Godkjenning av sammendrag for beslutningstakere
I sammendraget for beslutningstakere oppsummeres de viktigste
konklusjonene fra en delrapport i form av korte hovedkonklusjoner med
tilhørende forklaringer. Utkastet til sammendraget er utarbeidet av de
mest sentrale forfatterne som har skrevet hovedrapporten.
Sammendraget er også en del av høringsrundene nevnt under punkt 3.
I tillegg til den prosessen som gjelder hele rapporten, blir dette
sammendraget godkjent linje-for-linje i et plenumsmøte. Alle land som er
med i Klimapanelet (195 land) inviteres til dette møtet. Vanligvis stiller
omkring 100 land, deriblant alle de største landene. Representantene på
dette møtet vil ofte komme fra miljø- eller energiforvaltning, men det er
også en del forskere blant landrepresentantene. I tillegg deltar de
sentrale forfatterne av den aktuelle rapporten. En rekke andre FNorganisasjoner og interesseorganisasjoner er også invitert som
observatører.
Diskusjonen på møtet dreier seg blant annet om fremstillingsform og
prioritering av stoff. I dette arbeidet er dialogen mellom landenes
representanter og forfatterne sentral. Sammendraget skal i sin helhet
bygge på den underliggende rapporten. De sentrale forfatterne deltar på
møtet og skal godkjenne alle endringer.
Klimapanelet bygger på enstemmighet. Når sammendraget for
beslutningstakere er vedtatt, anses dette, så vel som alt underliggende
materiale, som godkjent av alle landene. Eventuelle innvendinger fra
enkeltland vil komme fram av anmerkninger i teksten – noe som
forekommer sjelden.
På møtet blir man etter forslag fra forfatterne også enige om en liste over
eventuell redigering som skal gjøres i den underliggende rapporten.
Denne listen blir utarbeidet av forfatterne. Endringene er blant annet av
redaksjonell art og knyttet til framstillingsform og språkbruk.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/Hva-er-FNs-klimapanel/

3/5

2016-10-11

5. Arbeidet med synteserapporten

5186

Hva er FNs klimapanel?

Synteserapporten er basert på materialet i de tre delrapportene. Den
sammenstiller de viktigste vitenskapelige funnene fra delrapportene og
setter disse i sammenheng med hverandre.
Også denne rapporten har vært gjennom to høringsrunder, og
sammendraget for beslutningstakere godkjennes i plenum sammen med
de sentrale forfatterne.
Kunnskapsgrunnlaget for fjerde hovedrapport
Gjennomgangen av hvordan hovedrapportene utarbeides illustrerer at
en lang rekke fagfolk fra ulike disipliner og miljøer er involvert. Eksperter
på klimasystemet er sterkest inne i delrapport 1, mens de andre
delrapportene, som blant annet tar for seg virkninger og tiltak, i større
grad også er preget av eksperter fra andre fagfelt.
Delrapport 1 om det vitenskapelige grunnlaget prøver å gi svar på hva
som har skjedd og vil skje med klimaet og hva som påvirker denne
utviklingen. Det er altså denne delrapporten som blant annet danner
grunnlaget for Klimapanelets konklusjoner omkring menneskeskapt
global oppvarming. Involverte fagfolk og institusjoner dekker et vidt
spekter innen fagfelt som meteorologi, oseanografi, overvåking,
geofysikk, geologi og atmosfærekjemi.
Delrapport 1 fra 2007 baserer seg på et grunnlag som omfatter mer enn
5000 forskningsarbeider publisert i vitenskapelige tidsskrift. Selve
rapporten er skrevet av 152 forskere. I tillegg deltok 450 forskere som
bidragsytende forfattere. Med andre ord har omkring 600 personer med
relevant bakgrunn vært involvert i skrivingen. 75 prosent av dem som
skrev den fjerde rapporten i 2007 var nye, og deltok ikke ved skrivingen
av den tredje hovedrapporten fra 2001. Cirka 600 personer har
kommentert de to utkastene i to høringsrunder, og det er behandlet mer
enn 30 000 kommentarer. Sammendraget for beslutningstakere er i
tillegg godkjent enstemmig av alle av FNs medlemsland som er med i
arbeidet, blant disse alle de store landene.
Les mer: Klimapanelets femte hovedrapport
Arbeidet i Norge
Miljødirektoratet koordinerer det norske arbeidet overfor Klimapanelet.
Miljødirektoratet representerer Norge på alle plenumsmøter og deltar
altså på møtene hvor hovedrapporter og spesialrapporter vedtas. På
møtene er iblant også andre myndigheter og representanter fra
fagmiljøer med i delegasjonen. For eksempel deltok
Miljøverndepartementet og Norsk polarinstitutt på møter hvor fjerde
hovedrapport ble godkjent.
Miljødirektoratet har også ansvar for å nominere norske forfattere til
Klimapanelets rapporter. Dette foregår ved at relevante fagmiljøer blir
kontaktet og opplysninger om faglige kvalifikasjoner til foreslåtte
kandidater blir oversendt Klimapanelet.
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Miljødirektoratet koordinerer også myndighetenes høringer av utkastene
til hovedrapportene. Utkastene sendes på høring til institusjoner eller
enkeltpersoner i de miljøer direktoratet antar kan gi relevante
kommentarer.
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Fra klimatoppmøtet COP17 i Durban i Sør-Afrika i 2011. Foto: UNclimatechange (CC BY 2.0)

Klimakonvensjonen
FNs klimakonvensjon har som mål å stabilisere konsentrasjonen av
klimagasser i atmosfæren på et nivå som vil forhindre farlig,
menneskeskapt påvirkning av klimasystemet. Konvensjonen
omfatter samarbeid om både utslippsreduksjoner og tilpasninger til
forventede effekter.
18.06.2013| Endret 19.06.2013

Konvensjon

Internasjonalt havarbeid

Offisielt navn på norsk og engelsk
FNs klimakonvensjon
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Tema
Internasjonalt havarbeid

Kategori
Konvensjon

Relaterte lenker
FNs klimakonvensjon (UNFCCC)
Kyotoprotokollen (UNFCCC)
Miljøverndepartementet om klima

Hverdagsnavn
Klimakonvensjonen
FNs klimakonvensjon er det sentrale rammeverket for internasjonalt
samarbeid om å bekjempe klimaendringer og forberede tilpasninger til
klimaendringer. Norge ratifiserte klimakonvensjonen 9. juli 1993 og den
trådte i kraft 21. mars 1994.
Kyotoprotokollen
Kyotoprotokollen ble ferdigforhandlet og vedtatt på partsmøtet under
Klimakonvensjonen i Kyoto i Japan i desember 1997. Kyotoprotokollen
fastsetter blant annet bindende og tallfestede utslippsforpliktelser for
industriland.
Norge ratifiserte Kyotoprotokollen 30. mai 2002 og den trådte i kraft 16.
feb. 2005.Målet for Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode var å
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Klimakonvensjonen/
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redusere industrilandenes samlede utslipp av klimagasser med minst
fem prosent i forhold til 1990-nivået i perioden 2008-2012. På partsmøtet
i Doha i 2012 ble Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode (20132020) bestemt, denne omfatter færre land enn i den første
forpliktelsesperioden.
Norsk oppfølging av klimakonvensjonen og kyotoprotokollen
Miljøverndepartementet er forvaltningsmyndighet for konvensjonen.
Miljødirektoratet bidrar på forespørsel fra departementet vedrørende
oppfølging av konvensjonen. Miljødirektoratet deltar også aktivt i
arbeidet med å forhandle fram en ny internasjonal klimaavtale.
Direktoratet bidrar med faglige innspill til Miljøverndepartementet i
forhandlingene under FNs klimakonvensjon. Vi deltar både på
klimatoppmøtene og på aktuelle forhandlingsmøter i løpet av året, og vi
har ansvaret for utvalgte temaer i forhandlingene.
De viktigste områdene der Miljødirektoratet bidrar er utvikling av:

•

retningslinjer for rapportering og kontroll av landenes
klimagassregnskap

•
•

regler for utslipp og opptak av klimagasser i skog
regler for eksisterende og nye kvotemarkeder og andre metodiske
forhold knyttet til en ny klimaavtale

Videre har Miljødirektoratet ansvaret for å formidle kunnskap om det
klimavitenskapelige underlaget som er relevant for utforming av en ny
klimaavtale.
Skriv ut siden

OM MILJØDIREKTORATET
Se hva vi driver med
Presse
Ledige stillinger
Ansatte
Personvern

Tips noen om denne siden

MILJØDIREKTORATET
Organisasjonsnummer:b999 601 391

FØLG OSS

11
Cl

Telefon: 03400 / 73 58 05 00b- Faks: 73 58
05 01

ml

E-post: post@miljodir.no

••

Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485
Trondheim

Her kan du skrive hva du mener
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Besøk: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
b b b b b b Grensesvingen 7, 0661 Oslo

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Klimakonvensjonen/
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Skriv inn din e-postadresse
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First steps to a safer future: Introducing The United Nations Framework
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The original authentic Convention
text in all six official United Nations
languages.
Arabic (622 kB)
Chinese (833 kB)
English (51 kB)
French (69 kB)

The UNFCCC entered into force on 21 March 1994. Today, it has near-universal membership. The 197
countries that have ratified the Convention are called Parties to the Convention.
The UNFCCC is a “Rio Convention”, one of three adopted at the “Rio Earth Summit” in 1992. Its sister
Rio Conventions are the UN Convention on Biological Diversity and the Convention to Combat
Desertification. The three are intrinsically linked. It is in this context that the Joint Liaison Group was set
up to boost cooperation among the three Conventions, with the ultimate aim of developing synergies in
their activities on issues of mutual concern. It now also incorporates the Ramsar Convention on
Wetlands.
Preventing “dangerous” human interference with the climate system is the ultimate aim of the UNFCCC.

NEGOTIATIONS
Meetings

First steps to a safer future: the Convention in summary

Documents & Decisions
Bodies

TEXT OF THE CONVENTION

The Convention:

Russian (89 kB)
Spanish (60 kB)
___________________________
The consolidated versions of the
Convention text, including
amendments to Annex I and II, in
all six official United
Nations languages, have been
prepared by the secretariat, and
can be found hereunder.
Arabic (175 kB)
Chinese (340 kB)

Recognized that there was a problem.

FOCUS
NDC Registry
INDC Portal
Overview
Adaptation

English (266 kB)
This was remarkable for its time. Remember, in 1994, when the UNFCCC took effect, there
was less scientific evidence than there is now. The UNFCCC borrowed a very important line
from one of the most successful multilateral environmental treaties in history (the Montreal
Protocol, in 1987): it bound member states to act in the interests of human safety even in the
face of scientific uncertainty.
Related reading: Science

French (121 kB)
Russian (257 kB)
Spanish (155 kB)

Climate Finance
Mitigation

Sets a lofty but specific goal.

Technology

PROCESS
Essential Background
The Science
The Convention

The ultimate objective of the Convention is to stabilize greenhouse gas concentrations "at a
level that would prevent dangerous anthropogenic (human induced) interference with the
climate system." It states that "such a level should be achieved within a time-frame sufficient to
allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not
threatened, and to enable economic development to proceed in a sustainable manner."
How do we know what is "dangerous anthropogenic interference"? See IPCC's Reports

Kyoto Protocol
Bare Essentials
Basic Facts & Figures
GHG Google Map
Publications
Library
Legislation
Glossary
Kyoto Protocol

Puts the onus on developed countries to lead the way.
The idea is that, as they are the source of most past and current greenhouse gas emissions,
industrialized countries are expected to do the most to cut emissions on home ground. They
are called Annex I countries and belong to the Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD). They include 12 countries with "economies in transition" from Central
and Eastern Europe. Annex I countries were expected by the year 2000 to reduce emissions
to 1990 levels. Many of them have taken strong action to do so, and some have already
succeeded.
What compelled these countries to act? See The Kyoto Protocol

Cooperation & Support
Science
Adaptation
National Reports
GHG Data
Methods
Land Use and Climate Change
Gender and Climate Change
Parties & Observers

Status of Ratification
Find out which countries are
Parties to the UNFCCC here.

Rio 2012
2012 marked the 20th
anniversary of the Rio Earth
Summit. In the birthplace of the
three Rio Conventions, the Rio
2012 summit took place on 4 to
6 June 2012. It focused on two
themes: a green economy in
the context of sustainable
development and poverty
eradication; and the institutional
framework for sustainable
development.
Read more about it, and about
the follow-up, at the Rio 2012
website.

Directs new funds to climate change activities in developing countries.
Industrialized nations agree under the Convention to support climate change activities in
developing countries by providing financial support for action on climate change-- above and
beyond any financial assistance they already provide to these countries. A system of grants
and loans has been set up through the Convention and is managed by the Global
Environment Facility. Industrialized countries also agree to share technology with lessadvanced nations.
Related reading: Cooperation & Support

Press
Secretariat
Issues Quickfinder:
Please choose

Keeps tabs on the problem and what's being done about it.
Industrialized countries (Annex I) have to report regularly on their climate change policies and
measures, including issues governed by the Kyoto Protocol (for countries which have ratified
it).
They must also submit an annual inventory of their greenhouse gas emissions, including data
for their base year (1990)and all the years since.

https://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
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Developing countries (Non-Annex I Parties) report in more general terms on their actions both
to address climate change and to adapt to its impacts - but less regularly than Annex I Parties
do, and their reporting is contingent on their getting funding for the preparation of the reports,
particularly in the case of the Least Developed Countries.
You can find all Parties' submitted reports and the inventories of Annex I Parties here: National
Reports

Charts the beginnings of a path to strike a delicate balance.
Economic development is particularly vital to the world's poorer countries. Such progress is
difficult to achieve even without the complications added by climate change. The Convention
takes this into consideration by accepting that the share of greenhouse gas emissions
produced by developing nations will grow in the coming years. Nonetheless, in the interests of
fulfilling its ultimate goal, it seeks to help such countries limit emissions in ways that will not
hinder their economic progress. One such win-win solution was to emerge later, when the
Kyoto Protocol to the Convention was conceived.
Related reading: the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol

Kicks off formal consideration of adaptation to climate change.
The Convention acknowledges the vulnerability of all countries to the effects of climate change
and calls for special efforts to ease the consequences, especially in developing countries
which lack the resources to do so on their own. In the early years of the Convention,
adaptation received less attention than mitigation, as Parties wanted more certainty on
impacts of and vulnerability to climate change. When IPCC's Third Assessment Report was
released, adaptation gained traction, and Parties agreed on a process to address adverse
effects and to establish funding arrangements for adaptation. Currently, work on adaptation
takes place under different Convention bodies. The Adaptation Committee, which Parties
agreed to set up under the Cancun Adaptation Framework as part of the Cancun Agreements,
is a major step towards a cohesive, Convention-based approach to adaptation.
Related reading: Adaptation
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Bilag 9

Iskantsonen
 Sist oppdatert 28. april 2015

Iskantsonen er overgangen mellom åpent hav og havis.
Avhengig av faktorer som vindretning og havstrømmer
kan den bestå av alt fra løse små og store isflak som
driver i et stort område, til en kompakt kant bestående
av små isflak som er trykt sammen foran mer solid
pakkis. Iskantsonen er svært dynamisk, pga.
værpåvirkning og raske endringer. Endringer i romlig
fordeling kan skje i løpet av timer eller dager. Den
økologiske sårbarheten er også forhøyet i iskantsonen.
Dette skyldes høy produksjon om våren og sommeren,
og høy tetthet av sårbare miljøelementer i enkelte
deler av året.
Innhold
1. Fysisk beskrivelse av iskantsonen
2. Sårbart miljø i iskantsonen
3. Kart
4. Datasett

Relaterte sider

> Klimaendringer i Arktis: status
og framtid

(/no/tema/klima/klimaendringer/klimae
ndringer-arktis/index.html)

Eksterne lenker

> Iskanten ble flyttet i dag. Men
hva betyr egentlig det? –
Aftenposten

(http://www.aftenposten.no/okonomi/Is
kanten-ble-flyttet-i-dag-Men-hva-betyregentlig-det-7867453.html)

Oppdatering av
forvaltningsplanen for
Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten med
oppdatert beregning av
iskanten – Meld. St. 20 (2014–
2015) – Regjeringen
(https://www.regjeringen.no/nb/dokum
enter/meld.-st.-20-20142015/id2408321/)

Iskant.
Foto: Anders Skoglund / Norsk Polarinstitutt

()Fysisk

beskrivelse av
iskantsonen

Iskantsoner i polare regioner er dynamiske både i tid og rom. Dette
gjør det vanskelig å gi presise avgrensninger som er gyldige over tid.

"! !    ! 
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En av de mest aksepterte definisjonene av den marginale iskantsonen
(MIZ) er «that part of the ice cover which is close enough to the open ocean
boundary to be aﬀected by its presence».[1] Denne definisjonen er åpen
for tolkninger, men er generelt forstått som å angi MIZ som den delen
av isdekket som er nært nok åpent hav til å (signifikant?) påvirkes av
havets fysiske nærhet (f.eks. bølger). MIZ er dermed i stor grad en
fysisk størrelse: Det er den ytre delen av drivisbeltet, med forhøyet
isdrift, deformering, divergens? og primærproduksjon.
MIZ er vanligvis begrenset til en sone på noen titalls kilometer, men det
finnes lite data som sier noe definitivt om hvor langt inn i drivisen MIZ
strekker seg.

()Sårbart

miljø i iskantsonen

Iskantsonen, fra åpent vann og
innover i drivisen mot tett drivis,
fastis og flerårsis, vil store deler av
året ha forhøyet sårbarhet for
påvirkning. Dette skyldes høy
produksjon og biodiversitet? under
vann der lyset slipper igjennom, og
høy tetthet av sjøfugl, sjøpattedyr og
isbjørn.

Biologiske fenomener i
iskantsonen, med tidsangivelse.
Illustrasjon: Paul Wassmann,
Universitetet i Tromsø

Iskantsonen er biologisk viktig fordi
det her skjer en omrøring av det stabile øvre vannlaget, drevet av en
kombinasjon av issmelting og vind. Dette fører til en relativt kortvarig
men intens produksjon av planteplankton (primærproduksjon) i
vannmassene ved iskanten og selve iskantsonen (se illustrasjon).
Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og samles
rundt iskanten.
En stor del av den biologiske produksjonen sedimenterer ut av
vannsøylen og skaper grunnlag for rike samfunn av bentiske?
organismer i ispåvirkete områder. Også isalger, som er bundet til selve
isen, vil bidra til den totale produksjonen i området. Denne
blomstringen starter tidligere enn for planteplankton i vannmassene.
Dermed forlenges den produktive sesongen i iskantsonen.
Iskantsonen og iskanthabitater? generelt har også avgjørende
betydning for det totale årlige energibudsjettet til mange arktiske
endemiske? arter som ismåke, ringsel, isbjørn, narhval, hvithval og
grønlandshval. Flere av disse er rødlistearter? både nasjonalt og
internasjonalt. I tillegg er disse habitatene også viktige for mange
"! !    ! 
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trekkende arter, som krykkje og teist. Forstyrrende påvirkning på disse
habitatene kan derfor ha konsekvenser på bestandsnivå hos mange av
artene.[2]
Havis som habitat har unik status og verdi. Havisen er den plattformen
hvor enkelte selarter, som grønlandssel og klappmyss, reproduserer
seg og kaster unger, samtidig som det er et beskyttende habitat for
arktiske hvalarter. De store konsentrasjonene av mange arter i til dels
svært små arealer i iskantsonen gjør at disse artene er svært sårbare
den tiden de befinner seg der. For eksempel finner vi på sensommeren
80–90 % av den globale ismåkebestanden i iskantsonen i Barentshavet.

()Kart
Iskanten fremstilles ofte som et
øyeblikksbilde fra en gitt måned i ett
gitt år. På grunn av den økologiske
betydningen av iskantsonen og
sårbarheten til de artene som har
tilhold der er det hensiktsmessig å
fremstille den dynamiske iskanten
over et større tidsrom.
Norsk Polarinstitutt har derfor
utarbeidet kart som viser månedsvis
minimum/maksimum isutbredelse,
og isfrekvens? («sea ice persistence»).
Daglige data for iskonsentrasjon fra
National Snow and Ice Data Center
(NSIDC) er regnet om til isfrekvens
for perioden 1985–2014. Med en 30årsperiode av data som
utgangspunkt kan isfrekvens i noen
grad brukes som et mål på
sannsynlighet for is, ikke minst på
kort sikt.
Mer informasjon om iskantsonen
som sårbart areal:

"! !    ! 

Hvorfor 30-års
dataperiode?
Standard normalperiode brukt
innen klimatologi er en fast 30årsperiode, for tiden 1961–1990.
Denne metodikken legger til grunn
at tidsperioden 1961–1990 benyttes
som dimensjonerende inntil år
2021. Fra 2021 blir
dimensjonerende normalperiode
1991–2020.
Siden klimaendringene skjer raskt
og det er viktig å fange de
pågående endringene, legger vi til
grunn at dimensjonerende
standardperiode til en hver tid er de
foregående 30 år. Det betyr at man
i 2014 benytter perioden 1985–2013
og at man i 2015 benytter perioden
1985–2014 osv., dvs. en flytende 30årsperiode.
Denne tilnærmingsmåten, som
også i noen sammenhenger
benyttes av Meteorologisk institutt,
tar hensyn til både konsekvensene
av de raske klimaendringene og den
internasjonalt etablerte praksis
innen klimatologi der man bruker
30-årsperioder som standard.
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 Iskant og iskantsone (PDF 0,3 MB)
(/npcms/export/sites/np/no/fakta/iskant-ressurser/nedlastbart/iskant-ogiskantsone.pdf)

Last ned enkeltkart ved å velge kartet i galleriet under, eller:
 Last ned alle kartene (ZIP 2,4 MB)
(http://public.data.npolar.no/isfrekvens/iskantsone_kart_1985-2014.zip)

Isfrekvens i norsk Arktis, månedsvis for
perioden 1985–2014
Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

()Datasett
 Sea Ice Frequency with Maximum and Minimum Sea Ice Extent
– Arctic (https://data.npolar.no/dataset/a89b2682-e1f8-44b5-ab73e6ba65f3a7a7)

Referanser
1. Peter Wadhams 1986. The Seasonal Ice Zone
.
·(http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4899-5352-0_15)
------- -------------------

The Geophysics of Sea

Ice, NATO ASI Series, 825–991, 1986. DOI:10.1007/978-1-4899-5352-0_15
2. Randall R. Reeves, Peter J. Ewins, Selina Agbayani, Mads Peter HeideJørgensen, Kit M. Kovacs, Christian Lydersen, Robert Suydamf, Wendy Elliott,
Gert Polet, Yvette van Dijk, Rosanne Blijleven 2014. Distribution of endemic
cetaceans in relation to hydrocarbon development and commercial
shipping in a warming Arctic
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X13002303?via=ihub). Marine Policy
44, 375-389. 2014 DOI:10.101016/j.marpol.2013.10.005
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Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Utslipp av klimagasser, 2015, foreløpige tall
Varianter av statistikken:

Årlig, endelige tall

Årlig, foreløpige tall

Statistikken over klimagassutslipp omfatter karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og
fluorgasser (HFK, PFK og SF6). Gassene sammenveies til CO2-ekvivalenter.

Publisert: 20. mai 2016 - Oppdatert: 20. mai 2016, kl. 10.50

Klimagassutslippene økte i 2015
De foreløpige tallene for klimagassutslipp i 2015 viser at utslippene fra norske områder
totalt var 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette gir en økning på 1,5 prosent
sammenlignet med 2014.

Utslipp av klimagasser. Foreløpige tall. Mill. tonn CO2-ekvivalenter 1
Endring i prosent
2015
Siden 1990

2014 - 2015

Utslipp fra norsk territorium

*53,9

*3,9

*1,5

Olje- og gassutvinning

*15,1

*82,8

*2,3

Industri og bergverk

*12,0

*-38,9

*3,1

Energiforsyning

*1,7

*311,5

*-0,9

Oppvarming i andre næringer og husholdninger

*1,3

*-52,6

*2,2

*10,3

*32,2

*0,8

Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.

*6,3

*13,7

*-0,3

Jordbruk

*4,4

*-9,7

*1,7

Andre kilder

*2,9

*6,4

*-2,1

Veitrafikk

1

Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.

Standardtegn i tabeller
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Figur 3. Utslipp av limag:asse 20 51*for1eløpige tall
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figur 4 .. Utvilldinig i ldimag~sutslipp,
Mill . tonn COr
ekviva Ienter
60

50

40

30

20

10

0

1'990

1992

1 994
1

1 996
1

1998

2000 2002

2004 2006

2008 2.010

2 01 2

201 5

Kil de: 51i:a1i:iistirsk sern:ralbyd1.

'##&#  

  "

    $ %  

5202

$

&&%&
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Etter en mangeårig trend med reduksjon i utslipp av klimagasser, økte utslippene i 2015 med i
underkant av 0,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter
sammenlignet med 2014. Det er hovedsakelig
oppgang i karbondioksidutslipp fra olje- og gassutvinning og industri som er grunnen til økningen.

Olje- og gassutvinning og industri økte mest
Klimagassutslippene fra olje- og gassutvinning var 15 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2015, en
økning på mer enn 0,3 millioner tonn, eller 2,3 prosent siden året før. Økningen skyldes i stor grad
økt bruk av naturgass offshore. Utslipp fra olje- og gassutvinning utgjør 28 prosent av de totale
klimagassutslippene, og er dermed fortsatt den viktigste bidragsyteren til utslipp fra norsk
territorium.
Industri og bergverk var den nest viktigste bidragsyteren med et utslipp på 12 millioner tonn CO2ekvivalenter i 2015. Utslippene økte med 0,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller 3,1 prosent, i
forhold til 2014. Innen industri og bergverk er det produksjon av kunstgjødsel og oljeraffinering som
har størst økning i utslipp i 2015.
Utslipp fra energiforsyning gikk ned 0,9 prosent, mens oppvarmingsutslippene økte med 2,2 prosent.
Utslipp fra jordbruk økte med 1,7 prosent sammenlignet med 2014, noe som hovedsakelig skyldes
en økning i antall sauer, samt en økning i bruk av kunstgjødsel.
Økt salg av drivstoff førte til at utslipp fra veitrafikk økte med om lag én prosent sammenlignet med
2014. Stadig flyttes personbiltrafikken fra bensindrevne til dieseldrevne biler, noe som resulterer i at
utslippene øker for dieselbiler og synker for bensinbiler.

Utslipp av CO2 øker
CO2-utslippene økte med over 0,8 millioner tonn, noe som tilsvarer mer enn hele økningen i de
totale utslippene. Oppgang i bruk av naturgass offshore bidrar mest til økningen, men også utslipp
fra oljeraffinering og kunstgjødselproduksjon har betydelige bidrag.
Utslippene av metan (CH4) var omtrent uendret i 2015. Dette på tross av en reduksjon i
metanutslippene i olje- og gassutvinning på ca. 10 prosent sammenlignet med 2014, noe som
tilsvarer nesten 0,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Nedgangen i utslipp fra olje- og gassutvinning
blir spist opp av en økning i utslipp av metan fra blant annet jordbruk og oppvarming i
husholdninger. Utslippene av lystgass (N2O) økte med 1,3 prosent sammenlignet med 2014.
Hovedårsaken til økningen er høyere utslipp fra produksjon av kunstgjødsel og jordbruksutslipp.
Utslipp av fluorgasser (HFK, PFK og SF6) var på til sammen 1,34 millioner tonn CO2-ekvivalenter i
2015, omtrent 2,5 prosent av de totale utslippene. Utslipp av HFK stod for 85 prosent av
fluorgassutslippene i 2015 målt i CO2-ekvivalenter. Av fluorgassene er det kun SF6 som øker, med en
oppgang på i underkant av én prosent, mens utslippene av HFK og PFK går ned med henholdsvis 4
og 18 prosent sammenlignet med 2014. Utslippene av HFK bryter med en langvarig oppadgående
trend, og reduseres for første gang siden 2003. Nedgangen i PFK-utslipp skyldes hovedsakelig
redusert aluminiumsproduksjon i 2015.

Kvotepliktige utslipp
Utslipp av klimagasser fra de kvotepliktige virksomhetene utenom luftfart var på 25,7 millioner tonn
utgjorde 47,6 prosent av samlede utslipp fra
CO2-ekvivalenter i 2015.1 De kvotepliktige utslippene
norsk territorium. Det ble tildelt gratis klimakvoter for 16,7 millioner tonn i 2015, tilsvarende 65
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prosent av kvoteplikten.

Foreløpige tall
Tallene som presenteres i denne artikkelen er foreløpige, og vil bli revidert i desember 2016. Da
publiseres også tabeller med mer detaljerte kilde- og næringsfordelte utslipp.
1

Rettet 20. mai kl 10.50.

Norges mål og forpliktelser for klimagassutslipp Åpne og les
Norges forpliktelser under andre Kyoto-periode (2013-2020) innebærer at de gjennomsnittlige
årlige utslippene av klimagasser skal begrenses til 84 prosent av egne utslipp i 1990. Norge kan
delvis innfri sine Kyotoforpliktelser ved hjelp av såkalte fleksible mekanismer; felles
gjennomføring, grønne utviklingsmekanismer og internasjonal kvotehandel.
Gjennom ”klimaforliket” inngikk flertallet på Stortinget i 2008, og på nytt i 2012, en avtale om
nasjonalt mål for utslippskutt. I følge ”klimaforliket” skal Norge fram mot 2020 kutte de globale
klimagassutslippene tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.
Stortinget vedtok i mars 2015 ytterligere klimamål som sier at Norge skal kutte 40 prosent av sine
klimagassutslipp sammenlignet med 1990.

KONTAKT
Ketil Breckan Thovsen
E-post: kbt@ssb.no
tlf.: 21 09 44 84
Henning Høie
E-post: henning.hoie@ssb.no
tlf.: 21 09 49 43

MER PÅ SSB.NO
Statistikker
Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere
Utslipp- til
av- miljøgifter
og svevestøv
- -luft
---- - ---Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse
Artikler og publikasjoner
The Norwegian Emission Inventory 2016
Utvidet kvoteplikt fra 2013
Hvilke utslipp dekkes av statistikkene?
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ANDRE NETTSTEDER
Andre norske nettsteder
Miljøstatus: Kyotoavtalen
Miljøstatus: Drivhuseffekten
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Bilag 51

Albedoeﬀekten

 Sist oppdatert 04. mars 2014

Albedo er et uttrykk for flaters evne til å reflektere sollys (varmen fra sola). Lyse
overflater sender en stor del av solstrålene tilbake til atmosfæren (høy albedo).
Mørke overflater absorberer strålene fra sola (lav albedo).
Is- og snødekte områder har høy albedo, og et
isdekket Arktis reflekterer solstråling som ellers ville
blitt absorbert av havene og medført en oppvarming
av jordkloden. Hvor stor del av jordoverflata som er
dekt av snø og is betyr mye for hvor stor del av
solinnstrålingen som enten blir reflektert eller
absorbert. Lav albedo (mørke overflater) fører til
høyere opptak av energi og dermed til oppvarming.
Og når mer is og snø smelter, blir det mer av de
mørke overflatene. Dette er derfor en
selvforsterkende eﬀekt. Klimaendringer i Arktis er
dermed viktig for utviklingen av klimaendringer på
hele jorda.

Albedoeﬀekten på hav.
Illustrasjon: Audun Igestad / Norsk Polarinstitutt

-

1~

--

ID - - ~

Albedoeﬀekten på land.
Illustrasjon: Audun Igestad / Norsk Polarinstitutt

http://www.npolar.no/no/fakta/albedoeffekten.html
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Albedoeffekten - Norsk Polarinstitutt

http://www.npolar.no/no/fakta/albedoeffekten.html

5207

07.09.2016, 01.33

Side 2 av 2

 

  

5208

This field is mandatory!

   

Bilag 3

Om oss
Greenpeace - En reise for livet og for fred
«En reise for livet og for fred:» slik beskrev Irving Stowe, en av grunnleggerne av Greenpeace, sin plan om å seile en båt til
Polhavet for å stoppe testingen av en atombombe. Irving ante det ikke da, men Greenpeace-reisen skulle vare i flere tiår, og
den kom til å forandre verden.
Pasifistene, økologene, journalistene og hippiene som startet Greenpeace drømte store, smittsomme drømmer, og 16.000
likesinnede sjeler deltok på en konsert for å samle inn penger til reisen. I en skranglete, gammel fiskebåt, reiste Greenpeace’
første mannskap mot øya Amchitka. Det var begynnelsen på det som skulle bli en internasjonal bevegelse.
Selvstendighet, ikkevold og kreative konfrontasjoner – den etiske grunnmuren som ble lagt den gangen er fortsatt med
Greenpeace i dag.
Og akkurat som da, er det i dag aktivistene som er vår styrke. Vanlige mennesker som er villige til å gjøre ekstraordinære
ting for å beskytte miljøet. I løpet av årene Greenpeace har eksistert har de blitt fengslet, truet med vold og politisk
forfølgelse. Men våre aktivister har alltid forholdt seg fredfulle, de har fortsatt å kjempe videre, og de har som regel vunnet
fram.
Resultatet av Greenpeace’ aktivisme er at selskaper har revurdert sine handlinger og regjeringer har byttet side, og dette har
miljøet vunnet på. Matprodusenter har sluttet å kjøpe inn skog-drepende palmeolje, teknologi-industrien har faset ut bruken
av giftige kjemikalier og det har blitt forbud mot å dumpe radioaktivt avfall i havet. Nå er det kampen for et oljefritt Arktis
som gjelder, og der har vi enda mye å gjøre. Det trengs hjelp og støtte fra hele verden for å sikre en grønn og fredfull fremtid
for menneskeheten. Reisen for livet og for freden fortsetter – velkommen om bord.
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-Kontakt (https://nu.no/kontakt)
- - -

English
(https://nu.no/english)
---

!! !

Bilag 4

Søk...

Søk

Vis meny

HJEM (HTTPS://NU.NO)

/

OM OSS

Om oss
Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjon for ungdom til og med 25 år. Vi er over 7000
medlemmer fordelt på over 70 lokallag over hele landet som jobber med miljøproblemer der vi
bor.
Natur og Ungdom jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare
på verdens naturmangfold. Vi tar kampen med de store forurenserne og stopper de som vil
ødelegge miljøet.
Som medlem i Natur og Ungdom kan du være aktiv i lokallag og bli med på seminarer,
sommerleir, aksjoner og -mye mer,(https://nu.no/hva-kan-du-gjore-i-nu/category133.html)
------. eller
være et passivt medlem som får nyhetsmail og stiller deg bak Natur og Ungdoms arbeid. I
tillegg får du medlemsbladet vårt Putsj (http://www.putsj.no/) i posten fire ganger i året.
Vil du bli medlem? Fyll ut dette skjemaet (https://nu.no/medlem/)! (https://nu.no/medlem/)
Har du dårlig tid? Send NU MEDLEM til 2377, og du blir medlem med én gang! (50kr vil bli
trukket fra din mobilregning)

Kontakt oss
" !  
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Telefon: 23 32 74 00
Faks: 23 32 74 10
Epost:info(a)nu.no (mailto:info%28a%29nu.no)
Postadresse:
Postboks 4783 Sofienberg
0506 OSLO
Besøksadresse:
Torggata 34, OSLO
Kontonummer: 5010 05 05492
Organisasjonsnummer: NO 970 261 451 MVA
Her finner kontaktinfomasjon og bilder av landsstyret
- - -(https://nu.no/ls/),
- - - - - - - - - - - sentralstyret
(https://nu.no/ss/) og de ansatte (https://nu.no/ansatte/) i Natur og Ungdom.
For å gi beskjed om adresseendring kan du klikke --her (https://nu.no/adresse/).
-- -------------NYHETER

Saker (https://nu.no/kategori/saker/)
Jordbruk (https://nu.no/kategori/saker/jordbruk/)
Gruver (https://nu.no/kategori/saker/gruver/)
Klima (https://nu.no/kategori/saker/klima/)
----- ----------Olje
- (https://nu.no/kategori/saker/olje/)
------------

Samferdsel (https://nu.no/kategori/saker/samferdsel/)
Natur
- - -(https://nu.no/kategori/saker/natur/)
-- - - - - - - - - - Russland (https://nu.no/kategori/saker/russland/)
Fiskeri og oppdrett (https://nu.no/kategori/saker/fiskeri-og-oppdrett/)
Energi- (https://nu.no/kategori/saker/energi/)
---- ----------

NUnytt
----(https://nu.no/kategori/nunytt/)
-- ----------Ledig
- - -stilling
- - - - (https://nu.no/kategori/nunytt/ledig-stilling/)
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Klippetoppen (https://nu.no/kategori/nunytt/klippetoppen/)
- - - - - - - - - - - - - --- .
--------------------Verving (https://nu.no/kategori/nunytt/verving/)
Akershus (https://nu.no/kategori/nunytt/akershus/)
" !  
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Aust-Agder
- - -(https://nu.no/kategori/nunytt/aust-agder/)
-- - - - - - - - - Buskerud (https://nu.no/kategori/nunytt/buskerud/)
Hordaland (https://nu.no/kategori/nunytt/hordaland/)
Møre og Romsdal (https://nu.no/kategori/nunytt/more-og-romsdal/)
Nord-Trøndelag (https://nu.no/kategori/nunytt/nord-trondelag/)
Nordland (https://nu.no/kategori/nunytt/nordland/)
Oslo
- -(https://nu.no/kategori/nunytt/oslo/)
-- - - - - - - - - - Rogaland (https://nu.no/kategori/nunytt/rogaland/)
Sogn
og- Fjordane
- --- - - - -(https://nu.no/kategori/nunytt/sogn-og-fjordane/)
- - - - - ---- --- - - - - - Sør-Trøndelag (https://nu.no/kategori/nunytt/sor-trondelag/)
Telemark (https://nu.no/kategori/nunytt/telemark/)
Troms (https://nu.no/kategori/nunytt/troms/)
Vest-Agder
- - -(https://nu.no/kategori/nunytt/vest-agder/)
-- - - - - - - - - Vestfold (https://nu.no/kategori/nunytt/vestfold/)
Østfold (https://nu.no/kategori/nunytt/ostfold/)
Student (https://nu.no/kategori/nunytt/student/)
Lokallagsarbeid (https://nu.no/kategori/nunytt/lokallagsarbeid/)

Landsmøtet (https://nu.no/kategori/landsmotet/)
Uttalelser (https://nu.no/kategori/landsmotet/uttalelser/)

BLI MEDLEM ()

Bli medlem!
(https://nu.no/medlem/)
Norges største miljøorganisasjon for ungdom

 Facebook (https://www.facebook.com/naturogungdom)
" !  
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!! !

 Twitter (https://twitter.com/NaturogUngdom)
 Nyhetsbrev (https://nu.no/nyhetsbrev/)
Natur og ungdom
Torggata 34
PB 4783 Sofienberg
0506 Oslo
Tlf: 23 32 74 00
Kontakt: info@nu.no (mailto:info@nu.no)
Bestill foredrag til skole (https://nu.no/bestillforedrag)

Avdelinger
Tromsø (https://nu.no/tromso)
Oslo (https://nu.no/kontakt)
----- -------------

Adresseendring
Meld i fra her! (https://nu.no/adresse)

Finn ditt lokallag


Laget av Blåis
- -(http://www.blaais.no)
----------

" !  
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WAHL-LARSEN
Ar1V0k'A TF I RM A

Oslo tingrett
Postboks 8023 Dep
0030 OSLO
Oslo, 18. oktober 2016

STEVNING
TIL
OSLO TINGRETT
Saksøker 1:

Foreningen Greenpeace Norden
BOX 15164
104 65 Stockholm
Stockholms lan

Prosessfullmektig:

Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fridtjof Nansens plass 5
0160 Oslo

Saksøker 2:

Natur og Ungdom
Torggata 34
0183 OSLO

Prosessfullmektig

Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
Postboks 1383 Vika
0114 Oslo

Saksøkt:

Staten ved Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo

Saken gjelder:

Gyldighet av vedtak om utvinningstillatelse i 23.
konsesjonsrunde

Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fr. Nansens pl. 5
0160 Oslo
Telefon: 22 01 06 70

Org. nr.: 988 987 654
Email: firmapost@wla .no
Web:
www.wla.no

Bankkonto: 1503.58.45930
IBAN:
N00815035845930
SWIFT:
DNBANOKKXXX

Klientkonto: 1503.58.30135
N06115035830135
IBAN:
SWIFT:
DNBANOKKXXX
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Innledning

Den 18. mai 2016 tilbød Staten v/Olje- og energidepartementet (OED) 13 selskaper 10
utvinningstillatelser («lisensene») for petroleum (olje og gass) i den såkalte 23.
konsesjonsrunde. Utvinningstillatelsene ble formelt tildelt og stadfestet ved kongelig
resolusjon 10. juni 2016 («Lisensvedtaket»).
Ti dager senere, den 20. juni 2016, ratifiserte Norge Parisavtalen, som det første
industrialiserte land i verden.
Lisensvedtaket legger til rette for petroleumsutvinning i deler av Barentshavet, og innebærer
at det åpnes for petroleumsutvinning vesentlig lenger nord og øst enn tidligere.
Lisensvedtaket stadfester dermed petroleumsutvinning i et havområde som hittil har vært
uberørt av petroleumsaktivitet og hvor det ikke finnes noen eksisterende infrastruktur.
Denne saken gjelder gyldigheten av Lisensvedtaket.
Petroleumsutvinningen Lisensvedtaket fører med seg har alvorlige miljømessige
skadevirkninger:
For det første innebærer nye utvinningstillatelser i uberørte områder at Norge fortsetter å
bidra til store C02 utslipp, og dermed også til den globale oppvarmingen.
De siste årenes forskning, og særlig FNs klimapanels siste rapport fra 2014, er helt klar på at
menneskeskapt global oppvarming er et reelt problem. For å unngå irreversible og
ødeleggende klimaskader må verden sørge for å begrense den globale oppvarmingen. Ved
Parisavtalen i 2015 har alle nasjoner forpliktet seg til å bidra til dette. Som et resultat av
politiske forhandlinger og kompromisser, fastsetter Parisavtalen at verden må begrense den
globale oppvarmingen til maksimalt 2 °C og mest sannsynlig til 1,5 °C.
For å oppnå dette må Norge bidra til å redusere verdens C02-utslipp. Lisensvedtaket åpner
for en petroleumsutvinning som vanskelig kan forenes med den utslippsreduksjonen Norge
må bidra til for å unngå ødeleggende og irreversible klimaendringer.
Lisensvedtakets klimakonsekvenser representerer følgelig et inngrep i den grunnlovfestede
retten til et godt miljø (herunder levelig klima), som tilkommer «enhver», herunder også
kommende generasjoner. Denne problematikken - om Lisensvedtaket er forenelig med
strengt nødvendig reduksjon av C02-utslipp - er ikke engang drøftet forut for Lisensvedtaket.
For det annet har Lisensvedtaket også en rekke andre alvorlige miljømessige konsekvenser;
deler av petroleumsutvinningen skal skje i områder som så langt er uberørt og som berører
den viktige polare iskanten. Dette vil blant annet kunne få særlig ødeleggende
miljøkonsekvenser ved et eventuelt oljeutslipp.
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Rettslig prøving av Norges bidrag til klimautslipp gjennom petroleumsutvinning i nye
områder har paralleller i andre jurisdiksjoner.1 Blant annet fastslo en nederlandsk domstol
nylig at den nederlandske stat, innen 2020, er forpliktet til å redusere sine klimautslipp med
25 % sammenlignet med utslippsnivået i 1990 (dommen er anket). Avgjørelsen er en av flere
eksempler på at stater holdes rettslig ansvarlig for sine plikter til å redusere verdens
klimagassutslipp.
Samlet sett er de miljømessige skadevirkningene ved Lisensvedtaket så alvorlige at de ikke
kan forenes med skrankene for miljøinngrep etter Grunnloven § 112. I alle tilfelle er
avgjørende spørsmål av betydning for individets rett til et sunt miljø ikke vurdert, og vedtaket
er subsidiært ugyldig av den grunn.
2

Prosessuelt

Søksmålet anlegges for Oslo tingrett som verneting for staten v/Olje- og
energidepartementet. Ettersom staten er motpart, og søksmålet gjelder gyldigheten av et
forvaltningsvedtak, skal forliksmekling ikke finne sted, jf. tvisteloven § 6-2 (1) liten b.
Søksmålsvarsel ble sendt OED den 9. august 2016.
Bilag 1:

Søksmålsvarsel datert 9. august 2016.

OED besvarte søksmålsvarselet den 7. september 2016.
Bilag 2:

Svar på søksmålsvarsel av 7. september 2016.

Lisenshaverne er ikke saksøkt. Kravet til rettslig interesse etter tvi § 1-3 (2) er oppfylt også
når staten saksøkes alene, jf. avgjørelsen inntatt i Rt. 2015 s. 641.
3

Saksøkerne

3.1

Foreningen Greenpeace Norden

Greenpeace Norden er en regional miljøorganisasjon, organisert med hovedkontor i Sverige.
Greenpeace Norden omfatter Greenpeace' aktiviteter i Sverige, Finland, Danmark og Norge.
Greenpeace Norden er en selvstendig enhet tilknyttet det globale nettverket Greenpeace
International, med til sammen over 3,1 millioner støttespillere og tilstedeværelse i over 55
land.

1

University of Columbia holder oversikt over verserende klimasøksmål rundt omkring i verden, på
http://web. I aw.col umbi a.ed u/sites/defa uIt/fil es/ m icrosites/el i mate-cha nge/fi les/Resources/
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Foreningens formål er å sikre jordens mulighet til å ivareta livet på jorden i alt sitt mangfold.
For en mer detaljer beskrivelse av foreningens formål og virksomhet vedlegger vi utdrag fra
Foreningen Greenpeace Nordens hjemmesider:
Bilag 3:

Utdrag fra Foreningen Greenpeace Norges hjemmeside

Greenpeace har eksistert i Norge siden 1988. Dagens organisasjonsform, som innebærer
felles organisering med Norden for øvrig, har eksistert siden 1998. Foreningen Greenpeace
Norden (og for øvrig hele den verdensomspennende virksomheten til Greenpeace
International) er finansiert gjennom bidrag fra enkeltpersoner. Foreningen er uavhengig av
stats- og næringsinteresser, og mottar ikke statlige bidrag eller bidrag fra næringslivet.
Greenpeace har søksmålskompetanse etter tvi. § 1-4.
3.2

Natur og ungdom

Natur og Ungdom er Norges største miljøorganisasjon for ungdom. Organisasjonen ble stiftet
i 1967 og er en uavhengig ungdomsorganisasjon med selvstendig styre, landsstyre og
landsmøte. Organisasjonen har 7672 medlemmer (per 31.12.2015) og 88 lokallag (per
31.12.2015) over hele landet. Organisasjonens formål er blant annet å arbeide for fremsynt
disponering av, vern om og jevnere fordeling av verdens ressurser. Det er vedtektsfestet at
foreningens arbeid skal bygge på at menneskers framtid er avhengig av at naturens
funksjoner, produksjonsevne og mangfold bevares.
For nærmere beskrivelse av formål og virksomhet fremlegges utskrift fra foreningens
hjemmeside samt foreningens vedtekter.
Bilag 4:

Utskrift fra Natur og Ungdoms hjemmeside

Bilag 5:

Natur og Ungdoms vedtekter.

Natur og Ungdom har også søksmålskompetanse etter tvi. § 1-4.
4

Overordnede anførsler

Grunnloven § 112 har følgende ordlyd:
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og
mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig
betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og
iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
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Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Grunnlovens§ 112 (tidligere§ 110 b) ble i forbindelse med grunnlovsrevisjonen av 2014
definert som en av de sentrale menneskerettighetene og plassert i Grunnlovens kapittel E
om menneskerettigheter. Bestemmelsens tredje ledd ble endret (fra «Statens Myndigheter
give nærmere bestemmelser ... » til «Statens myndigheter skal iverksette tiltak ... ») for å
styrke og tydeliggjøre menneskenes rettigheter til et sunt miljø og statens plikter etter
bestemmelsen. 2
Miljøorganisasjonene anfører at Lisensvedtaket er i strid med statens forpliktelse til å ivareta
miljøhensyn, herunder klimahensyn.
Det gjøres gjeldende at bestemmelsen i sitt kjerneområde utgjør en absolutt grense for hvor
stor skade og risiko miljøet kan utsettes for; enkelte miljøinngrep er så alvorlige at ingen
formål - i alle fall ikke økonomiske formål - kan rettferdiggjøre inngrepet.
I tillegg stiller bestemmelsen forholdsmessighetskrav til vedtak som påvirker miljøet negativt;
dersom et vedtak representerer et uforholdsmessig miljøinngrep målt opp mot vedtakets
nytteverdi, vil vedtaket være i strid med Grunnloven § 112.
Ved tolkningen av Grunnloven § 112 må det legges betydelig vekt på de internasjonale
forpliktelser som Norge har påtatt seg gjennom de folkerettslige traktater og avtaler som er
inngått knyttet til jordklodens klimautfordringer. Her står blant annet «Føre-var-prinsippet»
sentralt.
Ved vurderingen av Lisensvedtakets grunnlovsmessighet må de generelle negative
virkningene som økt petroleumsutvinning har sees i sammenheng med de særskilte negative
virkningene av petroleumsutvinning i det aktuelle området. Det anføres prinsipalt at
summen av disse miljømessige skadevirkningene innebærer at den absolutte begrensningen i
Grunnloven § 112 gjør vedtaket ugyldig.
Alternativt anføres det at disse skadevirkningene i det minste er så alvorlige at de
representerer et uforholdsmessig miljøinngrep i strid med Grunnloven § 112. Ved denne
avveiningen må det kreves at det foreligger en overvekt av hensyn for å tillate en
utvinningsvirksomhet som isolert sett åpenbart har sterke negative konsekvenser og
etablerer risiko for miljøødeleggelse.
Slik det vil fremgå innebærer kostnadene knyttet til utvinning, herunder letekostnader,
utviklingskostnader og kostnader til infrastruktur, sett i sammenheng med usikkerheten
forbundet med den fremtidige verdien utvinningen representerer, at de positive sidene ved
2

Ref. Grunnlovsforslag 31 (Dok12:31 (2011-12)), behandling (lnnst. 187 S (2013-14)) og vedtak i Stortinget av
13.05.2014
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Lisensvedtaket ikke veier opp for de særdeles alvorlige konsekvensene forbundet med
Lisensvedtaket.
Subsidiært vil Miljøorganisasjonene anføre at vedtakene er ugyldig på grunn av
saksbehandlingsfeil, jf. forvaltningsloven§ 17 petroleumsloven§ 3-1 og Grunnloven§ 112.
Det har ikke vært en forsvarlig saksbehandling når det gjelder betydningen av klima- og
miljøhensyn, og dette må ha påvirket vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Kravene til
saksbehandling må generelt skjerpes i lys av at det treffes irreversible vedtak som motvirker
de hensyn Grunnloven § 112 skal ivareta.
Selv om Miljøorganisasjonen anfører at hele Lisensvedtaket er ugyldig er det enkelte
individuelle forskjeller mellom de forskjellige utvinningstillatelsene. For ordens skyld
bemerkes derfor at retten kan komme til at vedtaket bare er delvis ugyldig dersom retten
skulle komme til at vurderingen stiller seg annerledes for en eller flere av
utvinningstillatelsene.
Vi finner også grunn til å fremheve at selv om Lisensvedtaket formelt sett kun gir
lisenshaverne et rettskrav på leting og eksklusiv rett til å videreutvikle funn, er det klart at
det er på dette stadiet forvaltningen har mulighet til å foreta en helhetlig vurdering om
områdene bør åpnes for utvinning, og det er dermed Lisensvedtaket som må angripes for å
ivareta de hensynene Grunnloven § 112 skal verne. Fra forarbeidet til petroleumsloven av
1985 siteres:

«Petroleumsvirksomhetens betydning og de konsekvenser den vil ha for
samfunnslivet og andre næringer må vurderes og tas standpunkt til før
myndighetene bestemmer seg for å åpne et område for petroleumsvirksomhet. Bare
da har en tilstrekkelig tid til å utrede alle kontroversielle spørsmål, samle inn
nødvendig materiale og uttalelser og analysere og vurdere alle sider av problemene.
Er et område først åpnet for petroleumsvirksomhet viser all erfaring at en rekke
hensyn lett fører til et tidspress for igangsetting av aktivitet eller utvidelse av denne»
{Ot.prp. nr. 72 {1982-83) (s. 43-44).
For sammenhengens skyld bemerkes at det først er ved Lisensvedtaket de aktuelle områdene
rettslig ble åpnet for utvinning. Forutgående behandling i Stortinget er ikke et enkeltvedtak
som kan angripes rettslig.
5

Saksforholdet - Nærmere om lisensene og det geografiske område de berører.

5.1

Geografiske forhold

OED meddelte i pressemelding av 18. mai 2016 at departementet hadde vedtatt å tilby 13
forskjellige selskaper 40 blokker, fordelt på 10 utvinningstillatelser i Barentshavet Sør (BS) og
Barentshavet Sør-Øst (BSØ). Vedtakene er resultat av den 23. konsesjonsrunde.
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Den enkelte lisens er oppdelt i geografiske «blokker». For hver lisens får
petroleumsselskapene som er lisensiert rett og plikt til å gjennomføre leteboring, seismiske
undersøkelser og annet. Hva slags forpliktelser som er pålagt, varierer noe for de forskjellige
lisensene. I alle tilfeller får lisenshaverne rett til utvinning av drivverdige funn, og de blir eier
av den petroleum de finner, jf. petroleumsloven § 3, tredje ledd.
Følgende illustrasjon er hentet fra OEDs pressemelding i forbindelse med tildeling viser
lisensenes og blokkenes lokalisering:
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I god tid forut for vedtak om tildeling av utvinningstillatelser, besluttet Stortinget ved
plenarvedtak at de aktuelle havområdene skulle åpnes for petroleumsutvinning. I henhold til
petroleumslovens § 3-3 har Kongen i statsråd besluttet hvor i det aktuelle havområdet
utvinning skal skje, tildelt lisenser etc.
Etter innsynsbegjæring har Miljøorganisasjonene fått fremlagt kongelig resolusjon datert
10.06.2016. De vedtakene saken gjelder, fremgår av denne.

Bilag 6:

Kongelig resolusjon av 10.06.2016 med opplisting av de lisenser som er tildelt,
hvilke petroleumsselskap som mottar hvilke lisenser og hvilke blokker disse
lisensene utgjør etc.

Bilag 7:

Arbeidsplan for lisensierte selskaper med krav til aktivitet i lisensene
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De ti lisensene dette søksmålet gjelder ligger i havområdene Bjørnøya Øst og Bjørnøya Sør,
over Lopparyggen og Nordkappbassenget mot den norsk-russiske grensen. Det vil si mellom
20° 40' østlig breddegrad, til grensen mot Russland (definert som linjen mellom 70°16'
28.376" N 32° 4' 26.591" Ø, 73° 41' 9.620" N 37° 00' 3.089" Ø og 74°30' N 37° Ø3 ). Området
er avgrenset mot sør av 71° 30' og nord av 74° 30' nordlig breddegrad

Bilag 8:

Oljedirektoratets sokkelkart: Den norske kontinentalsokkelen, per 20.06.2016

Fem av de tildelte lisensene, som omfatter 20 av 40 blokker, ligger nord for 73° N. Lete- og
utvinningsaktiviteter basert på disse tillatelsene vil være blant verdens nordligste
petroleumsindustri. Aldri før i norsk historie har det vært utstedt lisenser for
petroleumsindustri som geografisk dels overlapper med den flytende iskantsonen, jf.
illustrasjonen inntatt under punkt 5.2 og for øvrig ligger nær denne sonen, jf. nærmere om
dette nedenfor.
Tre av de tildelte lisensene, som omfatter 26 av 40 blokker, ligger øst for 32° Ø.
Området overlapper med fiskefeltene Nordbanken og Nordkappbanken.
Området fra 20° 40' Ø til 32° Ø er BS. Området fra 32° Ø til 37° Ø er BSØ.
OEDs kartgrunnlag fremlagt over viser at lisensene i BSØ i sin helhet ligger i et område som
er urørt av petroleumsindustri. Det vil si at det der ikke finnes infrastruktur for produksjon av
petroleum, verken til lands eller til vanns.
Avstanden fra nærmeste norsk fastland til de nordøstligste lisensene er ca. 450 km. Dette
tilsvarer av standen fra Oslo til Steinkjer i luftlinje, eller av avstanden tvers over Nordsjøen,
fra Karmøy til Peterhead i Skottland. Til sammenligning er avstanden mellom Sleipner, en av
de vestligste lisensene i Nordsjøen og til norsk fastland ca. 220 km. Lisensene setter følgelig
rekord i avstand fra land.
At all infrastruktur (plattformer, helikopterplattformer, anlegg for skipstrafikk,
beredskapsanlegg, evt. rørledninger for ilandføring og landanlegg for prosessering) må
etableres, har i seg selv en betydelig negativ miljø- og klimaeffekt. Når dette i tillegg må
etableres i et område som er rekordlangt unna land, forsterkes disse negative effektene
ytterligere.
Beredskap og tiltak ved ulykker, herunder oljesøl, blir også vesentlig mer komplisert på grunn
av avstanden til land og krevende klimatiske forhold .
3
Ref. Meld. St. 36 (2012-2013) Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet Sørøst for
petro leumsvirksomhet - bilag 17
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5.2

lskantsonen

lskantsonen er det området der havisen møter åpent vann. Områdets lokalisering og
utstrekning varierer gjennom året og mellom de enkelte år, blant annet avhengig av
temperaturen .
Norsk Polarinstitutt beskriver iskantsonen slik på www.npolar.no (se bilag 9):
«lskantsonen er overgangen mellom åpent hav og havis. Avhengig av faktorer som
vindretning og havstrømmer kan den bestå av alt fra løse små og store isflak som
driver i et stort område, til en kompakt kant bestående av små isflak som er trykt
sammen foran mer solid pakkis. lskantsonen er svært dynamisk, pga. værpåvirkning
og raske endringer. Endringer i romlig fordeling kan skje i løpet av timer eller dager.
Den økologiske sårbarheten er også forhøyet i iskantsonen. Dette skyldes høy
produksjon om våren og sommeren, og høy tetthet av sårbare miljøelementer i
enkelte deler av året.»
Bilag 9:

Norsk Polarinstituttets beskrivelse av iskantsonen, utskrift fra www.npolar.no
fra 24. september 2016.

Hvor isen ligger varierer fra år til år. Norsk polarinstitutt beskriver iskantsonen som området
mellom maksimal og minimal utbredelse de siste 30 år (30 år er normal beregningsperiode
innen klimaberegninger).
Bilag 10:

Kart fra Norsk Polarinstitutt over isutbredelsen i Barentshavet 1984-2013

Hvor «Arktis» er på kartet, avhenger av hvilken definisjon av Arktis som legges til grunn.
Området «Arktis» defineres forskjellig av Arktisk råd (Arctic Monitoring and Assessment
Programme (AMAP) og Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF)), Arctic Human
Development Report (AHDR), og andre. Den vanligste politisk-geografiske definisjonen er
nord for polarsirkelen. Den vanligste klimatologiske definisjonen er nord for 10 °C-isotermen
(området med gjennomsnittstemperatur under 10 °C i årets varmeste måned). For denne
saken er det ikke viktig åta stilling til hvilken definisjon som er den riktige. Det er nærheten
til issonen og isens betydning som påberopes som et relevant faktum. Til orientering
fremlegges en oversikt over noen definisjoner av Arktis:
Bilag 11:

Utskrift av artikkel «One region - multiple definitions» fra Nordic Centre for
Spatial Development

Gjennomsnittstemperaturen i Arktis øker vesentlig raskere enn gjennomsnittstemperaturen
på kloden under ett.
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Den såkalte «lskantmeldinga» (se bilag 12) redegjør for en del særskilte hensyn knyttet til
iskantsonen, blant annet følgende:

«Når isen smelter og trekker seg nordover i løpet av våren og sommeren, skapes det
spesielle lys- og næringsforhold i iskantsonen som gir en konsentrert oppblomstring
av planteplankton. /salgene på undersiden av isen starter sin opp- blomstring opp til
to måneder før planteplanktonet, så snart det er tilstrekkelig lys om våren. Dette
bidrar til å forlenge den produktive sesongen i områder med havis, noe flere beitende
arter har tilpasset seg. Sammen med den viktige rollen havisen har som leveområde
for mange arter under næringssøk, hvile og reproduksjon, gjør dette iskantsonen til
et biologisk viktig og verdifullt område.» (s. 23)
Dersom et uhell skulle skje, vil oljeforurensning i iskantsonen kunne påvirke både
høye konsentrasjoner av sjøfugl og sjøpattedyr som forekommer der, men også
plankton, isalger og fiskelarver som finnes i vannmassene og under isen. Isbjørn, som
kan forekomme i høy tetthet i iskantsonen, kan også bli påvirket i den delen av
iskantsonen som blir forurenset av et slikt oljeutslipp. Det er særlig de store
konsentrasjonene av sjøfugl og sjøpattedyr som gjør økosystemet ved iskanten
sårbart for akutt oljeforurensning.» (s. 29)
Det er fremdeles store kunnskapsmangler knyttet til hvilke skadevirkninger
oljeforurensning vil kunne ha for økosystemene i iskantsonen, men sårbarheten anses
for å være høy. Disse økosystemene er sentrale for store deler av livet i Barentshavet,
og et større akutt utslipp i iskantsonen vil derfor potensielt kunne få alvorlige
konsekvenser». (s. 29-30}
lskantmeldinga ble behandlet av Stortinget, men ikke vedtatt. Den er likevel relevant for
oppdatert kunnskap og beskrivelser av områdene ved iskanten.
Bilag 12:

Meld . St. 20 (2014-2015) «Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine
miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning
av iskanten» - Stortingsmelding fra KLO («lskantmeldinga»)

Lisensvedtaket skiller seg fra andre utvinningstillatelser på norsk sokkel ved at de legger til
rette for at petroleumsutvinning kan skje langt nærmere den variable iskantsonen enn noen
gang tidligere. Det gjøres rede for den særlige risiko dette medfører under punkt 6.5.2
nedenfor.
5.3

Saksforholdet - Nærmere om saksbehandlingen

Stortinget behandlet spørsmålet om åpning av BS for petroleumsutvinning allerede i 1989.
Spørsmålet om åpning av BSØ ble behandlet av Stortinget i 2013.
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Hovedtrekkene i saksbehandlingen som ledet frem til at vedtakene ble fattet fremgår av
følgende bilag:
Bilag 13:

St. Meld nr. 40 (1988-1989) med forslag om å åpne BS for petroleumsutvinning

Bilag 14:

Referat fra forhandlingene i Stortinget 7. juni 1989 (plenarvedtak) om å åpne BS
for petroleumsutvinning, samt energi- og miljøkomiteens innstilling i saken.

Bilag 15:

Konsekvensutredning for BS Troms li, Troms Ill og sydlig del av Finnmark Vest,
datert juni 1988

Bilag 16:

Forslag til program for konsekvensutredning for BSØ fra OED til høring, datert
november 2011, samt behandling av mottatte høringskommentarer til forslaget,
ikke datert.

Bilag 17:

Meld St. nr. 36 (2012-2013) om åpning av BSØ for petroleumsutvinning, datert
26. april 2013 og tilleggsmelding Meld. St. 41 (2012-2013), datert 7. juni 2013
(«Åpningsmeldingen»)

Bilag 18:

Konsekvensutredning for BSØ («Konsekvensutredningen»), udatert, angir
høringsfrist til 16. januar 2013, herunder også underrapporten «Inntekter fra
petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå»

Bilag 19:

Referat fra forhandlingene i Stortinget 19. juni 2013 (plenarvedtak) om åpning
av BSØ for petroleumsutvinning, samt energi- og miljøkomiteens innstilling i
saken

Meld. St. nr. 10 (2010-2011) kalles Forvaltningsplanen for BS og Lofoten. Dokumentet
etablerer et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag for videre forvaltning av BS og Lofoten, og kan
derfor også anses som en del av den saksbehandlingen som ligger til grunn for
Lisensvedtaket. Forvaltningsplanen for BS og Lofoten behandles nærmere under punkt 6.5.2.
lskantmeldingen, jf. bilag 12, ble fremmet for Stortinget som et forslag til oppdatering av
Forvaltningsplanen for BS og Lofoten, men ble som nevnt ikke vedtatt av Stortinget.
For oversiktens skyld fremlegges en skjematisk oversikt over prosessen som har ledet frem til
tildelingen av vedtakene:
Bilag 20:

Skjematisk oversikt over behandling av 23. konsesjonsrunde av Storting og
Regjering. Prosessen fram mot endelig tildeling

Bilag 21:

Skjematisk oversikt over stortingsmeldinger angjeldende norsk
petroleumspolitikk og norsk klimapolitikk mellom 1989 og 2016
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6

Lisensvedtakets skadevirkninger

6.1

Innledning

I det følgende vil vi redegjøre for at klodens klima er i ferd med å bli utsatt for irreversible
skader, gjennom global oppvarming. Det er bred enighet om at hvis den globale
oppvarmingen ikke begrenses drastisk vil dette få alvorlige klimakonsekvenser.
Parisavtalens fremforhandlede grenser for temperaturøkning på . 2 °C og 1,5 °C reflekterer
det man har lyktes i å bli enige om gjennom forhandlinger i FN. Det foreligger ikke
holdepunkter for å garantere at irreversibel skade med sikkerhet kan unngås dersom disse
temperaturgrensene opprettholdes.
Vi vil også påvise at det er nødvendig med en rask nedgang i verdens bruk av petroleum for å
hindre de ekstreme konsekvensene global oppvarming vil medføre.
Det vil bli redegjort for, under henvisning til Konsekvensutredningen (bilag 18), at
Lisensvedtaket legger til rette for petroleumsutvinning langt inn i fremtiden, med oppstart
tidligst 10 år frem i tid, og langt senere for de fleste av blokkene Lisensvedtaket gjelder. Gitt
at behovet for å begrense gjennomsnittlig temperaturstigning på kloden skal tas på alvor,
betyr dette at Lisensvedtaket legger til rette for petroleumsutvinning i det vesentlige i en
periode da denne ressursen skal være i markant utfasing. Nettopp dette gir også grunn til å
betvile om Lisensvedtaket vil bidra til samfunnsøkonomisk lønnsomhet, slik
Konsekvensutredningen legger til grunn, jf punkt 7 nedenfor.
Nær alle land er enige om at de er forpliktet til å gjennomføre tiltak som sikrer at
temperaturstigningen på kloden begrenses i nødvendig grad, jf. Parisavtalen som omtales i
punkt 6.4.4. Lisensvedtaket ikke er forenelig med behovet for å gjennomføre slike tiltak.
Lisensvedtaket har den motsatte effekten, det legger til rette for petroleumsutvinning som vil
bidra med meget store C02-utslipp der petroleumen brukes, langt frem i tid.
I tillegg til at virksomhet basert på Lisensvedtaket har effekter som er direkte i strid med det
kloden har behov for, har vedtaket klart negative effekter for det lokale miljøet og særlig for
området rundt iskantsonen. Dette vil det bli gjort rede for i punkt 6.5.
6.2

Kunnskapsgrunnlaget - utgangspunkter

Vurderingen av behovet for utslippsreduksjoner, og Norges nødvendige bidrag til dette, må ta
utgangspunkt i det som er sikker og vitenskapsbasert kunnskap om klodens klima i dag.
Hovedkilden for slik kunnskap er FNs klimapanels 4. og 5. hovedrapport fra henholdsvis 2007
og 2014. Deler av rapportene fremlegges nedenfor.
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«FNs klimapanel» er den norske kortbetegnelsen for «The lntergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC)» («Klimapanelet»). Klimapanelet ble nedsatt av Den meteorologiske
verdensorganisasjonen (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. Formålet var å gi verdens
land best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter
for mennesker, miljø og samfunn. Hele 195 land er medlem av Klimapanelet. Mer enn 800
eksperter fra 85 land er panelets faglige ryggrad og forfatter Klimapanelets rapporter som
utgis med ca . fem til syv års mellomrom.
Klimapanelet driver ikke forskning, men oppsummerer i sine rapporter status for kunnskap i
henhold til anerkjent forskning. Alle vurderinger skal være politisk nøytrale og omfatte all
litteratur som tilfredsstiller vanlige krav til dokumentasjon i vitenskapelig publisering.
Bilag 22:

Fra www.miljodirektoratet: «Hva er FNs klimapanel » og «Klimakonvensjonen»,
utskrift per 22. september 2016

Bilag 23:

Fra www.miljodirektoratet «Femte hovedrapport fra FNs Klimapanel», utskrift
per 22. september 2016

Klimapanelets rapporter danner det faktiske grunnlaget for klimaforhandlingene under
United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - «FNs
Klimakonvensjon ». FNs klimakonvensjon er det sentrale rammeverket for internasjonalt
samarbeid om å bekjempe klimaendringer og forberede tilpasninger til klimaendringer.
Norge ratifiserte Klimakonvensjonen 9. juli 1993 og den trådte i kraft 21. mars 1994.
Klimakonvensjonen er ratifisert av 197 land.
Bilag 24:

Utskrift fra
Https://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php, per 22.
september 2016

Klimakonvensjonens øverste organ er «Conference of the Parti es» (COP), som er et møte
mellom medlemslandene der det treffes beslutninger i form av fremforhandlede tillegg til
Klimakonvensjonen. Det 21. møte ble holdt i desember 2015 - COP 21- da Parisavtalen ble
fremforhandlet (se punkt 6.4.4 nedenfor).
6.3

Nærmere om Lisensvedtakets miljøpåvirkning

Petroleumsutvinning i BS og BSØ påvirker: 1) klodens klima og 2) miljøet i havområdet
utvinningen skal skje, samt i omkringliggende hav og land. Noen utslippskomponenter
påvirker både klima og miljø.
I det følgende punkt 6.4 behandles klimakonsekvensene av petroleumsutvinningen i BS og
BSØ. I punkt 6.5 behandles miljøkonsekvensene.
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6.4

Klima

6.4.1

Klimastatus - hva viser det vitenskapsbaserte kunnskapsgrunnlaget?

Enhver bruk av petroleum fører til utslipp av klimagasser. Den petroleum som ønskes
utvunnet i BS og BSØ skiller seg ikke fra annen petroleum i så måte.

Ny petroleumsutvinning i nye områder må imidlertid vurderes i lys av vitenskapsbasert
kunnskap om klimastatus og hva som må til for å begrense oppvarmingen på tidspunktet slik
utvinning besluttes (tidspunktet for utvinningstillatelsene}.
En del av Klimapanelets 5. hovedrapport,den såkalte «Synthesis Report», fastslår:

"Delaying additional mitigation to 2030 wi/1 substantially increase the cha/lenges
associated with limiting warming over the 21st century to below 2°C relative to preindustrial levels" (s. 24}
"There are multiple mitigation pathways that are likely to limit warming to below 2C
relative to pre-industrial levels. These pathways would require substantial emission
reductions over the next few decades and near zero emissions of CO2 and other longlived greenhouse gases by the end of the century." (s. 20}
Klimapanelets 4. hovedrapport fastslår på sin side i delrapport 3:

«Under most equity interpretations, developed countries as a group would need to
reduce their emissions significantly by 2020 {10-40 % below 1990-levels) and to still
lower levels by 2050 {40-95 % below 1990-leve/s) for low to medium stabilization
levels." (s. 90}
Det siste sitatet sammenslår to scenarier for klimautvikling. For det av de to scenariene hvor
man unngår mer enn 2 °C oppvarming er de to prosentavsnittene hhv. "25-40 % innen 2020"
og "80-95 % innen 2050" 4 •
Bilag 25:
Bilag 26:

Klimapanelets femte hovedrapport - IPCC Assessment Report 5: Synthesis
report (SYR}, samt "Summary for Policymakers", som inngår i rapporten (SPM}
Klimapanelets fjerde hovedrapport - IPCC Assessment Report 4: Synthesis
Report (SYR}, og rapporten fra arbeidsgruppe 3 (WGIII}, samt "Summary for
Policymakers", som inngår i de to rapportene (SPM}

Klimapanelets hovedrapporter er på flere tusen sider. Bilag 25 og Bilag 26 omfatter de delene
av rapportene som vi oppfatter som de mest sentrale for denne saken.

4

Ref. samme rapport (IPCC AR4 WGIII - bilag 26 ), side 776
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På vegne av Norsk Klimastiftelse har Bjerknessenteret ved Eystein Jansen utarbeidet følgende
rapport:
Bilag 27:

Klimaendringer og klimarisiko. Kunnskapsstatus 2016. Klimafaglig
bakgrunnsnotat. Eystein Jansen, 2016

Rapporten redegjør for hovedkonklusjonene i Klimapanelets femte hovedrapport, og trekker
i tillegg frem endel særlige norske forhold samt forskning av nyere dato enn det som lå til
grunn for femte hovedrapport.
Eystein Jansen møter som vitne. Jansen (PhD, dr. scient) er professor ved Universitetet i
Bergen, klimaforsker og bidragsyter til Klimapanelets 5. rapport. Han vil redegjøre for sin
rapport.
6.4.2

Klimastatus - konsekvensene av at beslutninger om utslippsreduksjoner ikke
baseres omforent reduksjonsbehov

I perioden 2000-2010 økte verdens klimagassutslipp med i gjennomsnitt 2,2 % årlig5 •
Utslippene har deretter fortsatt å øke frem til 2014, hvor det i de foreløpige tallene er anslått
en stillstand i økningen.
Klimapanelet anslår i sin 5. rapport at "business as usual", en utvikling hvor vi fortsetter som i
dag og ikke innfører flere tiltak, vil føre til en 3,7-4,8 °C oppvarming av verdens klima.
Anslagene er usikre. Dersom det legges inn større usikkerhet i modellene, er anslaget 2,6-7,8
C. Dette fremgår av femte hovedrapports «Summary for policymakers» («SPM ») i «Synthesis
report» («SYR»), jf bilag 25, side 20 (i «SYR-SPM»).
0

Klimapanelets temperaturanslag har gjort det relevant å forske på hvordan verden vil se ut
med et varmere klima.
Potsdam Institute konkluderte i en rapport utarbeidet for Verdensbanken følgende om
konsekvensene av en 4 grader varmere verden:

"(...) unprecedented heat waves in many regions, especially in the tropics;
substantially exacerbated water scarcity in many regions; increased frequency of
high-intensity tropical cyclones; and irreversible loss of biodiversity, including coral
reef systems.
And most importantly, a 4°C world is so different from the current one that it comes
with high uncertainty and new risks that threaten our ability to anticipate and plan
for future adaptation needs" (s. IX)

5

FNs klimarapport fra 2014 fra 2014, Synthesis Report "SYR-SPM" - bilag 25, s. S
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Bilag 28:

6.4.3

Rapporten "Turn Down the Heat. Why a 4 C world must be avoided" Executive
summary (2012)

Kumulerte C02-utslipp for perioden 2012-2100. «Karbonbudsjetter»

Beregninger av hvor mye mer C02 atmosfæren har «plass til» eller kan «romme» innenfor
gitte temperaturgrenser kalles med innarbeidet terminologi «karbonbudsjetter».
Karbonbudsjetter referer til verdens samlede utslipp, og skiller ikke mellom de enkelte land.
Karbonbudsjettene må sammenholdes med forventningene om når petroleum utvunnet
basert på Lisensvedtaket forventes å være tilgjengelig. Et svært relevant spørsmål er om det
er «plass til» den petroleum som vil bli utvunnet innenfor de relevante karbonbudsjettene.
I Konsekvensutredningen for BSØ jf. bilag 18 er det opplyst at gjennomsnittlig ledetid fra funn
til produksjon på norsk sokkel er 10 år, og det er lagt til grunn alternative
produksjonsstartstidspunkter i hhv 2026 og 2029 (jf. Konsekvensutredningen pkt 2.1.2 og
2.1.3.). Samlet produksjonsperiode fra oppstart til utfasing vil variere. Levetiden på norske
olje- og gassfelter varierer fra 4 til 80 år, hvor sidebrønner til større felter generelt utgjør den
lavere delen av skalaen 6 . Ekofisk-feltet har anslått potensiale for drift fram til 2050, noe som
vil bety en total utvinningsperiode på nesten 80 år7 , Troll-feltet har fått forlenget levetid fra
50 til 70 år8 . Utvinning basert på Lisensvedtaket må kunne forventes å pågå i opp mot 50 år
og mer, avhengig av funnenes størrelse. Lisensvedtaket legger følgelig til rette for fremtidig
petroleumsutvinning.
Hvor mye mer C02 utslipp det er «plass til» i atmosfæren er bestemmende for hvor mye mer
petroleum det er meningsfylt å utvinne. Tidspunktet for forventet oppstart og senere
utfasing av utvinning basert på Lisensvedtaket må sammenholdes med den kunnskap som
foreligger vedrørende karbonbudsjetter.
I den offisielle presentasjonen om femte hovedrapport, slik den ble lagt frem på «Lima
Climate Action High Level Session» i Peru, desember 2014, er Klimapanelets karbonbudsjett
fremstilt slik:

6

Ref. http://www.norskpetroleum.no/fakta/felt-norsk-sokkel/, avlest 6. oktober 2016
Ref. www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-1l3-s-20102011/id642310/?ch=l&q=, avlest 6. oktober 2016
8
Ref http://www.npd.no/no/Publikasjoner/Presentasjoner/OD-40-ar/Trollet-som-ble-temmet/, avlest 6. oktober
2016

7
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65% of our carbon budget compatible wlth a 2° C goal already used

ARSWGI SPM

•
IPCC ARS Synthos.s Roport

IPCC

chma1e chanee

Illustrasjonen viser at innenfor en grense på 2 °C temperaturøkning, var det fra 2011 mulig å
slippe ut ytterligere 1000 gigatonn (Gt) CO2 til atmosfæren.
Bilag 29:

Offisiell presentasjon av femte hovedrapport på konferansen «Lima Climate
Action High Level Session, Lima, Peru», desember 2014

Dersom 1,5 °C benyttes som grense for akseptabel temperaturøkning, reduseres
karbonbudsjettet dramatisk. Av femte hovedrapport (IPCC AR 5 «SYR», tabell 2.2) fremgår
det at hvis temperaturgrensen er 1,5 °C, reduseres karbonbudsjettet til 400 Gt CO2.
En beregning utført i juli 2016 utført av Schellnhuber et al, underbygger denne konklusjonen.
Bilag 30:

Schellnhuber et al, publisert i «Nature» juli 2016

En nylig publisert rapport fra Climate Analytics GmbH, ser også på implikasjonene av en 1,5
°C-grense. Det samme gjør rapporten «The Sky's limit» publisert av bl. a organisasjonen Oil
Change International
Bilag 31:

Bill Hare et al, august 2016: "lmplications of the 1,5 °C limit in the Paris
Agreement for climate policies and decarbonization."
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Bilag 32:

Oil Change International, september 2016: "The Sky's limit"

Sistnevnte rapport har bl. a følgende konklusjon :
« The reserves in currently operating oil and gas fields alone, even with no coal,

would take the world beyond 1,5 °C» (s. S)
Kunnskapen om at en betydelig del av verdens petroleumsressurser aldri vil kunne bli
produsert har vært kjent lenge, og fremkommer bl.a. av en rapport utarbeidet av Rystad
Energy på vegne av Miljøverndepartementet i 2013:
Bilag 33:

"Petroleum Production under the two degree scenario (2DS)",
Miljøverndepartementet og Rystad Energy (2013).

I denne rapporten behandles Arktis spesielt. Forskjellige forutsetninger ligger til grunn for
forskjellige konklusjoner. Vedrørende utvinning i nordlige områder uttales bl.a. på side 33:

«Exploration areas that are most likely to be suitable for exploration under 2DS:
Mature Areas. Frontier areas with non-Arctic conditions, c/ose to shore and sufficient
size: Barents Sea South, Lofoten.» (s. 33)
University College London har også vurdert hvilke ressurser som må forbli i bakken gitt en
temperaturgrense på 2 °C:
Bilag 34:

"Un-burnable oil: An examination of oil resource utilization in a
decarbonized energy system." (McGlade og Ekins, University College London
(2013))

Det uttrykkes følgende om «Arctic oil» på side 10 i rapporten:

«These results suggest that the development of the Arctic regions is largely
inconsistent with an evens change of limiting average global temperature change to
2° Cand that it may be reasonable to c/assify Arctic resources as «un-burnable»; this
therefore also into question the rationale for ongoing efforts in Arctic regions, if
stated commitments to emission reduction are to be taken seriously. »
Det gjøres gjeldende at tilrettelegging for petroleumsutvinning langt inn i fremtiden ikke er
forenlig med den reduksjon i CO2-utslipp som er nødvendig for å unngå ødeleggende
klimaendringer.
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6.4.4

Klimastatus - Parisavtalen - en respons på Klimapanelets femte hovedrapport

Klimapanelets femte hovedrapport dannet grunnlaget for forhandlinger i henhold til
Klimakonvensjonen i november 2015, COP 21. I COP 21 ble Parisavtalen fremforhandlet. I
tillegg til selve Parisavtalen, ble partene enige om et såkalt «beslutningsdokument» (se bilag
36), som på flere punkter utfyller Parisavtalen.
Parisavtalen ble åpnet for signering i april 2016 og ratifisert av Norge 20. juni 2016. Per 14.
oktober 2016 er den ratifisert av 79 land, herunder USA og Kina. Parisavtalen vil tre i kraft 4.
november 2016.9 Avtalen vil da utgjøre en folkerettslig forpliktelse for Norge.
Parisavtalen etablerer internasjonal konsensus om hva som må gjøres basert på det
kunnskapsgrunnlaget som Klimapanelets rapporter utgjør. I tillegg til å ha et juridisk innhold,
utgjør Parisavtalen og beslutningsdokumentet til avtalen et faktisk grunnlag i saken.
Bilag 35:
Bilag 36:

Stortingets Prop 115 S (2015-2016) som inneholder Parisavtalen
Tilhørende beslutninger til Parisavtalen, «COP21 decisions»

Sitatene nedenfor er fra Prop 115 S, som inneholder Parisavtalen på engelsk samt den
offisielle norske oversettelsen.
Parisavtalen viser at landene som har signert avtalen er enige om å

«holde økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 °C
sammenlignet med førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen
til 1,5 °Cover førindustrielt nivå, i anerkjennelse av at dette vil redusere risikoene og
effektene forbundet med klimaendringer betydelig." (Artikkel 2.1.a)
Landene er også enige om at de globale klimagassutslippene "skal nå toppunktet snarest
mulig" (artikkel 4.1), at «ambisiøse innsatser» kreves av landene (artikkel 3) samt at det
enkelte lands forpliktelser må differensieres i lys av nasjonale forhold (artikkel 4.3
avslutningsvis).
Kravet til ambisiøs innsats ble sågar initiert av Norge på en forhandlingssesjon i Geneve i
februar 2015, ifølge en artikkel av professor ved Universitetet i Oslo, Christina Voigt, som var
juridisk rådgiver for den norske forhandlingsdelegasjonen. 10
Det nevnte beslutningsdokumentet, hvor Parisavtalen ble vedtatt (bilag 36), dokumenterer at
alle planene som finnes i verdens land om reduksjon av utslipp av klimagasser frem til 2030,

9

Ref. http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php, avlest 6. oktober 2016
Christina Voigt i The Paris Agreement: What is the standard of conduct for Porties (2016), tilgjengelig på
http://www.qil-qdi .org/wp-content/uploads/2016/03/03_COP21_VOIGT_FIN-2.pdf, jf tabellen på side 23.

10
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ikke vil være tilstrekkelig til å nå de nødvendige utslippsreduksjoner på en hensiktsmessig
måte, jf. dokumentets punkt 17:
« [The Conference of the Parties,] (...} notes with concern that the estimated

aggregated greenhouse gas emissions levels in 2025 and 2030 resulting from the
intended nationally determined contributions do not fall within /east cost 2 °C
scenarios (... )»
Parisavtalen og beslutningsdokumentet til avtalen dokumenterer at det er enighet i verden i
dag om at bruken av petroleum som energibærer må reduseres dramatisk, og at dette må
skje raskt.
6.4.5

Klimastatus - nytt oppdrag til Klimapanelet

Som konsekvens av Parisavtalen har partene til Klimakonvensjonen bedt Klimapanelet, og
Klimapanelet har ved vedtak akseptert, å utarbeide en spesialrapport vedrørende
konsekvensene av Parisavtalens grense på 1,5 °C. Rapporten skal foreligge i 2018.
Fra Klimapanelets vedtak om bl. a å utarbeide Spesialrapport 2018 siteres fra side 11:

«In the context of the Paris Agreement, to accept the invitation from the UNFCCC to
provide a Special Report in 2018 on the impacts of global warming of 1.5 Q[ above
preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, and
decides to prepare a Special Report on this topic in the context of strengthening the
global response to the threat of climate change, sustainable development and efforts
to eradicate poverty. (s. 11}
11

Bilag 37:

«43 rd SESSION OF THE IPCC», 11-13 April 2016, Nairobi, Kenya. Decisions
adopted by the Panel

6.4.6

Klimastatus - Norges bidrag og Norges mål

6.4.6.1 Generelt

Norske myndigheter er klart nok innforstått med at det er av stor viktighet å redusere
utslippene av bl.a. C02 vesentlig. I det følgende vil gjøre rede for norske utslipp av
klimagasser, hvilke utslippsreduksjoner norske myndigheter anser som nødvendig og
manglende oppfylling av de krav til utslippsreduksjoner som har blitt oppstilt.
6.4.6.2 Norges utslipp av klimagasser

Norges utslipp av klimagasser var i 2015 53,9 millioner tonn C02-ekvivalenter11•

11

Ref. www.ssb.no/klimagassn, avlest 6. oktober 2016
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Årlige utslipp per 2015 har økt med 3,9 % siden 1990. Økningen fra 2014 til 2015 var på 1,5
%.
I 2007 var norske klimagassutslipp 10,8 % over 1990-nivået12 .
Akkumulert over årene mellom 1990 og 2015 har de samlede utslippene fra Norge vært 1398
millioner tonn C02-ekvivalenter.
Bilag 38:

Utskrift av SSB.no/klimagassn - norske årlige utslipp, avlest 6. oktober 2016,
samt beregninger basert på tall fra 55B.nos statistikkbank - årlige utslipp fra
norsk territorium, samt totale utslipp 1990-2015

6.4.6.3 Manglende oppfølging av norske krav om reduksjon av klimagassutslipp

Et spørsmål som kan reises er om reduksjon av utslipp av klimagasser i Norge kompenserer
for de utslippene Norge eksporterer når petroleum utvunnet basert på Lisensvedtaket selges
til mottakere i andre land.
Stortinget har første gang i 1989 og deretter bl. a. i 2007, 2012 og 2015 13 fastsatt krav til
reduksjon av klimagassutslipp. Dette er ikke-sanksjonerte krav og beskrives som "klimamål".
Disse klimamålene er nasjonens krav til seg selv når det gjelder åta vare på klodens klima.
Det er helt på det rene at målene ikke oppfylles, og at avviket mellom målene og de virkelige
tall er meget stort.
Selv om manglende måloppnåelse ikke har medført eller medfører sanksjoner representerer
målene myndighetenes egen vurdering av hva som har vært ansett relevant og nødvendig på
gitte tidspunkter.
Norske myndigheters justerte oppfatninger av hva som er nødvendig må vurderes i forhold til
hva verden for øvrig legger til grunn som nødvendig.
De første norske krav til utslippsreduksjoner fremgår av:
Bilag 39:

St. Meld nr. 46 (1988-1989} Miljø og utvikling. Oppfølging av
Verdenskommisjonens rapport.

12

Ref. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-endelige/2009-02-09, avlest 6. oktober 2016
Jf St. Meld. nr. 46 {1988-1989) s. 10 og lnnst S nr. 273 (1988-89) s. 23, St. Meld. nr. 34 (2006-2007) s. 6 og lnnst. S.
nr. 145 (2007-2008) s. 15, Meld. St. 21 {2011-2012) s. 9 og lnnst 390 S s. 10, Meld. St.13 (2014-2015) s. 6 og lnnst 211
S s. 1 og 4
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Stortingets klare forutsetning var at norske klimagassutslipp skulle stabiliseres på 1989-nivå
innen år 2000, og at utslippene deretter skulle reduseres.
Som bilag 38 viser, hadde norske klimagassutslipp en nedgang tidlig på 1990-tallet. Siden
1996 har utslippene konsekvent ligget over nivået fra 1990.
I 2008 ble det - som en oppfølging av St.Meld. nr. 46 (1988-89) - satt nye krav om reduksjon
av norske klimagassutslipp med 30 % innen 2020, målt mot 1990-nivå:
Bilag 40:

St. Meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk, samt innstilling fra Stortingets
energi- og miljøkomite, datert 14. februar 2008, som ble vedtatt

Stortinget besluttet altså i 2008 at reduksjon av 15-17 megatonn (Mt) klimagassutslipp målt
mot utslippsbanen fra nasjonalbudsjettet for 2007 skulle skje på norsk territorium, jf
innstillingens side 15.
Dette målet ble gjentatt av Stortinget i 2012, med samme ordlyd.
Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk, samt innstilling fra
Stortingets energi- og miljøkomite, datert 8. juni 2012, som ble vedtatt

Bilag 41:

Miljødirektoratet har uttrykt følgende om Norges måloppnåelse:

«Basert på en totalvurdering anslår vi at QQ.Qgj_mellom den justerte framskrivningen
og målet blir på 8 millioner tonn COrekvivalenter i 2020 når vi legger til grunn at
utslippene skal ned til 47 millioner tonn COrekvivalenter innen 2020» (vår
understrekning) (s. iii og 7)
Bilag 42:

Miljødirektoratet: Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og
internasjonale klimapolitikken . Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid
(2014).

Det er lite tvilsomt at Norge har et etterslep med hensyn til reduksjon av egne utslipp av
klimagasser. Per i dag har Norge ca. 4 år på å «tette» det gapet Miljødirektoratet beskriver
dersom de kravene satt i 2007 skal nås, jf. bilag 42.
En indikasjon på at virkemidlene for å redusere norske utslipp ikke er virksomme, fremgår av
en studie gjennomført av Statistisk Sentralbyrå i 2013:

«An alternative supply side policy, e.g., combined with a more limited production tax,
could be to have a more restrictive practice when it comes to opening new areas for
oil exploration. At /east it seems reasonable to take a global perspective similor to the
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ane in this poper when undertaking impact assessments of opening new areas for
exp/oration. », (side 27 i rapporten).
Bilag 43:

«Climate policies in a fossil fuel producing country. Demand versus supply side
policies» Taran Fæhn, Cathrine Hagem, Lars Lindholt, Ståle Mæland and Knut
Einar Rosendahl (2013)

For sammenhengens skyld bemerkes at Norge har meldt inn til Parisavtalens institusjoner at
40 % av utslippsreduksjonene på norsk territorium skal skje i samarbeid med EU i 2030.
Bilag 44:

«Submission from Norway to the ADP. Norway' s lntended Nationally
Determined Contribution >>

6.4.6.4 Samlet utslipp fra petroleum som stammer fra BS og BSØ:

Lisensvedtaket legger til rette for petroleumsutvinning langt inn i fremtiden. For klodens
klima har det ingen betydning om petroleumen brukes i Norge eller andre steder i verden.
Det er derfor relevant å se på hvor store C02-utslipp den petroleumen som forventes
utvunnet basert på Lisensvedtaket vil generere.
Natur og Ungdom har beregnet dette. Beregningene er publisert i rapporten
«Klimakonsekvenser av olje- og gassutvinning i Barentshavet» datert juni 2016.
Beregningene har tatt utgangspunkt i Oljedirektoratets ressursestimat for Barentshavet Sør
og Barentshavet Sørøst. Utslippene fra all den petroleumen som finnes i BS og BSØ estimeres
til 4767 millioner tonn C02.
Bilag 45:

«Klimakonsekvenser av olje- og gassutvinning i Barentshavet», Natur og
ungdom, juni 2016

Ut fra estimatet og karbonbudsjettet slik det er presentert i klimapanelets rapport fra 2014
(se bilag 25) vil et enkelt regnestykke vise at petroleumen i BS og BSØ vil legge beslag på
mellom 0,5 % (unngå 2 graders oppvarming) og 1,2 % (unngå 1,5 graders oppvarming) av et
«world wide» karbonbudsjett slik det ble utregnet i 2011.
6.4.6.5 Virkningene på verdensbasis av reduksjon i norsk petroleumsproduksjon

Det har vært hevdet at hvis Norge unnlater å utvinne deler av sine petroleumsressurser, vil
dette likevel ikke bidra til reduserte C02-utslipp fordi andre land uansett vil produsere sin
petroleum eller eventuelt produsere mer. Sagt på en annen måte; andre land vil da legge
beslag på resterende del av karbonbudsjettet. Miljøorganisasjonene bestrider at dette er
faktisk riktig.
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At resonnementet er galt fremgår av en vurdering som ble gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB)
allerede i 2013. Basert på modellstudier og beregninger la SSB til grunn at kun halvparten av
eventuelt redusert produksjonsvolum i Norge ville bli erstattet av produksjon andre steder og
konkluderte med:

«Våre beregninger antyder at for hver prosent nedgang i norsk oljeproduksjon faller
globale C02-utslipp med ca en million tonn.», (s. 4 i rapporten)
Bilag 46:

6.4.7

Fæhn, Rosendahl m.fl (2013): Norsk olje- og gassproduksjon Effekter på globale
COi-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland.

Oppsummering: klimastatus og konsekvenser

Dersom utslippet av CO2 til atmosfæren ikke reduseres, vil verden ifølge Klimapanelet i
gjennomsnitt bli et 3, 7-4,8 °C varmere sted, jf. bilag 25 s. 20 (i "SYR-SPM"). En fire grader
varmere verden er så forskjellig fra vår verden at det er vanskelig å legge relevante planer for
utviklingen, jf. rapporten fra Potsdam Institute (se bilag 28).
Sentral forskning dokumenterer at klimaendringene krever umiddelbar nedgang i verdens
utslipp av CO2, samt at fossile energibærere må fases ut. Klimapanelets 5. hovedrapport
tilsier at verdens klimagassutslipp må reduseres med 41-70 % innen 2050 dersom man skal
god sjanse til å unngå 2 °C oppvarming, jf. bilag 25 side 22 (i SYR-SPM).
CO2-utslipp fra de ressursene som finnes i felter som allerede er i drift, er tilstrekkelig til å
«varme opp» verden mer enn 1,5 °C i gjennomsnitt, jf. rapporten «The Sky's limit» (bilag 32
over). Lisensvedtaket tilrettelegger imidlertid for petroleumsutvinning langt inn i fremtiden,
muligens slik at utvinning fortsatt pågår ved neste århundreskiftet. På dette tidspunktet må
bruken av fossil energi i henhold til Klimapanelet være faset ut.
Karbonbudsjettene, hva enten de er basert på en 2 °C- grense eller en 1,5 °C-grense, tilsier at
det ikke er «plass til» petroleum utvunnet i henhold til lisensvedtaket.
Norske utslipp av CO2 har økt dramatisk siden 1990-nivået, og ingen av nasjonens tallfestede
krav til utslippsreduksjoner har blitt møtt. Når det gjelder utslippsreduserende tiltak i Norge,
er etterslepet betydelig og slike tiltak kan på ingen måte kompensere for eksporten av CO2utslipp som skjer når norsk petroleum brukes andre steder i verden. For klodens klima har
det uansett ingen betydning hvor bruk av petroleumen skjer. Redusert utvinning av norsk
petroleum vil imidlertid redusere tilbudt mengde petroleum i verden og dermed de globale
CO2-utslippene.
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6.5

Petroleumsutvinning i henhold til vedtakene - uakseptabel lokal miljøpåvirkning

6.5.1

Innledning

Det gjøres gjeldende at den negative lokale miljøpåvirkningen fra petroleumsutvinning i BS
og BSØ er så stor at den er uakseptabel.
For å vurdere miljøpåvirkningen, er det naturlig åta utgangspunkt i forvaltningsplanen for BS,
som fremlegges nedenfor som bilag 47 Forvaltningsplanen gir en tverrfaglig redegjørelse for
den kunnskap man har om havområdet da planen ble utarbeidet. For BSØ finnes ingen
forvaltningsplan.
Halvparten av lisensene ligger innenfor områder som i forvaltningsplanen er definert som
«særlig verdifullt område», jf. nedenfor. Det som gjør området særlig verdifullt er bl. a. at
iskantsonen er et område av stor økologisk betydning.
Den kunnskap vi har om disse havområdene må holdes opp mot de risikofaktorer
petroleumsutvinning medfører, både generelt og spesielt i slike ømfintlige områder som det
her er tale om. Nedenfor vil vi redegjøre for de mest sentrale av disse risikofaktorene.
6.5.2

Forvaltningsplanen

For BS er det utarbeidet en stortingsmelding om forvaltningen av havområdet.
Stortingsmeldingen definerer seg selv som «forvaltningsplan».
Gjeldende forvaltningsplan for BS er:
Bilag 47:

Meld. St 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø
i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. ("Forvaltningsplanen")

Forvaltningsplanen beskriver sitt formål på side 5 i dokumentet:

«Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for verdiskapning gjennom
bærekraftig bruk av ressurser og goder i Barentshavet og havområdene utenfor
Lofoten og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet
og naturmang/old, Forvaltningsplanen er derfor et verktøy både for å tilrette/egge
for verdiskaping og for å opprettholde miljøverdiene i havområdet.» (s. 5)
Forvaltningsplanen definerer som nevnt deler av lisensområdet som et særlig verdifullt
område, såkalt «SVO». Et «SVO» er i henhold til forvaltningsplanen på side 22:

«... områder som utfra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning for det

biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen, også utenfor områdene selv.»
(s. 22)
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At et område er definert som en "SVO" tilsier at forvaltningen av området må skje spesielt
aktsomt.
Konsekvensutredningen jf. bilag 18, verken nevner eller drøfter betydningen av at deler av
det området som foreslås åpnet for petroleumsutvinning ligger innenfor områder som i
henhold til Forvaltningsplanen (Meld. St. nr. 10 (2010- 2011) er definert som «SVO»-er.
Norsk Polarinstituttet har bl a påpekt at nærheten til SVO tilsier at en rekke av de foreslåtte
blokkene ikke utdeles.
Av Polarinstituttets brev til OED av 14. februar 2014 fremkommer bl. a på side 3:

«Noen av de foreslåtte blokkene i nordlige delene av Barentshavet sørøst er direkte
overlappende med identifis erte SVOer {identifisert i Forvaltningsplanen.] Dette
gjelder blokkene 7335/ 3,7435/10-12, 7436/1 og 7435/9. ... Muligheten for slik
påvirkning og effekter av denne må derfor vurderes før det evt. settes i gang aktivitet
i områder som grenser til etablerte SVO-er som kan påvirke verdiene i disse på en
negativ måte.» (s . 3)
Norsk Polarinstitutts brev til OED av 14. februar 2014 (høringsuttalelse).

Bilag 48:

De videre vurderinger som Polarinstituttet etterlyste er så vidt vi vet ikke gjort.
WWF har laget en illustrasjon som viser hvilke blokker Polarinstituttet frarådet, og hvor disse
ligger i forhold til forskjellige iskantdefinisjoner14 :
....
•t
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r ·,

·,

·-.

...

~~

Kampen om iskanten

..

......

14

Tilgjengelig på http://www.wwf.no/ ?4672S/ --Send-den-oljesmurte-iskantmeldingen-ti1bake#, avlest 28.09.2016
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Miljødirektoratet påpekte behovet for en klar grense for iskanten som også inkluderte år
med stor isutbredelse, som en vesentlig del av begrunnelsen for å fraråde utlysning av en
rekke av blokkene. I tillegg peker Miljødirektoratet i samme dokument på mangelfullt
kunnskapsgrunnlag vedrørende områdene som berøres og på de vanskelighetene som vil
oppstå ved oljeutslipp og andre uhell så langt mot nord.
Bilag 49:

Miljødirektoratets brev av 27. mars 2014 til OED (høringsuttalelse).

For BSØ finnes ingen forvaltningsplan. Dette påvirker kunnskapsgrunnlaget vedrørende BSØ.
At 23. konsesjonsrunde omfatter havområder som ikke er omfattet av en forvaltningsplan, er
brudd med tidligere forvaltningspraksis.
Norsk Polarinstitutt anbefalte at 14 av de tildelte 40 blokker, - 2 av de 10 tildelte lisensene ikke ble utdelt. Miljødirektoratet frarådet tildeling av 20 av 40 blokker, tilsvarende 5 av de
tildelte lisensene. Gjennomgående var det de nordligste blokkene som ble frarådet.
Bilag 50:

Kart over blokker frarådet av (1) Miljødirektoratet og (2) Norsk Polarinstitutt sammenstilling av høring og tildelingskart

Samlet sett gikk Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet imot utdeling av halvparten av de
lisensene som faktisk ble utdelt. Det betyr at forhold påpekt av institusjonene med størst
fagkompetanse angående aktuelle miljøspørsmål, ikke er tillagt vekt.
6.5.3

Risikofaktor - «black carbon»

Enhver forbrenning av karbon frigjør utslipp av sot, hvorav de fineste partiklene ofte
refereres til som «black carbon», heretter "BC". Det betyr at alle former for aktivitet som
medfører slik forbrenning, herunder boring, byggeaktivitet (f. eks. plattformer), skipstrafikk,
helikoptertrafikk ol medfører utslipp av BC. I tillegg er det særlig knyttet utslipp til "fakling",
altså forbrenning for å bli kvitt overflødig olje og gass på plattformer og prosessanlegg.
Utslipp av BC representerer både et miljøproblem (trussel mot iskanten, økologien) og et
særskilt klimaproblem som kommer i tillegg til de klimaproblemene utslipp av C02
representerer.
Den negative klimaeffekten knyttet til BC har sammenheng med jordens albedo. Som
Polarinstituttet skriver på sine hjemmesider www.npolar.no om Albedoeffekten : "Albedo er

et uttrykk for flaters evne til å reflektere sollys (. ..). Lyse overflater reflekterer en stor del av
solstrålene tilbake til atmosfæren (høy albedo). Mørke overflater absorberer strålene fra sola
(lav albedo)".
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Når is og snø blir skitten på grunn av utslipp av sot, vil varmen fra sola absorberes av isen og
snøen, ettersom den nå har lavere albedo. Dette vil medføre raskere smelting av isen og
snøen.

Bilag 51:

Utskrift fra Norsk Polarinstitutts hjemmeside vedrørende «Albedo», avlest 6.
oktober 2016

BC tilhører de såkalte «kortlivede klimadrivere». Disse har en kortere levetid i atmosfæren
enn CO2, men den umiddelbare negative klimaeffekten er kraftige enn for CO2.
Om utslipp av BC vet man at

1) klimaeffekten er sterkt negativ på grunn av reduksjon av jordas albedo (se bilag 55),
og
2) jo lenger mot nord og nærmere arktisk BC-utslipp skjer, jo større vil de negative
klimakonsekvensene være (se bilag 52).
Forskningen på klimakonsekvensene av BC har kommet kortere enn forskningen på
konsekvensene av CO2, og «SYR» inneholder derfor lite om BC. Kunnskap om den sterke
negative effekten av BC går imidlertid i hvert fall tilbake til 2013.
CICERO - Senter for klimaforskning utarbeidet i desember 2013 rapporten «Klimaeffekten av
norske utslipp av kortlivede klimadrivere» på oppdrag fra Miljødirektoratet. På henholdsvis
side 24, 25 og 31 fremgår:

«(...)førernorske utslipp til et relativt større bidrag fra albedoeffekten enn for
globale utslipp {77-146 %}. Årsaken er at deler av norske utslipp blir transportert til
Arktis. (. .. ) Utslipp i Arktis (med en definisjon ... hvor minimalt av fastlands-Norge er
inkludert) vil ha en betydeligere kraftigere albedoeffekt relativt sett(... ), siden norske
utslipp ligger mye lenger unna snø- og is enn isdekte områder i Arktis.» (s. 24-25)

Utslipp i Arktis gir en fem ganger så høy (per kilo utslipp) oppvarming på bakkenivå i
Arktis enn utslipp fra midlere breddegrader.» (s. 31}
Med andre ord er utslipp av BC verre for klodens klima jo lenger nord det skjer.

Bilag 52:

CICERO rapport «Klimaeffekten av norske utslipp av kortlevde klimadrivere» av
desember 2013.

I samme tidsperiode utgav Miljødirektoratet Forslag til handlingsplan for reduksjon av norske
utslipp av kortlivede klimadrivere:
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Bilag 53:

M iljødirektoratets rapport «Forslag til handlingsplan for norske utslipp av
kortlevde klimadrivere», datert desember 2013.

På side 19 fremkommer:
«Norske BC-utslipp har per tonn om lag 1,5 ganger høyere klimaeffekt enn det
globale midlet og kan bidra til avsmelting i Arktis.>> (s. 19)

Betydningen av BC er også beskrevet i en nyere rapport:
Bilag 54:

Arctic Monitoring and Assessment Programme, 2015

Det er også erkjent at reduksjon av de kortlivede klimadrivere, herunder BC, er vesentlig for å
få til en rask nok klimagevinst. Fakling er en vesentlig bidragsyter til utslipp av BC.
Bilag 55:

Graf på side 12 fra UNEP: lntegrated Assessment of Black Carbon and
Tropospheric Ozone - Summary for decision makers

Det gjøres gjeldende at utslippet av kortlivede klimadrivere som petroleumsproduksjon i BS
og BSØ vil generere representerer både en uakseptabel miljørisiko og en uakseptabel
klimaeffekt.
Det gjøres også gjeldende at Norge, som en av verdens svært få petroleumsproduserende
land med ressurser i områder nord for 70 grader nord, har et særskilt forvalteransvar for
iskantsonen og isen i Arktis.
6.5.4

Risikofaktor - oljesøl

Enhver petroleumsvirksomhet innebærer risiko for søl av olje i begrenset eller svært stort
omfang. Selv om det er snakk om en risiko, og oljesøl ikke med sikkerhet inntreffer, vil
konsekvensene av oljesøl i disse havområdene være svært store. Dette fordi olje vanskelig
fjernes fra is, men tvert imot kan kapsles inn og dermed lekke ut gradvis over lang tid.
De nordligste blokkene ligger i et område som i perioder vil komme i berøring med iskanten.
For blokker lenger sør vil havets bevegelser kunne bringe oljeflak nordover.
Risikoen for oljesøl i iskantsonen må sees i sammenheng med at oljevernberedskap i
området er spesielt vanskelig fordi feltene er langt fra land, i områder hvor det store deler av
året er svært krevende klima og dessuten er deler av området tidvis islagt.
Oljevernberedskap vil være vesentlig mer krevende i disse områder enn i andre, etablerte
områder på norsk sokkel.

31

5244

VVL
Hensynet til iskanten, i kombinasjon med særskilte utfordringer knyttet til oljevernberedskap
i området, var en viktig del av Miljødirektoratets og Polarinstituttets fraråding av totalt mer
enn halvparten av de tildelte lisensene, jf. punkt 6.5.2 over.
Slik det fremgår under punkt 5.2 over er dette temaet også berørt i lskantmeldingen, der det
fremgår at oljesøl i disse områdene kan vise seg å være helt ødeleggende for en rekke arter.
Som tidligere fremhevet vil dette kunne påvirke «sjøfugl og sjøpattedyr» i tillegg til «plankton
isalger og fiskelarver som finnes i vannmassene og under isen.» (lskantmeldinga s. 29).
Hvilke konsekvenser oljeutslipp kan få for polartorsk er et illustrerende eksempel, som det er
forsket på ved Universitet i Tromsø. Forskningsprosjektet definerer polartosk som en
nøkkelart («an arctic keystone species.»). I sammendraget til prosjektets nylig publiserte
(2016) forskningsrapport konkluderes det bl.a. med:

«Our res ult imply that the viability and fitness of polar cod early life stages is
significantly reduced when exposed to extremely low and environmentally realistic
levels of aqueous hydrocarbons, which may have important implications for arctic
food web dynamics and ecosystem functioning.» (s. 1 "Abstract")
Bilag 56:

7

Nahrgang m.fl 2016: Early life stages of an arctic keystone species (Boreogadus
sa ida) show high sensitivity toa water-soluble fraction of crude oil.

Samfunnsøkonomiske betraktninger

I naturressursforvaltningen er rettslige og økonomiske spørsmål integrert. Selv om de fleste
vil være enige i at Lisensvedtaket har uønskede miljømessige skadevirkninger, er det den
samfunnsøkonomiske nytten ved utvinningen som gjør at myndighetene likevel besluttet at
utvinningen er ønskelig.
Under forutsetningen om at de miljømessige skadevirkningene ved Lisensvedtaket prinsipielt
sett kan aksepteres (forutsatt at nytten er stor nok) beror vurderingen av om vedtaket bør
treffes (er forholdsmessig) på om nytten ved vedtaket overstiger skadevirkningene. 15 Det kan
derfor ha stor betydning å kartlegge hvilken samfunnsøkonomisk nytteverdi Lisensvedtaket
fører til.
Den nytteverdien Olje- og energidepartementet forfølger ved Lisensvedtaket er i hovedsak
1) Statens inntekter ved utvinningen og
2) sysselsettingseffekter i vid forstand, jf. blant annet Konsekvensutredningen (se bilag
18 over) punkt 3.

15

Se Hans Chr. Bugge, Lærebok i miljøforvaltningsrett, 4 . utgave 2015, s. 59 flg.
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Som følge av skatteregimet for petroleumsutvinning bærer Staten i realiteten størstedelen av
de økonomiske kostnadene forbundet med leting og investeringer, samtidig som staten
(gjennom skatter og direkte eierandeler) får størstedelen av inntektene når disse eventuelt
realiseres, med startpunkt først om 10 til 20 år og fremover i tid .
Staten får følgelig store utgifter i den innledende letefasen. Dette er kun økonomisk fornuftig
dersom det leder til faktisk utvinning i stor nok utstrekning til at utgiftene minst dekkes opp.
Dette innebærer at dersom det er en risiko for at letingen ikke fører til petroleumsutvinning
vil den økonomiske effekten av Lisensvedtaket kunne bli negativ (store letekostnader uten
inntekt).
Det er dermed relevant å vurdere om det er risiko for at utvinningstillatelsene ikke vil føre til
tilstrekkelig lønnsom petroleumsutvinning, og i så fall hvor stor denne risikoen er. Dette
åpner så for en vurdering av om manglende fremtidig avkastning gjør at Lisensvedtakets
nytteverdi (risikoen tatt i betraktning) veier opp for de negative miljøkonsekvensene ved
vedtaket.
Miljøorganisasjonene vil anføre at det er risiko for at Lisensvedtaket ikke vil føre til inntekter
og at denne risikoen er stor.
Det foreligger ikke materiale i Konsekvensutredningen som adresserer problemstillingen, og
spørsmålet må derfor vurderes uavhengig av denne.
Den sentrale årsaken til at det er risiko for at økonomien i 23. konsesjonsrunde er svært
tvilsom, er at en rekke faktiske forhold som det er redegjort for ovenfor under punkt 6, tilsier
at verdens behov for utslippsreduksjoner medfører at det ikke er «plass» til disse
petroleumsressursene gjennom feltenes levetid.
Det er for øvrig symptomatisk at flere av verdens aller største oljeselskaper valgte å ikke delta
i 23. konsesjonsrunde.
Miljøorganisasjonene tar forbehold om å utdype anførslene på dette punkt.

8

Særlig om saksbehandlingen før vedtakene ble fattet

8.1

Generelt

I henhold til petroleumsloven§ 3-1 skal det:

«(... )finnested en avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende på det
aktuelle området. Under denne avveiningen skal det foretas en vurdering av de
nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for
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forurensninger samt de økonomiske og sosiale virkninger som
petroleumsvirksomheten kan ha.»

Bestemmelsen utdypes av forskrift til petroleumsloven, forvaltningsloven§ 17 og
Grunnloven § 112.
De alvorlige miljøkonsekvensene Lisensvedtaket kan medføre gjør at det må stilles svært
strenge krav til saksbehandlingen.
Slik det vil fremgå er en rekke spørsmål av avgjørende betydning for miljøet, og dermed av
avgjørende betydning for vurderingen som skal skje før Lisensvedtaket fattes, ikke drøftet.
Dette er viktige spørsmål som kunne ha påvirket vedtaket.

8.2

Manglende vurdering av forholdet til Norges klimaforpliktelser

En sentral innvending i forbindelse med at programmet for Konsekvensutredningen ble sendt
ut på høring var at Konsekvensutredningen ikke la opp til noen drøftelse av hvordan
åpningen av de aktuelle områdene forholdt seg til Norges nasjonale klimamål og
internasjonale klimaforpliktelser. Til dette bemerket departementet at «Regulering av utslipp
av COdra petroleumssektoren er en integrert del av gjeldende klimapolitikk, jf Meld. St. 21
(2011-2012).» (jf. bilag 18 "Konsekvensutredningen" s. 16). I samsvar med dette er ikke
forholdet til Norges nasjonale mål og internasjonale klimaforpliktelser drøftet i
Konsekvensutredningen.
Det er følgelig Klimameldingen (St. 21 (2011-2012) - se bilag 41 over) som representerer
utredningsarbeidet vedrørende Lisensvedtakets klimapåvirkning.
Utredningsarbeidet fra april 2012 representerer den eneste vurderingen av spørsmålet om
utvinningslisenser utstedt i 85 og BSØ i 2016 er forenelig med den kunnskap man i 2016 har
om klodens klima og behovet for store utslippsreduksjoner. Dette er i seg selv
oppsiktsvekkende.
Klimameldingen er skrevet før Klimapanelets femte rapport i 2014 og før samtlige land i FN
støttet vedtaket av Parisavtalen i 2015. Femte hovedrapport og Parisavtalen er helt
avgjørende premisser for å vurdere om ytterligere petroleumsutvinning i tråd med
Lisensvedtaket vil kunne gjennomføres samtidig som Norges forpliktelse til å bekjempe
global oppvarming realiseres.
Slik det fremgår av punkt 6.4 over er det en rekke forhold som tilsier at utvinningen
Lisensvedtaket åpner for ikke er forenelig med de bidrag Norge er nødt til å yte for å
motvirke global oppvarming i tilstrekkelig grad. Det er følgelig en klar mangel i
saksbehandlingen at dette spørsmålet ikke er drøftet særskilt.
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8.3

Manglende økonomisk forholdsmessighetsvurdering

I den utstrekning et miljøskadelig tiltak prinsipielt kan aksepteres må myndighetene, som
nevnt (punkt 7 over), i det minste gjøre en vurdering av om tiltakets miljømessige
skadevirkninger kan aksepteres ut fra den nytteverdien tiltaket har.
Selv om forvaltningen har gjort vurderinger knyttet til nytteverdien er det ingen spor av at
det er drøftet om nytteverdien er tilstrekkelig stor til at den veier opp for miljøskadene
utvinningen fører med seg.
Slik det fremgår under (punkt 9.2.7) er det grunn til å stille spørsmålstegn ved om
Lisensvedtaket kan legitimeres under en slik forholdsmessighetsvurdering. At det overhodet
ikke er foretatt noen slik vurdering er dermed også en klar saksbehandlingsfeil.
I denne sammenheng er det også grunn til å bemerke at Konsekvensutredningens
økonomiske betraktninger (underrapport: «Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt
nivå» (bilag 18)) vurderer inntektspotensialet ut fra en forventning til oljepris som fremstod
utopisk på tidspunktet Lisensvedtaket ble fattet. Vurderingen opererer med en langsiktig
oljeprisforventning på ca. 80 - 150 dollar per fat; altså et «worst-case»-scenario med en
oljepris som er nesten dobbelt så høy som oljeprisen var på vedtakstidspunktet. Til tross for
dette foreligger det ingen drøftelse av om dette har noen betydning for Lisensvedtaket.
8.4

Manglende vurdering av forholdet til særlig verdifulle områder (SVOer)

For BS er det utarbeidet en stortingsmelding om forvaltningen av havområdet, betegnet som
en «Forvaltningsplan» (se bilag 47 over).
Som nevnt under punkt 6.5.2 over er enkelte av blokkene som omfattes av Lisensvedtaket er
direkte overlappende med SVOer og i høringsuttalelser fra både Norsk Polarinstitutt og
Miljødirektoratet er det påpekt at det ikke bør igangsettes aktivitet i disse områdene før det
er gjort ytterligere undersøkelser (se punkt 6.5.2 over). Særlig fremhevet Norsk Polarinstitutt
at enkelte av blokkene er «direkte overlappende med identifiserte SVOer» og at mulighetene
for «slik påvirkning og effekter av denne må derfor vurderes før det evt. settes i gang aktivitet

... som kan påvirke verdien i disse på en negativ måte».
De videre vurderinger som Polarinstituttet etterlyste er så vidt vi vet ikke gjort, og vi kan ikke
se at Konsekvensutredningen eller andre tilgjengelig dokumenter drøfter forholdet til berørte
SVOer, og hvilken konsekvens aktivitet i tilknytningen disse områdene vil få. Dette er
spørsmål av stor miljømessig betydning og manglende vurdering representerer også en
saksbehandlingsfeil.
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9

Rettslige anførsler

9.1

Innledning

Miljøorganisasjonene gjør prinsipalt gjeldende at Lisensvedtaket innholdsmessig er i strid
med Grunnloven § 112; vedtaket har en så negativ effekt på miljøet at Grunnloven§ 112
forbyr vedtaket. Vedtaket er dermed ugyldig.
Subsidiært gjøres det gjeldede at miljømessige konsekvensene av Lisensvedtaket ikke er
utredet i tilstrekkelig grad. Både petroleumsloven§ 3-1, forvaltningsloven§ 17 og
Grunnloven § 112 krever at beslutningsgrunnlaget for forvaltningsvedtak er forsvarlig
opplyst. Flere av de alvorlige negative klima- og miljømessige konsekvensene av
Lisensvedtaket er ikke - eller ikke i tilstrekkelig grad - vurdert i forkant av vedtaket. Dersom
disse forholdene hadde blitt belyst tilfredsstillende ville ikke vedtaket blitt fattet - i alle fall
ikke i nåværende form. Følgelig er vedtaket subsidiært ugyldig på dette grunnlaget.
I det følgende vil vi først behandle Miljøorganisasjonenes prinsipale anførsel om at
Lisensvedtaket innholdsmessig er i strid med Grunnloven § 112. Deretter vil vi redegjøre for
Miljøorganisasjonenes subsidiære anførsel om at vedtakets beslutningsgrunnlag ikke er
tilstrekkelig opplyst.

9.2

Ugyldighetsspørsmålet

9.2.1 Generelt om Grunnloven § 112 som skranke for forvaltningsvedtak
Det gjøres gjeldende at Grunnloven § 112 gir domstolen kompetanse til å vurdere om
Lisensvedtaket - og de skjønnsmessige vurderingene som ligger til grunn for vedtaket - kan
aksepteres ut fra miljøhensyn.
Grunnloven § 112 lyder som følger:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og
mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig
betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av
planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter
foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»
Frem til 2014 inneholdt Grunnloven en lignende bestemmelse i § 110 b, men i 2014 ble
bestemmelsen flyttet til§ 112 samtidig som den ble plassert i Grunnlovens nye kapittel E om
menneskerettigheter.
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Det grunnlovfestede miljøvernet - da ved Grunnloven § 110 b - kom først inn i Grunnloven i
1992. Bestemmelsen førte til omfattende debatt i juridisk teori, særlig med hensyn til om
bestemmelsen måtte anses som en programerklæring eller om den ga enkeltindivider
rettigheter som kunne håndheves for domstolene. 16
Diskusjonen var sammensatt, men det synes å ha hersket enighet om at bestemmelsen ikke
ga grunnlag for å overprøve lovgivning, samtidig som toneangivende teoretikere tok til orde
for at allerede Grunnloven § 110 b ga grunnlag for å overprøve forvaltningsvedtak17 - slik
denne saken gjelder-, uten at alle var enige i dette. 18
Diskusjonen om hvorvidt Grunnloven § 110 b ga grunnlag for domstolsprøving, og det faktum
at bestemmelsen ikke ble anvendt som selvstendig rettsgrunnlag av domstolene, bidro til at
bestemmelsen ble flyttet til§ 112 i 2014. Bestemmelsen ble også styrket ved at ordlyden i
tredje ledd ble endret:
Grunnloven § 110 b tredje lød slik:
«Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse
Grundsætninger»
Ved Grunnloven § 112 ble denne ordlyden endret slik:
«Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Det fremgår klart av forarbeidene til Grunnloven § 112 at formålet med ord lydsendringen var
å presisere at bestemmelsen gir enkeltindivider konkrete rettigheter.19
På denne bakgrunn synes det nå avklart at Grunnloven § 112 ikke bare representere en
skranke for ordinære forvaltningsavgjørelser, men at den også pålegger lovgiver plikter. Dette
innebærer dels at også lovgivning nå kan overprøves med grunnlag i Grunnloven § 112.
Når det dermed er klart at Grunnloven§ 112 utvidet domstolens kompetanse i forhold til
Grunnloven § 110 b kan det ikke være tvil om at Grunnloven § 112 gir domstolen
kompetanse til å overprøve forvaltningsvedtak med grunnlag i Grunnloven § 112. Dette

16

Se blant andre Inge Lorange Backer, Domstolen og miljøet, LoR 1993 s. 451, Carl August Fleischer Miljø- og
ressursforvaltning. Grunnleggende forutsetninger, 3. utgave 1999, og Fauchald, Forfatning og miljøvern - en analyse
av Grunnlovens§ 110 b, TfR 2007 s. 1.
17 Se Hans Chr. Bugge, Juss eller Politikk? Gasskraftsakens rettslige sider, FEST-2002-nn-471 (s. 485) og Carl August
Fleischer, Miljø- og ressursforvaltning. Grunnleggende forutsetninger, 3. utgave 1999 s. 58 og 59. Se også
lovavdelingens tolkningsuttalelse av 6. mars 2000 i gasskraftverksaken, pkt. 4.3.
18 Se eksempelvis Inge Lorange Backer, Innføring i Naturresurs- og miljørett, 5. utgave 2012 s. 61.
19
Se Dokument 16 (2011-2012), Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om
menneskerettigheter i Grunnloven, s. 245-246 og lnnst.187 S (2013-2014) s. 25-26

37

5250

WL

fulgte som nevnt antageligvis allerede av Grunnloven § 110 b, og må i alle fall følge av den
nye styrkede miljøparagrafen.
I tråd med dette skriver Hans Chr. Bugge i Lærebok i Miljøforvaltningsrett følgende:

«Etterendringene av bestemmelsens tredje ledd og Stortingets uttalelser i den
forbinde/se, er det neppe lenger tvil om at§ 112 er en selvstendig rettighets- og
pliktbestemmelse som om nødvendig kan håndheves ved hjelp av domstolene. Den er
for det første en «skranke» for statens myndighetsutøvelse, ved at det ikke kan
treffes vedtak som innebærer at rettighetene i første og annet ledd brytes. » 20
Videre følger han opp med å fremheve at Grunnloven§ 112:

«er en rettslig «skranke» ved å sette krav til forvaltningen ved avgjørelse av
enkeltsaker. Første ledd innebærer at miljøhensyn på kort og lang sikt er pliktige
hensyn når det treffes vedtak som kan ha miljøkonsekvenser, og at de gis den vekt
ved avveiningen mot andre mål og hensyn som er nødvendige for at rettighetene
oppfylles. Dette må gjelde uavhengig av om det er et uttrykkelig krav om dette i
vedkommende lovtekst. Denne betydningen har bestemme/sen på tvers av
lovgivningen. (. .. )
Dersom statens myndigheter treffer vedtak som innebærer at rettighetene i første
eller annet ledd brytes, kan domstolene kjenne vedtaket ugyldig som
grunnlovsstridig. Eksempler på slike vedtak kan være at det gis tillatelse til en
forurensende virksomhet som medfører at mennesker i nærmiljøet påføres helsefare,
eller det åpnes for et større naturinngrep som fører til at en truet art blir utryddet
eller alvorlig svekket, eller øker risikoen for dette» 21
Følgelig kan det trygt konkluderes med at Grunnloven § 112 gir domstolen kompetanse til å
kjenne Lisensvedtaket ugyldig fordi vedtaket krenker de rettighetene Grunnloven § 112 skal
sikre.

9.2.2

Hvilket materielt vern gir Grunnloven § 112?

De interesser Grunnloven§ 112 verner fremgår av bestemmelsens første ledd:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og
mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig
betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

20

21

Hans Chr. Bugge, Lærebok i miljøforvaltningsrett, 4. utgave 2015, s. 155
Hans Chr. Bugge, Lærebok i miljøforvaltningsrett, 4. utgave 2015, s. 156
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Bestemmelsen skal med andre ord sikre enhvers rett til et sunt og bærekraftig miljø, der også
hensynet til fremtidige generasjoner nyter vern. Det er følgelig ingen tvil om at Lisensvedtak
gjør inngrep i kjernen av de interesser Grunnloven § 112 verner.
Samtidig er ikke ethvert miljøinngrep i strid med Grunnloven § 112. Det sentrale spørsmålet
denne saken reiser er derfor når et miljøinngrep representerer et brudd på Grunnloven
§ 112.
Til tross for at miljøvernet ble grunnlovfestet allerede i 1992, foreligger det så langt ingen
rettssaker der domstolene har satt til side et vedtak som ugyldig etter Grunnloven § 112
(eller tidligere§ 110 b). Hvilke konkrete skranker§ 112 setter er heller ikke drøftet spesifikt i
forarbeidene til bestemmelsen - hverken den nye eller den tidligere bestemmelsen. Det er
dermed begrenset med klare og konkrete retningslinjer for anvendelsen av Grunnloven
§ 112.
Presumsjonsprinsippet, som tilsier at norsk rett fortolkes i overensstemmelse med
folkeretten, gjør folkerettsregler og grunnprinsipper i folkeretten til en del av vårt nasjonale
rettssystem. Dette innebærer at Klimakonvensjonen, Parisavtalen og internasjonale
menneskerettighets- og miljøprinsipper er relevante rettskilder når skrankene i Grunnloven
§ 112 skal fastsettes.
Det må være klart at enkelte miljøkrenkelser aldri vil kunne aksepteres under Grunnloven
§ 112. Eksempelvis kan det være lite tvil om at Grunnloven § 112 fungerer som en absolutt
skranke mot forvaltningsvedtak som forringer miljøet på en slik måte at det fører til alvorlige
skader på menneskers helse - i alle fall hvis vedtaket kun er begrunnet ut fra økonomiske
formål.
I tråd med dette vil Miljøorganisasjonene prinsipalt anføre at de samlede klima- og
miljøkonsekvenser Lisensvedtaket representerer i sum er så alvorlig at det ikke kan
begrunnes ut fra økonomiske hensyn - Grunnloven § 112 fungerer som en absolutt skranke
mot de konsekvensene Lisensvedtaket fører til, så fremt vedtaket kun er økonomisk
begrunnet.
Det er videre klart at Lisensvedtakets utelukkende forfølger økonomiske formål (i vid
forstand), og følgelig er vedtaket i strid med Grunnloven § 112 og ugyldig. Dette vil
begrunnes nærmere under punkt 9.2.6 nedenfor.
Ut over slike absolutte skranker beror grunnlovsmessigheten av et miljøinngrep på en
forholdsmessighetsvurdering - spørsmålet er om fordelene ved vedtaket er tilstrekkelig store
til å veie opp for de miljømessige ulempene ved vedtaket. Også denne
forholdsmessighetsvurderingen gir Grunnloven § 112 domstolen kompetanse til å prøve.
Nedenfor under punkt 9.2.7 vil Miljøorganisasjonene begrunne hvorfor Lisensvedtakets
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samlede negative miljøkonsekvenser ikke kan aksepteres holdt opp mot den økonomiske
gevinsten Lisensvedtaket fører med seg.
Før vi går nærmere inn på de konkrete grunnlagene for ugyldighet vil vi redegjøre kort for de
nasjonale og internasjonale miljøprinsippene som er styrende for anvendelsen av
Grunnloven § 112.
9.2.3
Føre-var-prinsippet og bevisbyrdebetraktninger
I vurderingen av om Grunnloven § 112 er krenket foreligger det for flere spørsmål usikkerhet
med hensyn til omfanget av de faktiske klima- og miljømessige konsekvenser Lisensvedtaket
medfører. Tilsvarende gjelder vurderinger knyttet til hvilke økonomiske fordeler vedtaket vil
føre med seg.

For slike spørsmål står det miljørettslige «føre-var-prinsippet» sentralt. Dette prinsippet har
lange tradisjoner i norsk og internasjonal miljørett, 22 og må anses forankret i Grunnloven
§ 112. Prinsippet har særlig to rettslige implikasjoner i vår sak.
I tradisjonell internasjonal miljørett formuleres prinsippet gjerne som at myndighetene ikke
skal bruke kunnskapsmangel som en begrunnelse for å la være å begrense eller hindre en
risiko for alvorlig eller irreversibel skade. 23
Dette innebærer at dersom det er reell risiko for en alvorlig eller irreversibel skade på miljøet
som følge av Lisensvedtaket, kan ikke mangel på sikker kunnskap brukes som begrunnelse for
ikke å avstå fra tiltaket. Her vil både de samlede mulige miljømessige inngrepene vedtaket
fører til spille inn. Hvilken grad av risiko som er tilstrekkelig beror på hvor store de negative
miljøkonsekvensene vil kunne bli.
For det andre må prinsippet forstås som en mer generell regel om omvendt bevisbyrde,
Prinsippet innebærer at dersom det, etter en samlet vurdering av bevismaterialet er en
rimelig mulighet for at Lisensvedtaket får en gitt negativ miljøkonsekvens, må det legges til
grunn at vedtaket får denne konsekvensen dersom ikke staten kan sannsynliggjøre det
motsatte.
9.2.4 Grenseoverskridende miljøskader
Flere av Lisensvedtakets negative miljøpåvirkninger gjør inngrep som helt eller delvis påvirker
miljøet utenfor norske territorier. Det er derfor nødvendig å ha klart for seg at Grunnloven

22

Se eksempelvis Hans Chr. Bugge, Lærebok i miljøforvaltningsrett, 4. utgave 2015, s. 145 flg.
Bergen Declaration 1990; UNFCCC 1992; Convention on Biological Diversity 1992; The Rio declaration Declaration
1992; OS PAR Convention 1992; Maastricht Treaty 1992; Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants 2000;
etc. International Law Association Legal Principles Relating to Climate Change, Draft Article 78 2014; Oslo Principles
2015.
23
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§ 112 også setter skranker for vedtak hvor de negative miljømessige konsekvensene av
vedtaket helt eller delvis gjør seg gjeldende utenfor Norge.
Dette følger særlig av prinsippet om ikke-diskriminering som er forankret i Grunnloven § 112,
og som blant annet kommer til uttrykk i forurensningsloven § 2 nr. 6:
«Forurensning og avfallsproblemer som skyldes virksomhet på norsk område skal
motvirkes i samme utstrekning hva enten skadene eller ulempene inntrer i eller
utenfor Norge»
Miljøorganisasjonene vil anføre at regelen i forurensningsloven § 2 nr. 6 er et utslag av det
alminnelige ikke-diskriminerings-prinsippet, og at den innebærer at miljøet nyter like stort
vern uavhengig av om miljøkonsekvensene oppstår i Norge eller utenfor Norge.
Tilsvarende kan denne regelen underbygges av «no-harm-prinsippet», som innebærer at
Norge er forpliktet til å treffe alle mulige tiltak for å redusere risiko for vesentlig miljøskader i
andre land. Prinsippet er solid forankret i internasjonal miljørett, jf. blant annet ICJs
avgjørelse i Pulp Mills 24, og presumsjonsprinsippet tilsier at prinsippet må legges til grunn
også i norsk rett gjennom Grunnloven § 112.
Slik det fremgår av Pulp Mills kreves det kun mulighet for vesentlig skade og det kreves ikke
at risiko for svært alvorlig eller irreversibel skade. 25
Hvilke tiltak som kreves beror på graden av risiko og hvor alvorlig konsekvensene kan bli, og
må vurderes ut fra nyeste vitenskapelig kunnskap og metoder. Prinsippet stiller dermed
strenge krav til at Norge må unngå vesentlige miljøskader for andre land.
Følgelig vil miljøskadelige effekter som påvirker andre land enn Norge ha like stor betydning
for vurderingen under Grunnloven § 112 som miljøskadelige effekter som inntreffer i Norge.

9.2.5

Menneskerettslig klimavern

Grunnloven §112 må også tolkes i lys av Norges menneskerettslige forpliktelser.
Klimaendringenes alvorlige konsekvenser aktualiserer de grunnleggende
menneskerettighetene nedfelt i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 2
(og artikkel 8) og den internasjonale konvensjonen om økonomiske sosiale og kulturelle
rettigheter («ØSK») artikkel 12.26

24

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010 (I).

25

Pulp Mills, avsnitt 101.
FNs barnerettskomite har også nylig fremhevet at FNs barnerettskonvensjon artikkel 24 krever at medlemslandene
bekjemper klimaendringene som følge av de negative konsekvensene for barn, særlig som følge av barns sårbarhet
for klimaendringer, jf. FN barnerettskomites kommentar av 17. april 2013 (U.N. Doc. CRC/C/GC/15), avsnitt 50.

26
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Når det gjelder sistnevnte har FNs menneskerettighetsråd nylig avgitt en uttalelse
(A/HRC/32/23 - 6. mai 2016), vedrørende forholdet mellom ØSK artikkel 12 og
klimaendringene, der fremgår det klart at denne bestemmelsen medfører forpliktelser til å
motvirke klimaendringene. Blant annet konkluderes det med følgende:

«Since climate change directly contributes to the violation of human rights,
States have an affirmative ob/igation to take measures to mitigate
climate change (. .. )». (avsnitt 54)
9.2.6

Subsumsjon: Grunnloven § 112 som absolutt skranke

Miljøorganisasjonene gjør prinsipalt gjeldende at de miljøskadelige effektene av
Lisensvedtaket er så alvorlige at de aldri kan forsvares ut fra økonomisk gevinst, jf
Grunnloven § 112. Ettersom Lisensvedtaket kun er begrunnet av økonomiske hensyn (i vid
forstand), er vedtaket ugyldig.
Lisensvedtaket tilrettelegger for industri som klart vil øke oppvarmingen av klodens klima,
særlig ved utslipp av CO2 fra den petroleum som blir produsert og ved øket utslipp av BC i
svært nordlige områder, der slike utslipp har fem ganger sterkere negativ effekt enn
tilsvarende utslipp andre steder. Selv om andre land også produserer petroleum, så medfører
Lisensvedtaket helt ny petroleumsaktivitet i det som vil være verdens nordligste
petroleumsfelt. Dermed legger Lisensvedtaket til rette for bruk av petroleum langt inn i
fremtiden, og som de første lisenser for områder nær havisen, tilrettelegger de også for
akselerert smelting av havis. En barriere brytes, og andre arktiske stater vil ha færre
betenkeligheter med å gjøre det samme.
At klimatrusselen må tas alvorlig, og at det haster å få til endringer som raskt reduserer
klimatrusselen, er knapt mulig å bestride etter Klimapanelets rapport fra 2014 - jf. bilag 25 og etter at alle FNs medlemsland ble enige om Parisavtalen i desember 2015. Beregninger av
karbonbudsjettet viser at det trolig ikke er «plass til» petroleum produsert i de aktuelle
havområder. Til tross for disse forhold er Lisensvedtaket fattet.
Klodens naturressurser, herunder klima, er beskyttet av Grunnloven § 112, 1. ledd. Her
gjelder ingen territorielle begrensninger.
Grunnloven inneholder en absolutt grense for hvilken risiko naturen kan utsettes for. At et
langt varmere klima ikke bare setter materielle verdier i fare, men også liv og helse mange
steder i verden, er vel kjent. Grunnloven § 112 gir beskyttelse mot dette. Grunnloven § 112
gir norske borgere rett til å kreve at staten gjør sitt aller beste for å bidra til at oppvarmingen
av kloden begrenses mest mulig, for å sikre naturmiljøet ikke bare for de som lever i dag,
men også for disses etterkommere. Lisensvedtaket tilrettelegger imidlertid for det motsatte;
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en videre oppvarming av klimaet langt inn i fremtiden. Denne tilretteleggingen er det ikke
mulig å kompensere for ved tiltak andre steder i verden eller i Norge.
Lisensvedtaket overskrider dermed det absolutte forbudet mot klima- og miljøskade som
Grunnloven § 112 innebærer.
9.2. 7 Subsumsjon: Vedtaket representerer et uforholdsmessig inngrep
Dersom retten skulle komme til at Grunnloven § 112 åpner for at de negative
miljøkonsekvensene ved Lisensvedtaket prinsipielt kan la seg forsvare ut fra utelukkende
økonomiske hensyn (i vid forstand), anføres det at vedtaket representerer et uforholdsmessig
miljøhensyn målt opp mot Lisensvedtakets økonomiske fordeler.

Hva gjelder omfanget av de omfattende miljøskadelige konsekvensene Lisensvedtaket fører
til vises det til punkt 6.4 og 6.5 over. Disse er svært alvorlige. Hvis de klima- og miljøskadelige
effektene mot formodning prinsipielt kan forsvares ut fra andre gunstige effekter
(økonomiske), må slike positive effekter være ekstremt positive.
Slik det fremgår under pkt. 7 over er den positive økonomiske effekten av Lisensvedtaket
høyst tvilsom og statens (og dermed norske borgeres) egen eksponering er høyere enn ved
noe annet tidligere petroleumsprosjekt på norsk sokkel. Under henvisning til de negative
klima- og miljømessige konsekvensene som er gjort rede for under pkt. 6 over er
Lisensvedtakets skadevirkninger så alvorlige at de, holdt opp mot den begrensede
økonomiske verdien ved vedtaket, representerer et uforholdsmessig miljøinngrep. Følgelig er
vedtaket ugyldig, jf. Grunnloven§ 112.
9.3

Ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil - mangelfull utredning

For å sikre effektivt vern av miljøet stiller Grunnloven § 112 strenge krav til saksbehandlingen
og utredningsarbeid i forkant av tiltak som kan ha negative miljøkonsekvenser. En slik
utredningsplikt følger også generelt for forvaltningsvedtak av forvaltningsloven§ 17 og for
vedtak om petroleumsutvinning av petroleumsloven § 3-1 og petroleumsforskriften kapittel

2a.
Med utgangspunkt i Grunnloven § 112, og det sterke miljøvernet denne bestemmelsen
stadfester, stilles det strenge utredningskrav for vedtak som kan ha alvorlige
miljøkonsekvenser. Dersom mulige negative miljøvirkninger ikke er utredet godt nok vil det
fort føre til ugyldighet, jf. forutsetningsvis Rt. 2009 s. 661.
Lisensvedtaket har som påvist en rekke negative miljøkonsekvenser, som kun delvis er
utredet i forkant av Lisensvedtaket. Hvilke forhold som er av sentral betydning for miljøet og i
hvilken grad disse har blitt behandlet fremgår av 6 og 8 over. De mest sentrale manglende i
saksbehandlingen er som følger:
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Det er ikke foretatt noen drøftelse av om lisensvedtaket er forenelig med verdens og
Norges behov for å redusere utslipp av klimagasser for å redusere global oppvarming
og irreversible miljøskader.
Det er ikke foretatt noen reell drøftelse av om lisensvedtakets lønnsomhet i lys av
verdens karbonbud sjett og hvilken betydning dette har for om lisensvedtakets
nytteverdi rettferdigg jør miljøkonsekvensene.
Det er ikke foretatt noen drøftelse av hvilken skadevirkning det har at lisensvedtaket
berører «SVO»-er og iskantsonen, og om denne skadevirkningen i så kan
rettferdiggjøres.
Slik det fremgår påvirker lisensvedtaket miljøet på en rekke måter som skaper reell risiko for
ekstreme negative konsekvenser for miljøet. Til tross for dette er disse forholdene kun i
begrenset grad drøftet i utredningsarbeidet frem mot vedtaket. Dette er en klar
saksbehandlingsfeil. Dersom disse forholdene hadde blitt belyst tilfredsstillende ville ikke
vedtaket dette vedtaket blitt fattet. Følgelig er vedtaket subsidiært ugyldig på dette
grunnlaget.

10

Påstand

Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis nedlegges følgende

påstand:
1.

2.

Staten v/Olje- og energidepartementets vedtak om tildeling av utvinningslisenser i 23.
konsesjonsrunde, nedfelt i kongelig resolusjon av 10.06.2016, er ugyldig.
Staten v/Olje- og energidepa rtementet dømmes til å erstatte Foreningen Greenpeace
Nordens og Natur og Ungdoms sakskostnader for tingretten .

***
Denne stevningen er sendt til retten elektronisk ved opplasting i Aktørporta len. Den er også
sendt til Staten ved Olje- og energidepartementet elektronisk og per post. Bilagene til
stevningen er levert til Oslo tingrett på elektronisk lagringsmedium, for opplasting direkte i
Aktørportalen .
Wahl-Larsen Advokatfirma AS

~
\ { ~~
Catfirine Hambro
advokat

Advokatfirmaet Glittertind

✓

?.~
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(funded in part by BNP Paribas Foundation)

Contact: philippe.ciais@lsce.ipsl.fr
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All the data is shown in billion tonnes CO2 (GtCO2)
1 Gigatonne (Gt) = 1 billion tonnes = 1㽢1015g = 1 Petagram (Pg)

1 kg carbon (C) = 3.664 kg carbon dioxide (CO2)
1 GtC = 3.664 billion tonnes CO2 = 3.664 GtCO2
(Figures in units of GtC and GtCO2 are available from http://globalcarbonbudget.org/carbonbudget)

Disclaimer
The Global Carbon Budget and the information presented here are intended for those interested in
learning about the carbon cycle, and how human activities are changing it. The information contained
herein is provided as a public service, with the understanding that the Global Carbon Project team make
no warranties, either expressed or implied, concerning the accuracy, completeness, reliability, or suitability
of the information.
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Anthropogenic perturbation of the global carbon cycle

Perturbation of the global carbon cycle caused by anthropogenic activities,
averaged globally for the decade 2006–2015 (GtCO2/yr)
Global carbon dioxide budget
(gigatonnes of carbon d ioxide pe r year)

2006-2015

Fossil fue ls &
industry

Atmospheric
growth

34.1 ± 1.7

16.4 ± 0.4

Land sink
Land-use
change

3.5

11 .5 ± 3.1

± 1.8
Ocean sink

9.7

± 1.8

Data: CDIAC/NOAA-ESRUGCP

Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016
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Fossil Fuel and Industry Emissions

5264
GLOBAL

Emissions from fossil fuel use and industry
ustry

CARBON
PROJECT

Global emissions from fossil fuel and industry: 36.3 㼼 1.8 GtCO2 in 2015, 63% over 1990
Projection for 2016: 36.4 㼼 2.3 GtCO2, 0.2% higher than 2015

•

Data: CDIAC/GCP/BP/USGS
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The emission pledges to the Paris Agreement avoid the worst effects of climate change (4-5°C)
Most studies suggest the pledges give a likely temperature increase of about 3°C in 2100
Data: CDIAC/GCP/IPCC/Fuss et al 2014
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In the lead up to the IPCC’s Sixth Assessment Report new scenarios have been developed to
more systematically explore key uncertainties in future socioeconomic developments
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The top four emitters in 2015 covered 59% of global emissions
China (29%), United States (15%), EU28 (10%), India (6%)
Data: CDIAC/GCP
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Countries have a broad range of per capita emissions reflecting their national circumstances
Data: CDIAC/GCP
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Emissions per unit economic output (emissions intensities) generally decline over time
China’s intensity is declining rapidly, but is still much higher than the world average
Data: CDIAC/GCP/IEA/IMF

3.0

2.5
2.0
oo

1.5

C

0

Cl)
Cl)

1.0

E
Q)

C\I

0.5

0

()

o ---------r--------r--------r----------.-------,--~

1970

1980

1990

2000

Ch na 0.65
World 0.39
USA 0.36
India 0.34
EU28 0.23

2010 15

@®@~

GDP are measured in purchasing power parity (PPP) terms in 2005 dollars.
Source: CDIAC; IEA 2015 GDP to 2013, IMF 2016 growth rates to 2015; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016

5270
GLOBAL

Alternative rankings of countries

CARBON
PROJECT

Depending on perspective, the significance of individual countries changes
Data: CDIAC/GCP/IMF
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Emissions from coal, oil, gas, cement
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Share of global emissions in 2015:
coal (41%), oil (34%), gas (19%), cement (6%), flaring (1%, not shown)
Data: CDIAC/GCP
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Energy consumption by energy type
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Energy consumption by fuel source from 2000 to 2015, with growth rates indicated for the
more recent period of 2010 to 2015
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Fossil fuel and cement emissions growth
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The biggest changes in emissions were from a decline in coal and an increase in oil
Data: CDIAC/GCP
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Fossil fuel and cement emissions growt
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Emissions in the US, China and Russia declined
Emissions in India and all other countries combined increased
Data: CDIAC/GCP
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Breakdown of global emissions by country
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Emissions from Annex B countries have slightly declined since 1990
Emissions from non-Annex B countries have increased rapidly in the last decade
Data: CDIAC/GCP
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Historical cumulative emissions by count
country

Cumulative emissions from fossil-fuel and cement were distributed (1870–2015):
USA (26%), EU28 (23%), China (13%), Russia (7%), Japan (4%) and India (3%)
Data: CDIAC/GCP
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Historical cumulative emissions by continent
contin

Cumulative emissions from fossil-fuel and cement (1870–2015)
North America and Europe responsible for most cumulative emissions,, but Asia growing fast
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Carbon intensity of economic activity
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Global emissions growth has generally recovered quickly from previous financial crises
It is unclear if the recent slowdown in global emissions is related to the Global Financial Crisis
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Emissions intensity per unit economic activity
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The 10 largest economies have a wide range of emissions intensity of economic production
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The 10 most populous countries span a wide range of development and emissions per person
Data: CDIAC/GCP/UN
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Key statistics
Emissions 2015

Region/Country

Global (with bunkers)
Annex B
USA
EU28
Russia
Japan
Canada
Non-Annex B
China
India
Iran
Saudi Arabia
South Korea
Aviation and Shipping

Per capita
Total
Growth 2014-15
GtCO2
%
GtCO2
%
tCO2 per person
4.9
36.26
100
0.021
0.0
Developed Countries (Annex B)
10.6
12.97
35.8
-0.228
-1.7
16.8
5.42
14.9
-0.141
-2.6
7.0
3.51
9.7
0.048
1.4
11.3
1.62
4.5
-0.055
-3.3
9.8
1.24
3.4
-0.028
-2.2
12.9
0.46
1.3
-0.014
-3.0
Developing Countries (Non-Annex B)
3.5
21.72
59.9
0.184
0.9
7.5
10.36
28.6
-0.077
-0.7
1.7
2.27
6.3
0.113
5.2
8.2
0.65
1.8
0.010
1.5
19.0
0.60
1.7
0.026
4.4
11.8
0.59
1.6
0.001
0.2
International Bunkers
1.57
4.3
0.065
4.3

Source: CDIAC; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016
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Consumption-based Emissions
Consumption–based emissions allocate emissions to the location that goods and
services are consumed
Consumption-based emissions = Production/Territorial-based emissions minus
emissions embodied in exports plus the emissions embodied in imports
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Consumption-based emissions (carbon footprint)
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Allocating emissions to the consumption of products provides an alternative perspective
USA and EU28 are net importers of embodied emissions, China and India are net exporters
Data: CDIAC/GCP/Peters et al 2011
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Consumption-based emissions
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Transfers of emissions embodied in trade from non-Annex B countries to Annex B countries grew at
about 19% per year between 1990 and 2007, but have since declined at nearly 4% per year.
Data: CDIAC/GCP/Peters et al 2011
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Major flows from production to consumption
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Flows from location of generation of emissions to location of
consumption of goods and services

..
'-'·

b'
Nei lransfers MIC02

- 1000

- 500

0

500

1000

Values for 2011. EU is treated as one region. Units: MtCO2
Source: Peters et al 2012

Nei
exporters

Top 16 world
flows shown
in MtC02

5286
GLOBAL

Major flows from extraction to consumption
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Flows from location of fossil fuel extraction to location of
consumption of goods and services
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Land-use Change Emissions
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Land-use change emissions
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Emissions in the 2000s were lower than earlier decades, but highly uncertain
Higher emissions in 2015 are linked to increased fires during dry El Niño conditions in Asia
Data: GCP
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Total global emissions
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Total global emissions: 41.9 㼼 2.8 GtCO2 in 2015, 49% over 1990
Percentage land-use change: 36% in 1960, 9% averaged 2006-2015
Data: CDIAC/GCP
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Total global emissions by source
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Land-use change was the dominant source of annual CO2 emissions until around 1950
Data: CDIAC/GCP

45
.--..
~

--

~
C\J

0

(.)
+-'

C)
._.

40
35

Land-use
change
Others

30

Gas

en

25

0

20

C

en
en

E
Cl)
C\J

Oil

15
10

0

Goal

(.)

5
1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000 15

@G)@@
Glot

C'a or

>r.c•

Others: Emissions from cement production and gas flaring
Source: CDIAC; Houghton et al 2012; Giglio et al 2013; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016

5291
GLOBAL

Historical cumulative emissions by source
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Land-use change represents about 26% of cumulative emissions over 1870–2015,
coal 35%, oil 26%, gas 10%, and others 3%
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Closing the Global Carbon Budget
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Fate of anthropogenic CO2 emissions (2006-2015)
16.4 GtCO2/yr

44%

34.1 GtCO2/yr

91%
Sources = Sinks

31%
11.6 GtCO2/yr

9%
3.5 GtCO2/yr

26%
9.7 GtCO2/yr
Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton et al 2012; Giglio et al 2013; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016
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Global carbon budget
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The carbon sources from fossil fuels, industry, and land use change emissions are balanced by
the atmosphere and carbon sinks on land and in the ocean
Data: CDIAC/NOAA-ESRUGCP/Joos et al 2013/Khatiwala et al 2013
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Changes in the budget over time
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The sinks have continued to grow with increasing emissions, but climate change will affect
carbon cycle processes in a way that will exacerbate the increase of CO2 in the atmosphere
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Partitioning of total CO2 emissions
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Atmospheric CO2 growth rate was a record high in 2015 in spite of no growth in fossil fuel and
industry emissions because of a weaker CO2 sink on land from hot & dry El Niño conditions
Data: GCP
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Atmospheric concentration
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The atmospheric concentration growth rate has shown a steady increase
The high growth in 1987, 1998, & 2015 reflects a strong El Niño, which weakens the land sink
Data: GCP
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Ocean sink

CARBON
PROJECT

The ocean carbon sink continues to increase
9.7±1.8 GtCO2/yr for 2006-2015 and 11.1±1.8 GtCO2/yr in 2015
Data: GCP
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Terrestrial sink

CARBON
PROJECT

The residual land sink decreased to 6.9±3.2 GtCO2/yr in 2015, due to El Niño conditions
Total CO2 fluxes on land (including land-use change) are constrained by atmospheric inversions
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Data: GCP
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Remaining uncertainty in the global carbon balance
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Large uncertainties in the global carbon balance remain
and hinder independent verification of reported CO2 emissions
Data: GCP
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Global carbon budget
budg

The cumulative contributions to the global carbon budget from 1870
Data: CDIAC/NOAA-ESRUGCP/Joos et al 2013/Khatiwala et al 2013
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Atmospheric concentration
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The global CO2 concentration increased from ~277ppm in 1750 to 399ppm in 2015 (up 44%)
2016 will be the first full year with concentration above 400ppm
Data: Scripps/NOAA-ESRL
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Globally averaged surface atmospheric CO2 concentration. Data from: NOAA-ESRL after 1980;
the Scripps Institution of Oceanography before 1980 (harmonised to recent data by adding 0.542ppm)
Source: NOAA-ESRL; Scripps Institution of Oceanography; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016
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Seasonal variation of atmospheric CO2 concentration

Weekly CO2 concentration measured at Mauna Loa will stay above 400ppm throughout 2016
Data: Tans & Keeling, 2016
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Carbon Quotas to
Climate Stabilization
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The total remaining emissions from 2017 to keep global average temperature below 2°C
(800GtCO2) will be used in around 20 years at current emission rates
Data: IPCC/CDIAC/GCP/Peters et al. 2015
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Carbon quota for a >66% chance
hance tto keep below 2°C

For a >66% chance to keep global average temperature below 2°C above pre-industrial levels,
society can emit 2900 billion tonnes CO2 from 1870 or about 800 billion tonnes CO2 from 2017

<2.0°C, >66%
800
GtCO2

Indicative range
450-1050GtCO2

2100
GtCO2

Historical emissions 1870-2016: 2100GtCO2. All values rounded to the nearest 50 GtCO2
The remaining quotas are indicative and vary depending on definition and methodology (Rogelj et al 2016).
Source: IPCC AR5 SYR (Table 2.2); Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016
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Cumulative global CO2 emissions from fossil fuels, industry, and land use change and four
simplified future pathways compared to probability of exceeding different temperatures
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The emission pledges (INDCs) of the top-4 emitters

The emission pledges compared to different ways of sharing the remaining 2°C quota
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The emission pledges from the US, EU, China, and India leave no room for other countries to
emit in a 2°C emission budget (66% chance)
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Negative emissions required for 2°C

To achieve net-negative emissions globally after 2050 requires deployment as early as 2020-2030
If negative emission technologies do not work at scale, society is locked into higher temperatures
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Reducing uncertainty through Bayesian analysis
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Bayesian optimization decreases the uncertainty in the land sink by 41%, ocean sink by 46%,
land-use change by 47%, while fossil fuel uncertainty is marginally improved
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The Earth system response to negative emissions
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Earth system models suggest significant weakening, even potential reversal, of the ocean and
land sinks under future low emission scenarios
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The impacts and investment requirements of Negative Emissions Technologies
to limit warming to 2°C
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1

INNLEDNING

Jeg viser til stevning av 18. oktober 2016 og til rettens brev av 14. november der frist for tilsvar
ble forlenget til 14. desember, og melder meg som prosessfullmektig for staten ved Olje- og
energidepartementet (OED). Rettslige medhjelpere på saken vil være advokat Anders F.
Wilhelmsen og advokatfullmektig Ane Sydnes Egeland.
I stevningen er det lagt ned påstand om at vedtaket truffet ved kongelig resolusjon av 10. juni
2016 om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde er ugyldig som stridende mot
grunnloven§ 112. Vedtaket omfatter 10 tillatelser, med til sammen 40 blokker (eller deler av
blokker), som er gitt til 13 selskaper. 7 av tillatelsene gjelder blokker i Barentshavet Sør, der det i
mange år har vært drevet leting og utvinning av olje og gass. 3 av tillatelsene gjelder blokker i
Barentshavet Sørøst, som ble åpnet for leting av Stortinget i juni 2013.
Saksøkerne anfører prinsipalt at de miljømessige konsekvensene av tildelingsvedtaket samlet
sett er så skadelige at de strider mot en materiell rettslig grense etter grl. § 112. Subsidiært
anføres det at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil, fordi det ikke er gjort tilstrekkelige
utredninger etter grl. § 112 og forva ltningsloven§ 17.
Staten vil anføre at vedtaket av 10. juni 2016 om tildeling av tillatelser i 23. konsesjonsrunde er
gyldig. Vedtaket er resultat av omfattende faglige, administrative og politiske prosesser, som har
vært gjennomført i henhold til de krav grunnloven og annen lovgivning setter. De relevante
miljømessige konsekvensene av tildelingene i 23. runde er grundig utredet og vurdert på det
stadiet av prosessen man nå er, og vil bli ytterligere utredet, vurdert og regulert dersom det i
årene som kommer blir gjort funn som fører til utbygging og utvinning fra de aktuelle feltene.
Hva gjelder saksbehandlingen, vil staten vise til at kravene i grl. § 112 er ivaretatt blant annet
gjennom plikten til å foreta konsekvensutredninger (med offentlig høring) før åpning av nye
områder etter petroleumsloven§ 3-1, samtykkekrav til all aktivitet i letefasen, samt adgangen
etter§ 4-2 til å pålegge ytterligere utredninger og vurderinger før eventuell utbygging og
utvinning. Hva gjelder mulige konsekvenser av tildelingen av blokkene i 23. runde, er de dekket
både av utredninger og høringer foretatt etter§ 3-1 og av andre utredninger og høringer, av
petroleumsvirksomheten generelt og i Barentshavet spesielt.
Det ligger også omfattende politiske prosesser bak vedtaket. Et bredt flertall på Stortinget har
lenge vært enig om hovedlinjene i petroleumspolitikken i Barentshavet, herunder ønsket om å
åpne ytterligere areal for petroleumsvirksomhet etter at avtalen om avgrensning mot Russland
kom på plass i 2010. Det var i 2013 bred støtte for å åpne den sørlige del av dette området
(Barentshavet Sørøst) etter en prosess der hensynet til miljøet var grundig vurdert. Etter at
Barentshavet Sørøst ble åpnet, har St ortinget behandlet konkrete forslag om å stanse t ildelingen
av 23. runde ut fra miljøhensyn - våren 2014 etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) og
våren 2016 etter forslag fra SV. Kjernen i begge forslagene var i realiteten det samme som i
stevningen, og dette ble vurdert og nedstemt av et bredt folkevalgt flertall.
På dette grunnlag vil staten avvise at det er gjort noen saksbehandlingsfeil i prosessen som ledet
frem til vedtaket om t ildeling av utvinningstillatelser i 23. runde.
Hva gjelder anførselen om at vedtaket om 23. runde vil innebære konsekvenser for miljøet som
samlet sett strider mot en absolutt materiell grense etter§ 112, vil staten for det første anføre at
det er meget tvilsomt om det rettslig sett kan utledes en slik grense av bestemmelsen. Paragraf
112 pålegger myndighetene en rettslig plikt til å iverksette tiltak for å ivareta hensynet t il

Side 2 av 42

5321

REGJERINGSADVOKATEN

miljøet, herunder utrede miljøkonsekvenser og ta hensyn t il dette ved lovgivning og ved utøvelse
av forva ltningsmyndighet. Den er også et viktig moment ved tolkingen av annen lovgivning. Men
dersom myndighetene - og i dette tilfellet også Stortinget - på forsvarlig vis ha r utredet og
vurdert de miljømessige konsekvensene av et gitt tiltak, så er det ikke rettski ldemessig dekn ing
for å to lke§ 112 slik at den gir domstolene adgang t il å tilsidesette de materielle vurderinger
som er gjort.
Dersom domstolene skulle tolke§ 112 utvidende, slik at det legges inn en absolutt mate riell
skranke, vil staten subsidiært anføre at terskelen for å kjen ne vedtak ugyldige etter en slik
materiell vurdering må ligge svært mye høyere enn det som på noen måte er sannsynliggjort i
denne saken. Videre må det ved en slik vurdering legges betydelig vekt på de faglige og politiske
vurderinger som er gjort, særlig når saken som her har vært vurdert av Stortinget.
I denne forbindelse vil staten vise til at det er egnet til å skape forvirring når saksøkerne anfører
at de ulike mulige miljømessige konsekvensene av vedtaket «sam let sett» strider mot en grense
etter§ 112. Det man her gjør, er å blande sammen mi ljøspørsmål som etter sin karakter er ulike,
og som er til dels ulikt regulert, ulikt vurdert og av ulik rettslig betydning.
Slik staten forstår søksmålet, fa lle r saksøkers anførsler om påståtte miljøkonsekvenser i tre
hovedkategorier:
(i)

Tradisjonel le mi ljøkonsekvenser av leting og utbygging og drift av eventuelle felt som
måtte bli utbygget og produsert i de utvinningstillatelsene som er omfattet av 23. runde,
herunder spørsmål om utslipp, iskanten, særlig sårbare områder m.m.

(ii) Norske (nasjonale) utslipp til luft av C0 2 og andre gasser som kan påvirke klimaet som ·
følge av fremtid ig utbygging og drift av eventuelle felt som måtte bli utbygget og
produsert i de utvinningstillatelsene som er omfattet av 23. runde.
(ii i) Globale utslipp som følge av at olje og gass som måtte bli produsert på felt i de
utvinningstillatelser som er omfattet av 23. runde en gang i fremtiden vit bli eksportert
og forbrent i andre land.
Til kategori (i) vil staten anføre at tradisjonel le miljøkonsekvenser har vært grundig utredet og
vurdert i de prosessene som ledet opp til det omstridte vedtaket, både hva gjelder Barentshavet
generelt og Barentshavet Sørøst spesielt, herunder blokkene omfattet av 23. runde. Slik de
fagl ige og politiske myndighetene har vurdert saken, er ris ikoen for tradisjonel le miljøskader i
letefasen og ved utvikling av eventuelle funn i det aktuelle området ikke av en slik karakter at det
hindrer tildeling, og dette vil bli håndtert innenfor det gjeldende sikkerhetsregimet på norsk
sokkel. Regjeringen har som målsetting at Norge skal være verdensledende på helse, miljø og
sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Regulering og tilsyn med virksomheten bygger på meget
omfattende og langvarig erfaring fra svært krevende forhold.
Til kategori (ii) vil staten anføre at nasjona le kl imautslipp fra petroleumsproduksjon er spørsmål
som har stått høyt på dagsorden i flere t iår, og som er grundig utredet, vurdert, og etter hvert
regulert. Utslipp til luft fra petroleumsvirksomheten på sokke len er i dag en del av det
alminnelige kvotesystemet. I tillegg har sektoren siden 1991 vært underlagt høy COravgift og
andre restriksjoner, heru nder forbud mot såkalt «takling» (brenning) annet enn av
sikkerhetsmessige hensyn. Hva gjelder utvinning fra Barentshavet Sørøst generelt ble det i 2013
etter omfattende utredninger anslått at «Utslipp t il luft fra petro leumsvirksomhet i området vil
kun medføre marginale bidrag til tota lbelastningen, og generelt ikke medføre negative virkninger
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på miljø», se Meld. St. 36 (2012-2013}, inntatt som bilag 17 del 1 til stevningen, på s. 28. Hva
gjelder de områdene som konkret er omfattet av 23. runde, er det uansett for tidlig å si hvilke
nasjonale utslipp som vil følge fra leting og eventuelt utbygging og drift her. Det vil avhenge av
hva som blir funnet, og hvilke krav som vil bli satt ved en eventuell utbygging av feltene.
Til kategori (iii} vil staten vise til at hele det internasjonale klimasamarbeidet, herunder de
traktater som er inngått i FN-regi, senest i Paris i 2015, hviler på et grunnleggende prinsipp om at
det rettslige og politiske ansvaret for utslipp ligger på de landene der utslippene (forbruket}
skjer, og ikke på de landene som produserer varer som kull, olje eller gass. Dette er også en
bærebjelke i det norske reguleringsregimet, både på klimaområdet og petroleumsområdet. Det
er således ikke noen saksbehandlingsfeil når hensynet til globale utslipp ikke utredes som en del
av de prosessene som leder frem til vedtak om utvinning på norsk sokkel. Det er slik systemet er.
Norge som stat har en omfattende og ambisiøs klimapolitikk, som både omfatter internasjonalt
samarbeid og nasjonale tiltak. Men arbeidet for å nå de globale klimamålene, herunder målene i
Parisavtalen, foregår gjennom tiltak innenfor det internasjonale regimet som Norge er del av.
Det er ikke rettslig grunnlag for å anføre at grl. § 112 endrer dette, eller pålegger norske
myndigheter plikt til å redusere utslipp som Norge etter internasjonal rett ikke har ansvar for.
På denne bakgrunn vil staten anføre at norske myndigheter innenfor alle de tre kategoriene har
iverksatt tiltak for å ivareta hensynet til mi ljøet, slik man etter grl. § 112 har plikt til.
Til dette kan tilføyes at det foreløpig er helt åpent hva utslippene vil bli fra produksjonen på
eventuelle felt som måtte bli utbygget og produsert innenfor utvinningstillatelser som er
omfattet av 23. runde, og hvilken påvirkning dette eventuelt vil ha på det globale klima. For det
første avhenger det av hvor mye man finner. For det andre avhenger det av hva man finner- om
det er olje eller gass. For det tredje vil utslippene kunne bli påvirket av tilgjengelig teknologi i
fremtiden, herunder mulighet for karbonfangst og -lagring, eller andre kompenserende tiltak. Og
endelig vil produksjonen fra eventuelle felt i 23. runde nærmest uansett hvor mye man finner
nødvendigvis være så små i en internasjonal sammenheng at de i seg selv ikke i signifikant grad
påvirker det globale miljøet. Men dette er spørsmål som uansett må håndteres gjennom faglige,
administrative og demokratiske politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt i årene som
kommer, og som etter sin karakter ikke hører under domstolene. Staten vil derfor ikke legge opp
til noen omfattende bevisførsel eller drøftelse rundt dette.
I det følgende vil staten i avsnitt 2 gi noen ytterligere innledende kommentarer t il søksmålets
karakter. I avsnitt 3 gis det først en oversikt over systemet for tildeling av tillatelser til
petroleumsvirksomhet på norsk sokkel generelt, deretter en oversikt over aktiviteten i
Barentshavet, og endelig en gjennomgang av prosessen som ledet frem til vedtaket i 23. runde. I
avsnitt 4 er det gitt en oversikt over relevante sider ved norsk klimapolitikk, herunder hvordan
spørsmålet om nasjonale klimautslipp fra petroleumsvirksomheten er håndtert, og hvordan det
internasjonale samarbeidet for å begrense globale utslipp fungerer. I avsnitt 5 redegjøres det for
statens syn på tolkingen av grl. § 112.
Staten har ingen innsigelser mot saksøkernes søksmålskompetanse eller rettslige interesse etter
tvi.§ 1-3. Andre prosessuelle spørsmål er kort kommentert i avsnitt 6.
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2

NOEN GENERELLE KOMMENTARER TIL SØKSMÅLETS KARAKTER

Konkret gjelder søksmålet vedtaket om tildeling av utvinningstillate lser i 23. konsesjonsrunde
som ble truffet av Ko ngen i statsråd 10. juni 2016, og det er dette retten skal prøve gyldigheten
av. Det er dette vedtaket som definerer det relevante faktum og det relevante retts lige
vurderingstemaet i saken .
Samtidig er det for å forstå saken også viktig å være klar over at den åpenbart er anlagt som en
prins ipiell prøvesak - både for å få prøvet ut rekkevidden av grl. § 112, og for generelt å få
prøvet ut forholdet mellom norsk petroleumspolitikk og miljø- og klimapolitikken. En slik
prøvesak har vært varslet lenge, som illustrert i et stort oppslag i DN Magasinet i mars 2016.
Bilag 57:

Oppslag i ON Magasinet 12. mars 2016 s. 4-11, <<Oljeoppgjøret».

Sakens karakter av generelt kl imasøksmål er tydelig når man ser nærmere på saksøkers anførsler
og argumenter. Noen av dem er konkret knyttet til 23. konsesjonsrunde . Men andre er knyttet t il
oljeutvinning i Barentshavet mer generelt. Og andre igjen er enda mer generelle og vi l for så vidt
kunne gjelde for ethvert myndighetstiltak eller vedtak som potensielt vi l kunne føre til nye
klimagassutslipp, det være seg på sokkelen eller på fastlandet. Saksøkers materielle
hovedanførsel rammer i realiteten ethvert tiltak om å tildele nye utvinningstil latelser eller gi
samtykke til leteboring eller godkjenning av utbyggingsplaner på norsk sokkel, og vil også kunne
ramme ethvert annet nytt tiltak eller vedtak som isolert sett vil kunne føre til klimautslipp, enten
det er i næringspo litikken, samferdselspolitikken, landbrukspolitikken eller på andre områder.
Måten søksmålet er vinklet på, gjør det også viktigere enn vanlig å være presis på hva som er det
relevante faktum ved gyldighetsvurderingen. Domstolene er rett arena for å vurdere gyldigheten
av vedtaket om 23. konsesjonsrunde, men ikke for en bred debatt om utfordringer i nasjonal og
globa l klimapol itikk, slik stevningen og de mange bilagene inviterer til.
Søksmålets karakter av rettslig prøvesak er videre tydelig når man ser på anførslene knyttet til
tolkingen av grl. § 112. Selv om dette ikke direkte sies, er det ved nærmere ettersyn en utpreget
frirettslig, dynamisk og utvidende tolking saksøkerne legger opp til. Den trekker§ 112 klart
lenger enn grunnlovsgiver har ment, og lenger enn hva rettskildene også ellers gir grunnlag for.
Dette er et rettspol itisk fremstøt, som sikter mot å retts liggjøre klima- og miljøpolitikken, og som
dermed søke r å endre maktforholdet mellom domstolene og regjering og Storting.
At søksmålet i sin kjerne handler om et forsøk på rettsl iggjøring av det som til nå har vært
demokratiske beslutni ngsprosesser ble raskt fanget opp i den offentlige debatten som fulgte i
kjølvannet av stevningen høsten 2016.
Bilag 58:

Utdrag fra den offentlige debatten om saken høsten 2016

Staten vil anføre at denne offentlige debatten har fanget sakens kjerne. Slik saken er anlagt, er
den først og fremst en sak om rettsliggjøring og maktfordeling, ikke om det nærmere innholdet i
norsk kl ima- og miljøpolitikk- som er et politisk og faglig spørsmål, ikke et juridisk.
Etter statens syn er det klart at den rettsl iggjøringen som søksmålet legger opp t il verken vil
være rettsl ig korrekt eller prinsipielt riktig ut fra hensyn til demokrati og maktfordeling.
For det første er det ikke j uridisk dekning verken i ordlyd, fo rarbeider eller andre rettskilder for å
t rekke bestemme lsen i grl. § 112 så langt som saksøkerne anfører.
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For det andre vil det være prinsipielt galt å overføre denne typen makt til å bestemme
hovedlinjene i norsk petroleumspolitikk og klimapolitikk - og forholdet mellom dem - fra de
politisk ansvarlige myndigheter (regjering og Storting) til domstolene.
For det tredje er en domstolsprosess etter sin art dårlig egnet til å kartlegge, utrede og avveie de
mange kryssende hensyn og interesser som utvikling av nye petroleumsområder reiser. Dette
hører bedre hjemme i faglige, administrative og politiske prosesser, i siste hånd i demokratiske
kanaler på Stortinget. Det blir tydelig nettopp i en sak som denne. Den reiser spørsmål om så
kompliserte forhold som blant annet beregning av globale konsekvenser av mulige fremtidige
norske klimagassutslipp, forholdet mellom ulike typer fossilt brennstoff (gass, olje, kull),
avveining mellom nasjonale og internasjonale klimatiltak, betydningen av kvoteplikt og avgifter,
og forholdet mellom klimapolitikken og petroleumspolitikken, på nasjonalt og internasjonalt
nivå. Dette er ikke spørsmål som egner seg for rettsliggjøring på grunnlag av en kort og generell
ordlyd i en grunnlovsbestemmelse som ble utformet uten dette for øyet.
Staten vil komme tilbake til den nærmere tolkingen av§ 112 i avsnitt 5 nedenfor.

3

PETROLEUMSVIRKSOMHET PÅ NORSK SOKKEL

3.1

Innledning

Kjernen i faktum slik staten ser det, er den prosessen som ledet frem til vedtaket i juni 2016 om
tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde, med særlig vekt på de utredningene som
er gjort av mulige miljøkonsekvenser, og de faglige og politiske vurderingene av dette.
For å forstå dette, må man imidlertid kjenne til hovedtrekkene i myndighetenes styring av norsk
petroleumsvirksomhet mer generelt, og særlig da hvilke prosesser som gjelder for hvilke faser,
fra åpning av nye områder gjennom utredning, utlysning, leting, utbygging og frem til utvinning.
Dette er beskrevet i det følgende. Innledningsvis i avsnitt 3.2 er det kort redegjort for noen
hovedtrekk ved norsk petroleumsvirksomhet helt generelt. Deretter følger i avsnitt 3.3 en
gjennomgang av beslutningsprosessen fra urørt sokkel til faktisk utvinning. I avsnitt 3.4 er det så
nærmere redegjort for petroleumsvirksomheten i Barentshavet, og i 3.5 åpningen av
Barentshavet Sørøst i 2013, som denne saken gjelder. I avsnitt 3.6 sier vi noe om
forvaltningsplanene for Barentshavet. Endelig er det i avsnitt 3. 7 en beskrivelse av hvordan 23.
konsesjonsrunde ble gjennomført, med et eget avsluttende avsnitt 3.8 om den politiske
behandlingen av 23. runde på Stortinget.

3.2

Generelt om norsk petroleumsvirksomhet

Petroleumsvirksomheten i Norge har vart i mer enn 50 år. De fleste av feltene som ble satt i drift
i den tidlige fasen produserer fortsatt. Virksomheten startet i Nordsjøen og har gradvis flyttet
seg nordover til både Norskehavet og Barentshavet. Den første konsesjonsrunden ble utlyst 13.
april 1965. Det ble tildelt 22 utvinningstillatelser som omfattet 78 geografisk avgrensede
områder (blokker).
11970-årene pågikk letevirksomheten i områdene sør for Stad (62 grader nord). Sokkelen ble
gradvis åpnet og kun et begrenset antall blokker ble utlyst i hver konsesjonsrunde. De områdene
som ble ansett for å ha størst potensiale for olje og gass ble undersøkt først. I 1979 ble det etter
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en lang politisk prosess åpnet for petro leumsvirksomhet også nord for 62. breddegrad. Blant
annet var det store diskusjoner knyttet til sameksistens med fiskeriene og håndtering av
værforholdene.
Leteaktiviten i deler av Norskehavet og Barentshavet startet etter åpningen i 1979 og er senere
utvidet etter hvert som nye havom råder ble åpnet for petroleumsvirksomhet utover på 1980tallet. Hele Barentshavet Sør ble formelt åpnet for virksomhet i 1989 og dernest fulgte
dypvannsområdene i Norskehavet i 1994. Barentshavet sørøst ble åpnet for
petroleumsvirksomhet i 2013. Den trinnvise utforskningen av norsk kontinentalsokkel illustreres
i følgende kart:
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Og i følgende tabell:

Trinnvis utforskning på norsk kontinentalsokkel
1965: Den første utlysingen på norsk sokkel. Utlysning omtalt i St.meld. nr. 22 (196S-66)
1979: Det ble åpnet for petroleumsvirksomhet nord for 62 grader i begrensede områder av
Norskehavet (6 blokker) og Barentshavet (20 blokker på Tromsøflaket). Omtalt i St.meld. nr.
95 (1969- 70), St.meld. nr. 30 (1973- 74), St. meld. nr. 81(1974-7S). Behandlet i St.meld. nr. 91
(1975-76), St.meld. nr. 57 (1978-79), Utlysning omtalt i St.meld. nr. 46 (1979- 80)
1981: 12 blokker utlyst i Norskehavet (Helgeland). Behandlet i St.meld. nr. S7 (1978-79),
åpnet i St. meld. nr. 67 (1980-81), Omtalt i St. meld. nr. S8 (1982- 83)
1983: 13 blokker utlyst i Norskehavet (Haltenbanken). 19 blokker utlyst i Barentshavet
(Tromsøflaket). Omtalt i St. meld. nr. 58 (1982-83)
1984: 30 blokker utlyst i Norskehavet (Haltenbanken). Omtalt i St. meld. nr. 80 (1983-84)
1985: 68 blokker utlyst i Norskehavet (16 blokker i Møre sør, 41 blokker Trøndelag li, 16
blokker Nordland Ill, 41 blokker på Møre) 70 blokker utlyst i Barentshavet (20 blokker i Troms
li, 30 blokker Bjørnøya sør, 20 blokker Finnmark vest) Omtalt i St.meld. nr. 80 (1983-84)
Foreslått åpnet i St.meld. nr. 79 (1984-8S)

1986-1987: Strategiske blokker i Barentshavet omtalt i St. meld. nr. 79 {1984-8S) St.meld.
nr. 46 (1986-87)

1988: Størsteparten av Barentshavet sør åpnes for petroleumsvirksomhet. Ble lagt frem i
St.meld. nr. 79 (1984-8S). Foreslått åpnet i St.meld. nr. 40 (1988-89)

1994: Det åpnes nye områder på dypt vann vest i Norskehavet, herunder vestlig del av
Nordland VI. Samtidig lukkes Skagerrak for petroleumsvirksomhet. Behandlet i St.meld. nr. 26
(1993-94)

2013: Barentshavet sørøst åpnes for petroleumsvirksomhet. Lagt frem i Meld. St 36 (20122013) Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for
petroleumsvirksomhet og i Meld. St. 41 (2012-2013) Tilleggsmelding til Meld. St. 36 {20122013} Nye muligheter for Nord-Norge- åpning av Barentshavet sørøstfor
petroleumsvirksomhet. Utlysning av 23. konsesjonsrunde også omtalt i Prop. 114 S (20142015) Norges største industriprosjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status
for olje- og gassvirksomheten
Petroleumsvirksomheten har vært Norges viktigste industri i snart 50 år. Det er bred enighet på
Stortinget om at den fortsatt vil være en sentral virksomhet og viktig for norsk økonomi i flere
tiår fremover.
Norsk petroleumsvirksomhet foregår under et strengt regime for sikkerhet og miljø, som har vist
seg å fungere godt. Høy kvalitet på leting og drift er sentralt for å redusere risikoen for
utilsiktede virkninger for miljøet. De siste tiår har det ikke vært hendelser i norsk
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petroleumsvirksomhet som har hatt varig negativ effekt for miljøet. Driftsutslippene har man
også iverksatt en lang rekke t iltak for å komme t il livs. Dette kommer vi tilbake til nedenfor.
På statlig side er det mange aktører som har oppgaver knyttet til petroleumsvirksomheten på
norsk sokkel. Stortinget setter rammene for petro leumsvirksomheten, blant annet ved
lovgivningen og ved at større utbygginger skal godkjennes av Stortinget. Regjeringen med sine
fagdepartementer påser at de rammer Stortinget har gitt overholdes :
Olje- og Energidepartementet (OED) har ansvaret for ressursforvaltningen og for
petroleumssektoren under ett. Oljedirektoratet, som er underlagt OED, utøver
forvaltningsmyndighet i forbindelse med let ing og utvinning av petroleum.
Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvaret for miljøvern og forvaltning
av det ytre miljøet i Norge. Det underliggende organet Miljødirektoratet, har blant annet
ansvaret for å følge opp forurensningsloven og gi tillatelser i medhold av loven.
Arbeid- og sosialdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av
arbeidsmiljøet og for sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten. Et viktig
underordnet organ i denne sammenheng er Petroleumstilsynet som fører til syn med
den tekniske og operasjonelle sikkerheten i petro leumsvirksomheten.
Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for skatter og avgifter fra
petroleumsvirksomheten, derunder særskatten som er grunnlaget for Statens
pensjonsfond - Utland. Det underlagte organet Oljeskattekontoret sørger for rett
fastsetting av skatter og avgifter, foruten NOx-avgiften som fastsettes og innkreves av
Toll- og avgiftsdirektoratet.
Samferdselsdepartementet har ansvaret for beredskap mot akutt forurensning i norske
havområder. Det underlagte organet Kystverket har ansvaret for den statlige
oljevernberedskapen .
Nærings- og fiskeridepartementet konsu lteres som ledd i tildelingsprosessen for å sikre
god sameksistens mellom rettighetshaverne i petroleumsvirksomheten og fiskeriene .
Rollefordelingen illustreres ved skisse som fremlegges som bevis:

Bilag 59:

Skisse som viser aktørene på statlig side knyttet til
petroleumsvirksomheten

På kommersiell side finner vi selskapene som driver petroleumsvirksomhet på norsk sokkel i
tilknytning til tildelte tillatelser. Det er selskapene som fatter de kommersielle beslutningene og
vurderer lønnsomheten. Dersom det ikke er lønnsomt, vil altså et funn ikke bli utnyttet selv om
et selskap har rett t il å utnytte det.

3.3

Fra urørt sokkel til faktisk utvinning

3.3.1

Oversikt over prosessen

Før det kan drives noen form for kommersiell petroleumsrettet aktivitet i et område overhodet,
må det åpnes for petroleumsvirksomhet. Deretter vil det bli innsamlet seismikk i henhold til
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undersøkelsestillatelser gitt av Oljedirektoratet. Så vil aktuelle områder bli lyst ut og det vil bli
tildelt utvinningstillatelser for leting etter og utvinning av petroleum i det området som omfattes
av utvinningstillatelsen. Dersom det gjøres drivverdige funn, må de utbygginger som skal gjøres
for å komme i gang med utvinningen godkjennes av myndighetene før produksjon av petroleum
faktisk kan finne sted. I fasen da det utvinnes petroleum gjelder det også krav til styring og
kontroll av petroleumsvirksomheten, og når petroleumsvirksomheten skal avsluttes skal det
også skje på nærmere angitte måter etter godkjenning fra myndighetene.
Systemet for petroleumsvirksomhet er altså mangeleddet. Hver fase krever et særskilt samtykke
eller tillatelse fra myndighetene (seismikk, leting, utbygging, drift og avslutning). Det sentrale for
staten er at det i hver av disse fasene er krav til å utrede miljøkonsekvenser av
petroleumsvirksomheten, og eventuelt treffe nødvendige tiltak for å overkomme slike. Det er
først og fremst dette som skal illustreres i det følgende.
Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og
ivaretakelse av det ytre miljø, jf. petroleumsloven kapittel 9. Det tillegges stor vekt å sikre god
sameksistens med andre næringer, jf. petroleumsloven§ 10-1 annet ledd. Ingen
petroleumsvirksomhet på norsk sokkel gjennomføres med mindre den kan utføres på en
forsvarlig måte, jf. petroleumsloven § 10-1 første ledd.

3.3.2

Åpningsprosesser

Åpningen av et havområde for petroleumsvirksomhet skjer etter petroleumsloven§ 3-1, som
stiller krav til at det skal foretas en avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende
på det aktuelle området. Til bruk i denne avveiningen skal det «foretas en vurdering av de
nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for forurensninger
samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha».
Åpningsprosessen innebærer i praksis at Olje- og energidepartementet gjennomfører en
konsekvensutredning for det området på kontinentalsokkelen som planlegges åpnet, jf. forskrift
27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) kap. 2. Denne
prosessen er i samsvar med EU-direktiv 2001/42/EC om strategiske konsekvensutredninger.
Det skal først utarbeides et forslag til utredningsprogram, jf. petroleumsforskriften § 6b første
ledd. Forslaget til program sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner
og gjøres tilgjengelig for offentligheten på internett. Departementet fastsetter
utredningsprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. Det skal redegjøres for
innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Kopi av fastsatt
program skal sendes til dem som har avgitt uttalelse til forslaget til program etter
petroleumsforskriften § 6b annet ledd, siste del.
Kravene til selve konsekvensutredningen fremgår av forskriften § 6c første ledd:

Konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt program, jf. § 6b annet
ledd, og skal i innhold, omfang og detaljgrad tilpasses den konkrete saken og, så langt
som mulig, basere seg på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne.
Konsekvensutredningen skal beskrive antatte virkninger av åpning av området for
petroleumsvirksomhet, forskjellige mulige alternativer for fremtidig
petroleumsvirksomhet i området og virkningen av disse og i nødvendig grad inneholde
blant annet følgende:
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a) beskrivelse av de områder som planlegges åpnet for petroleumsvirksomhet.
b) redegjørelse for forholdet til nasjonale planer som er relevante i forhold til området
som planlegges åpnet for petroleumsvirksomhet, samt for relevante miljømål fastsatt
gjennom rikspolitiske retningslinjer, nasjonale miljømål, stortingsmeldinger eller
lignende, og hvordan disse er tatt hensyn til.
c) beskrivelse av antatte virkninger for sysselsetting og næringsvirksomhet, samt
antatte økonomiske og sosiale virkninger av petroleumsvirksomheten.
d) beskrivelse av viktige miljøforhold og naturressurser, herunder en oversikt over
gjennomførte kartleggingstiltak.
e) beskrivelse av virkningene av åpning av området for petroleumsvirksomhet for bl.a.
dyre- og planteliv, havbunn, vann, luft, klima, landskap, beredskap og ulykkesrisiko og
samvirket mellom disse.
f) kort redegjørelse for datagrunnlaget og metoder som er brukt for å beskrive
virkningene, og eventuelle faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av
dataene og metodene.
g) beskrivelse i samsvar med bokstav d) ovenfor av konsekvenser for annen stat som
kan bli berørt av tiltaket.
h} vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, nærmere undersøkelser før
gjennomføring av planen.
i) vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, undersøkelser og tiltak med sikte på
å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av planen og eventuelle tiltak for å
begrense og avbøte negative virkninger av vesentlig betydning.
j) en redegjøre/se for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte eventuelle skader
og ulemper.

Når konsekvensutredningen er gjennomført i henho ld til det fastsatte programmet, skal Olje- og
energidepartementet sende konsekvensutredningen på høring til berørte myndigheter og
interesseorganisasjoner, samt gjøre fors laget tilgjengelig for offentligheten på internett og skal
samtidig kunngjøre i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring, jf.
petroleumsforskriften § 6c tredje ledd.
Departementet skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for
tilleggsutredninger eller dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger
skal sendes på høring til dem som har avgitt utta lelse i saken.
Åpning av nytt område for petroleumsvirksomhet forelegges for Stortinget, jf.
petro le umsforskriften § 6d. I saksfremlegget skal det gjøres rede for hvordan virkningene av
åpning av nytt område for petroleumsvirksomhet og innkomne høringsuttalelser er vurdert,
samt hvilken betydning disse er tillagt. Det skal vurderes i saksfremlegget om det bør stilles krav
til undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av
petroleumsvirksomheten. Det skal i saksfremlegget også vurderes om det bør stilles vilkår med
sikte på å begrense og avbøte negative virkninger av vesentlig betydning.
Stortinget fatter beslutning om åpning av et område for petroleumsvirksomhet på basis av den
fremlagte konsekvensutredningen.
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Før åpningen av Barentshavet Sørøst i 2013 som følge av enigheten med Russland om delelinjen
i 2010, hadde ikke nytt havområde blitt åpnet for petroleumsvirksomhet siden 1994, da store
områder i Norskehavet ble åpnet.
3.3.3

Konsesjonsrunder

Når et område er åpnet for petroleumsvirksomhet, kan det tildeles konsesjoner til å drive
petroleumsvirksomhet i det (utvinningstillatelser), jf. petroleumsloven § 3-3 jf. 3-1.
Utvinningstillatelser blir normalt tildelt gjennom konsesjonsrunder, som innebærer at
departementet kunngjør visse geografiske områder (blokker) som det kan søkes om
utvinningstillatelse for. Myndighetene tildeler utvinningstillatelser til en gruppe av selskaper
basert på søknader fra de individuelle selskapene.
På store deler av norsk sokkel har aktivitet pågått i mange år. I disse områdene er det kjent
geologi og godt utbygd infrastruktur og områdene omtales som modne. Andre deler av sokkelen
kjennetegnes av mindre kunnskap om geologien, større grad av tekniske utfordringer og
manglende infrastruktur. Slike områder omtales som umodne. For å få en hensiktsmessig
utforskning av både modne og umodne områder er det etablert to likestilte former for
konsesjonsrunder: tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for modne områder og
nummererte konsesjonsrunder for umodne områder. Hvilket areal som tildeles gjennom de
forskjellige konsesjonsrundene er basert på petroleumsfaglige vurderinger og områdets
geologiske modenhet.
TFO skjer årlig. Det er viktig at interessant leteareal i modne områder utforskes i riktig tid slik at
tidskritiske ressurser kan påvises og produseres. De fleste nye prosjektene i modne områder
ventes å være forholdsvis små og det vil ofte være nødvendig å knytte dem opp mot
eksisterende felt for at de skal være lønnsomme.
Nummererte konsesjonsrunder foregår i umodne områder på norsk sokkel. Normalt avholdes
det en nummerert konsesjonsrunde hvert annet år. Det kan imidlertid gå lengere tid mellom
konsesjonsrundene på grunn av hensynet til trinnvis utforskning og mer eller bedre informasjon.
Eksempelvis kan det være at man avventer resultater fra en letebrønn eller venter på at
innsamling av seismikk skal ferdigstilles. I umodne områder er det viktig at jevnlige
konsesjonsrunder gir tilgang til prospektivt areal, samtidig som hensynet til samfunnsøkonomisk
effektivitet gjennom trinnvis utforskning blir ivaretatt.
Fra 1965 til i dag er det utdelt til sammen 1129 utvinningstillatelser til å utvinne petroleum fra
2394 blokker. Av disse er 145 utvinningstillatelser i Barentshavet for til sammen 432 blokker. Til
sammenligning gjelder søksmålet om gyldigheten av 23. runde altså 10 tillatelser, for til sammen
40 blokker eller deler av blokker.
Bilag 60:

Regneark som viser lisenstildelinger på norsk sokkel

Oversikt over tidligere tildelingsrunder fremgår av:
Bilag 61:

OEDs faktahefte fra 2003 kap. 8

Bilag 62:

Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida - om
petroleumsvirksomheten
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Sistnevnte har generell interesse for flere punkter i saken, og fremlegges derfor i sin helhet. I
denne sammenheng viser vi til side 82-89.

3.3.4

Tildelingsprosessen

Tildelingsprosessen i de to forskjellige konsesjonsrundene er tilnærmet lik. Det som skiller dem
fra hverandre er i all hovedsak at nummererte konsesjonsrunder starter med en
nominasjonsprosess. Dette er en etablert praksis der selskapene gir forslag til departementet om
hvilket areal som bør inngå i den kommende konsesjonsrunden.
TFO-runde
12-15 måneder

Nummererte runder

18-24 måneder

Etter at det er utarbeidet et forslag til hvilket areal som skal inngå i en konsesjonsrunde, er
prosessen lik for de to konsesjonsrundene.
Olje- og energidepartementet sender et forslag til hvilket areal som bør inngå i en
konsesjonsrunde på offentlig høring. Regjeringen tar stilling til hvilke blokker som skal utlyses, og
på hvilke vilkår. I forkant av en utlysning blir det vurdert om det er kommet ny, vesentlig
informasjon som tilsier at blokker skal tas ut av forslaget eller om vilkår skal justeres. Etter
utlysning skal søkerne gis en søknadsfrist på minst 90 dager. Etter søknadsfristens utløp
begynner myndighetene sin behandling av søknadene.
En konsesjonsrunde avsluttes ved at det basert på søknadene og forhandlingene med selskapene
utarbeides et tilbud om utvinningstillatelse som oversendes selskapene. Tilbudet blir behandlet
av regjeringen før utsendelse. Aksepteres tilbudet blir utvinningstillatelsen tildelt gjennom
kongelig resolusjon i statsråd.
Konsesjonssystemet har vært gjenstand for politisk behandling en rekke ganger. Det har helt
siden oppstart av petroleumsvirksomheten jevnlig blitt utarbeidet stortingsmeldinger om
petroleumsvirksomheten. Stortinget er senest forelagt en gjennomgang av konsesjonsrundene i
Meld. St. 28 (2010-2011) (tilsvarets bilag 62) og i Prop. 114 S {2014-2015). Ved begge
anledninger er det også gjort utredninger og vurderinger av klima- og miljøspørsmål. Når det
gjelder sistnevnte, som konkret gjaldt utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet, er det særlig grunn
til å fremheve at denne meldingen også behandler spørsmålet om nasjonale klimautslipp fra
petroleumssektoren, og det er egne vurderinger av åpningen av Barentshavet Sørøst og den da
kommende 23. konsesjonsrunden. Dette fikk bred tilslutning på Stortinget.
Bilag 63:

Prop. 114 S (2014-2015) Norges største industriprosjekt- utbygging og
drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten, s.
1-20, 43-44, 56-62 og 81-90
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Bilag 64:

3.3.5

lnnst. 382 S (2014-2015)

Utvinningstillatelsen

En utvinningstillatelse gir rettighetshaver enerett til undersøkelse, leting etter og utvinning av
petroleum innenfor det geografiske området som tillatelsen omfatter. Tillatelsen regulerer
videre rettigheter og plikter som rettighetshaverne til en utvinningstillatelse har overfor staten.
Utvinningstillatelsen utfyller bestemmelsene i lovgivningen og stiller detaljerte vilkår for
virksomheten. Rettighetshaverne blir eiere av sin forholdsmessige andel av den petroleum som
produseres.

3.3.6

Utbygging, drift og avslutting

Det første som skjer etter at en utvinningstillatelse er tildelt, er at rettighetshaverne setter i gang
leting etter petroleumsforekomster i det aktuelle området. For å få tillatelse til å bore
letebrønner må rettighetshaveren bl.a. gjennomføre miljøutredninger og sende inn et
boreprogram. Boreprogrammene er blant annet basert på miljørisiko- og beredskapsanalyser,
herunder hensyn til blant annet gyteområder. Ingen leteboring tillates med mindre den kan
gjennomføres på forsvarlig måte.
Dersom de gjør drivverdige funn, innledes prosessen mot faktisk utbygging og utnytting av
funnet. Denne prosessen reguleres av petroleumslovens kap. 4 og petroleumsforskriften kap. 4.
Utbygging og drift skjer på bakgrunn av en plan for utbygging og drift (PUD) jf. petroleumsloven
§ 4-2. PUD omhandler en beskrivelse av utbyggingen og en vurdering av hvilke konsekvenser de
planlagte utbyggingstiltakene vil ha (konsekvensutredning). For rørledninger og landterminaler
må det utarbeides en plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av
petroleum (PAD) jf. petroleumsloven§ 4-3. Utbyggings- og driftsfasen er nærmere regulert i
petroleumslovens og petroleumsforskriftens kapittel 4.
PUD og PAD danner grunnlaget for godkjennelse av utbygging og drift av
petroleumsforekomster. PUD og PAD er betinget av Olje- og energidepartementets
godkjennelse. Før godkjennelse forelegges forslaget til utbygging for Stortinget dersom
kostnadene ved utbyggingen overstiger 20 mrd kroner. Øvrige utbygginger forelegges
regjeringen før de godkjennes av Olje- og energidepartementet.
Formålet med den konsekvensutredningen som skal gjøres i forbindelse med en utbygging er å
redegjøre for virkningene av en utbygging eller et anlegg og drift av disse, på miljø,
naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen skal sikre at disse virkningene blir tatt i
betraktning under planleggingen av en utbygging eller et anlegg, og når det skal tas stilling til om
og på hvilke vilkår godkjennelse av PUD eller tillatelse til PAD skal gis. Både programmet for
konsekvensutredningen og selve konsekvensutredningen er gjenstand for brede offentlige
høringer. Prosessen kan illustreres som følger:
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Konsekvensutredningsprosessen er åpen og skal sikre at aktører som har syn på utbyggingen og
anlegget har en mulighet til å uttrykke sin mening. Den sikrer at offentligheten gjøres
oppmerksom på eventuelle andre konsekvenser av tiltaket og mulige alternativer enn de
rettighetshaverne legger til grunn. Dette gjelder også med hensyn til hva som vil være nødvendig
å gjennomføre av avbøtende tiltak.
I forbindelse med konsekvensutredningen skal rettighetshaverne redegjøre for hvordan
miljøkriterier og kunnskap om miljøkonsekvensene har vært lagt til grunn for de tekniske
løsningene som er valgt. Det skal videre redegjøres for konsekvensene av de tekniske løsninger
som er valgt, og hvordan kravet til bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) skal ivaretas ved
den planlagte utbyggingen, herunder, men ikke avgrenset til energiløsning og produsert vann
håndtering. Det skal også gis en oversikt over hvilke avbøtende tiltak for å begrense utslipp til
luft og vann som er planlagt, sammen med en foreløpig vurdering av disse tiltakene.
Ved behandlingen av St. meld. nr. 41 (1994-95) vedtok Stortinget at det ved alle nye
feltutbygginger skal legges fram en oversikt over energimengden og kostnadene ved å benytte
kraft fra land framfor gassturbiner, jf. lnnst. S nr. 114 (1995-1996). Videre skal kostnadene ved
eventuelt å reinjisere C0 2 fra produsert gass, turbiner og andre anlegg legges frem dersom
tiltaket vurderes. Mulige NOx-reduserende tiltak skal også vurderes.
Bilag 65:

St. Meld. nr. 41 (1994-95), Klimaforlikets. 1-18, 22- 31 og 61-63

Bilag 66:

lnnst. S. nr. 114 (1995-1996) Klimaforlikets. 15-17 og sidene 32-33

Dette er sentrale tiltak og virkemidler for å sikre at gode, helhetlige løsninger velges slik at
klimagassutslippene fra den norske petroleumsvirksomheten begrenses. Dette kommer i tillegg
til de økonomiske virkemidlene (krav om kvoter og C0 2-avgift) som gir selskapene en økonomisk
egeninteresse av å drive sine anlegg med lave utslipp.
Avbrenning (fakling) av overskuddsgass ble forbudt på 70-tallet, og fakling er kun tillatt ut fra
sikkerhetsmessige hensyn. I produksjonstillatelsen fastsetter OED de totale mengder petroleum
som kan brennes eller kaldventileres. Disse utslippene er underlagt kvoteplikt og/eller COr
avgift, på samme måte som alle andre prosesser i forbindelse med utbygging, drift og avslutning.
På bakgrunn av søknad fra rettighetshaverne gir OED årlige produksjonstillatelser for olje og gass
fra det enkelte felt jf. petroleumsloven § 4-4.
Prosessen med avslutning av petroleumsvirksomhet følger de samme prinsippene som en
utbygging. Som hovedregel pålegger petroleumsloven rettighetshaverne å legge fram en
avslutningsplan for departementet to til fem år før utvinningstillatelsen utløper eller blir oppgitt,
eller bruken av en petroleumsinnretning opphører for godt jf. petroleumsloven § 5-1.
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Avslutningsplanen skal bestå av to deler; en konsekvensutredning og en disponeringsdel. OED
fatter på grunnlag av avslutningsplanen et disponeringsvedtak med frist for gjennomføring av
vedtaket.

3.4

Arealtilgang i Barentshavet frem til åpningen av Barentshavet Sørøst i 2013

Stortinget åpnet første gang for petroleumsvirksomhet i Barentshavet i 1979. Da ble 20 blokker
på Tromsøflaket åpnet. Senere på 1980-tallet ble ytterligere areal i Barentshavet Sør åpnet for
petroleumsvirksomhet før tilnærmet hele området ble åpnet i 1989. I Barentshavet var det per
2015 boret til sammen 137 brønner. Det er gjort større og mindre funn av petroleum, både olje
og gass.
Utviklingen av petroleumsvirksomheten i Barentshavet er oversiktlig fremstilt i de to siste
forvaltningsplanene for Barentshavet. Dokumentene er inntatt i sin helhet som bilag 47 og 12 til
stevningen. For oversiktens skyld inkluderes de relevante sidene også i tilsvaret:
Bilag 67:

Meld. St. 10 (2010-2011), Oppdatering av forvaltningsplanen for det
maritime miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, kapittel
4.3 om petroleumsvirksomheten, s. 604>9

Bilag 68:

Meld. St. 20 (2014-2015), Oppdatering av forvaltningsplanen for
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, kapittel 3.4 om
petroleumsvirksomheten, s. 43-49

I 1989 ble Barentshavet Sør formelt åpnet for petroleumsvirksomhet, etter omfattende
konsekvensutredninger, jf. St. Meld. nr. 40 (1988-1989) Åpning av Barentshavet syd for
letevirksomhet (stevningen bilag 13). Hovedkonklusjonen fra konsekvensutredningen av
Barentshavet Sør i 1989 var at en leteaktivitet til havs der det ikke skjer uhell vil ha liten
innvirkning på det økologiske system i havet, i strandsonen eller ved iskanten.
Stortinget ga i 1989 sin tilslutning til å åpne Barentshavet Sør for petroleumsvirksomhet, se
lnnst. S. nr. 216 (1988-1989) (stevningen bilag 14 del 2). En av vurderingene til komiteen var at:

Komiteen viser til at en etter 25 år med petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, står godt
rustet til å utføre denne virksomheten på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, også slik at
det blir tatt hensyn til levende ressurser og miljø. Under normalsituasjon har virksomheten
kun medført små effekter på miljøet og de levende ressursene. Denne risikoen er nå
minimalisert ved de reguleringer som nå gjennomføres, både ved seismiske undersøkelser
og ved bruken av kjemikalier under leteboringer. Det har heller ikke vært noen ulykker
med utslipp av store mengder olje under leteboring. Erfaring viser at leteboring i
Barentshavet hverken reiser spesielle geologiske eller teknologiske problemer,
sammenliknet med virksomhet på andre deler av norsk sokkel. Det er de spesielle
klimatiske forhold og mørketid som vil være problematisk dersom et uhell skulle inntreffe.
I 2001 besluttet regjeringen å suspendere all petroleumsvirksomhet i Barentshavet inntil
regjeringen hadde gjennomført en konsekvensutredning av helårig petroleumsaktivitet i
området (Utredning av helårlig petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet (ULB)). Denne
ble ferdigstilt høsten 2003, og regjeringen fattet i desember 2003 beslutning om at
petroleumsvirksomheten i Barentshavet Sør kunne videreføres med visse unntak. Arbeidet med
ULB pågikk i ca 2 år. Basert på et utredningsprogram ble det gjennomført 27 temautredninger. I
tillegg ble også 7 rapporter som beskriver tilstanden i området, og som var felles for alle
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utredningene under den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet, benyttet i ULB-arbeidet.
Dette ble forelagt Stortinget i St. Meld. nr. 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten.
I lnnst. S. nr. 249 (2003-2004) fremgår det at flertallet <<slutter seg til Regjeringens beslutning om
å gjenåpne Barentshavet for leting og utvinning av petroleumsressurser» . Som fø lge av dette ble
akt iviteten gjenopptatt i Ba rentshavet sør.
Bi lag 69:

St. Meld. nr. 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten s. 52-56 og

84-109
Bilag 70:

lnnst. S. nr. 249 (2003- 2004) s. 1-19 og 30-31

Fra 2003 til 2013 er det tildelt flere utvinningstillatelser i Barentshavet Sør, og det er foretatt og
planlagt utbygging av flere felt.
Snøhvitfeltet ble påvist i 1984 og godkjent for utbygging av Stortinget i 2002. Feltet kom i
produksjon i 2007, og var dermed det første feltet der det ble utvunnet petroleum i
Barentshavet. Feltet er uten installasjoner på overflaten, og gassen som utvinnes sendes direkte
til land for nedkjøling til LNG på Melkøya ved Hammerfest og videre eksport.
Prosessen knyttet til utbygging av Snøhvitfeltet er illustrerende for den prosessen som gjenstår
før det eventuelt vil være tale om faktisk produksjon av petro leum fra utvinningstillatelser tildelt
i 23. konsesjo nsrunde (dersom det gjøres funn). Som bevis fremlegges derfor:
Bilag 71:

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

Bilag 72:

lnnst. S. nr. 100 (2001-2002)

Bilag 73:

Utdrag fra Stortingsdebatten 7. mars 2002, sak nr. 1, s. 1844-1875 samt

1895-1896
Goliat-feltet ble påvist i 2000. PUD for Goliat ble innlevert til myndighetene 18. februar 2009 og
produksjonsstart var i mars 2016. Feltet er lokalisert i den sørvestlige delen av Barentshavet,
omtrent 85 km nordvest for Hammerfest og 50 km sørøst for Snøhvit-feltet.
Også prosessen for utbygging av Goliat-feltet er ill ustrerende. Som bevis fremlegges derfor:
Bilag 74:

St.prp. nr. 64 (2008-2009) s. 5-6, 12-27, 33-36, 52-53, 101 og 109

Bilag 75:

lnnst. S. nr. 363 {2008-2009)

Bilag 76:

Utdrag fra Stortingsdebatten 18. juni 2009, sak nr. 18 og 19, s. 3959-3971

Sak nr. 19 {s. 3971-77) gjaldt spørsmål om å trekke Statoil ut av oljesand i Canada. Denne er
inkludert i bilaget fordi den illustrerer den parlamentariske debatten rundt klimagassutslipp
produsert av norske selskaper i utlandet og klimaendringene i et globalt perspektiv.
Johan Castberg-feltet ble funnet i 2011. Castberg-funnet i ligger om lag 240 kilometer nord for
Hammerfest, og er det største oljefunnet på norsk sokkel som ennå ikke er besluttet bygget ut
{anslagsvis 550 mill. fat utvinnbare oljeekvivalenter).
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Rettighetshaverne på Castberg-feltet sendte 13. september 2016 utkast til program for
konsekvensutredning på offentlig høring. Høringsfristen var 31. oktober 2016 og om lag 44
høringsinstanser har gitt uttalelse. Rettighetshaverne vil nå ta stilling til merknadene og sende et
oppdatert forslag til utredningsprogram til OED for fastsettelse. Selve konsekvensutredningen vil
bli gjennomført i løpet av 2017, og rettighetshaverne planlegger endelig investeringsbeslutning
og innlevering av plan for utbygging og drift i 4. kvartal 2017. I tråd med denne timeplanen vil
utbyggingen forelegges Stortinget og sluttbehandles av OED våren 2018.
Til illustrasjon av prosessen for utbygging av Johan Castberg-feltet fremlegges som bevis:
Bilag 77:

Artikkel fra Aftenposten, 13. september 2016

Bilag 78:

Representantforslag 124 S (2015-2016)

Bilag 79:

Skriftlig spørsmål 2.2.2016 fra Ola Elvestuen (V) til olje- og
energiministeren Tord Lien, besvart 9.2.2016 (Dokument nr. 15:514

(2015-2016))
Bilag 80:

Skriftlig spørsmål 7.3.2016 fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) t il olje- og
energiministeren Tord Lien, besvart 14.3.2016 (Dokument nr. 15:723

(2015-2016))
Bilag 81:

Skriftlig spørsmål 30.5.2013 fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og
energiministeren Ola Borten Moe, besvart 7.6.2013 (Dokument nr.

15:1388 (2012-2013))
Bilag 82:

Skriftlig spørsmål 20.2.2013 fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og
energiministeren Ola Borten Moe, besvart 1.3.2013 (Dokument nr.

15:868 (2012-2013))
Behandlingen av Snøhvit, Goliat og Johan Castberg viser både hvilken virksomhet som allerede
lenge har foregått i Barentshavet, og hvilke prosesser som fortsatt gjenstår, dersom det skulle bli
funnet drivverdige forekomster på noen av de blokkene som er omfattet av 23. runde, herunder
hvilke miljøkonsekvensutredninger og høringsrunder som vil bli foretatt, og hvordan den
politiske behandlingen vil arte seg. Som det fremgår er Stortinget tungt inne i disse sakene, som
ikke bare behandles faglig og administrativt, men også er underlagt folkevalgt styring og kontroll.
3.5

Åpningen av Barentshavet Sørøst i 2013

15. september 2010 ble Overenskomst mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og
samarbeid i Barentshavet og Polhavet undertegnet i Murmansk. Overenskomsten fullførte den
maritime avgrensningen mellom partene og avklarte de utestående spørsmål i den forbindelse.
Overenskomsten videreførte partenes eksisterende fiskerisamarbeid og etablerte prosedyrer for
enhetlig og ansvarlig behandling av eventuelle grenseoverskridende petroleumsforekomster.
I 2011, da overenskomsten med Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet
og Polhavet trådte i kraft, besluttet regjeringen, med Stortingets tilslutning, å igangsette en
konsekvensutredning etter petroleumsloven med sikte på tildeling av utvinningstillatelser og
datainnsamling i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet Sør
(Barentshavet Sørøst). Den daværende regjeringen Stoltenberg varslet oppstart av en
åpningsprosess blant annet i Meld. St. 28 (2010-2011) (tilsvarets bilag 62) og i Meld. St. 10

Side 18 av 42

5337

REGJERINGSADVOKATEN

(2010-2011) (stevningens bilag 47). Komitebehandlingen av sistnevnte viser Stortingets syn på
petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Som bevis fremlegges:
Bilag 83 :

lnnst. 433 S (2010-2011) s. 12- 19

Åpningsprosessen av Barentshavet Sørøst besto av to deler. Den ene delen var en kartlegging av
geologien og dermed ressu rspotensialet i området. Den andre delen var en vurdering av de
næringsmessige, mi ljømessige og andre samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet i
området. Ressurskartleggingen og konsekvensutredningen samt innkomne høringsuttalelser t il
denne, dannet grunnlaget for åta stilling til åpning av området for petroleumsvirksomhet.
Arbeidet med et forslag t il program for konsekvensutredning ble startet sommeren 2011.
Forslaget ble sendt på offentlig høring 22. november 2011. Høringsfristen gikk ut 29. februar
2012. Samtid ig ble utredningsarbeidet igangsatt. Basert på programutkastet og innkomne
uttalelser fastsatte departementet endelig utredningsprogram 5. juli 2012. Etter at
konsekvensutredningen var ferdigsti lt ble den lagt ut på offentlig høring med frist 16. januar
2013.
De konsekvensutredninger som ble foretatt og resultatet etter høringsrunden er beskrevet i
Meld. St. 36 (2012-2013) (stevningens bilag 17 del 1).
Det ble gjennomført totalt 24 studier for å sammenfatte kunnskap om relevante forhold og
utrede mulige virkninger av petroleumsvirksomhet i havområdet. Oppsummert viste
konsekvensutredningen at et større akuttutslipp kan ha alvorlig miljøpåvirkning, men på
grunnlag av erfaringer fra norsk petroleumsvirksomhet i andre områder, vurderes
sannsynligheten for et slikt utslipp som lav. Boretidsbegrensninger vil kunne redusere eventuelle
konsekvenser av et akuttutslipp betydel ig. Petroleumsvirksomhet vil i liten grad ha negative
miljøkonsekvenser ved ordinær drift. Konsekvensvurderingen viste videre at petroleumsaktivitet
i Barentshavet Sørøst kan skape betydelige verdier for samfunnet og vil kunne bidra til
verdiskaping og økt sysselsetting nasjonalt, regionalt og lokalt. En åpn ing av området legger også
til rette for at norske interesser kan ivaretas i grenseområdet mot Russland . Tabellen under viser
tematiske fagstudier som ble gjennomført som del av konsekvensutredningen.
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Av særlig interesse er utredningen av konsekvenser for regulære utslipp til luft. Som bevis
fremlegges:
Bilag 84:

Åpning av havområdene vest for delelinjen i Barentshavet Sør for
petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft. Rapport
fra Norsk institutt for luftforskning (NILU), september 2012.

I konklusjonen på side 56 i rapporten, som altså gjelder de samlede utslippene som potensielt
følger av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Sørøst, heter det blant annet:
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Basert på de eksisterende data er konklusjonen at bidraget til forsuring fra
petroleumsaktivitet ved Jan Mayen og i Barentshavet er ubetydelig, men generelt kan
man si atfor områder som i dag har overskridelser av tålegrensen for forsuring, eller
ligger på grensen til overskridelse, vil et hvert bidrag til økning av svovel- og
nitrogenavsetningen potensielt endre vannkvaliteten.

Våren 2013 fremmet regjeringen Stoltenberg stortingsmeldingen om åpning av Barentshavet
Sørøst for petroleumsvirksomhet, som var resultat av omfattende politiske prosesser i de tre
daværende regjeringspartiene, se Meld. St 36 (2012-2013) Nye muligheterfor Nord-Norge åpning av Barentshavet sørøstfor petroleumsvirksomhet (stevningens bilag 17 del 1) og noe
senere Meld. St. 41 (2012-2013) Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012-2013) (stevningens bilag
17 del 2).
I den første av disse meldingene sammenfattet og vurderte departementet resultatene fra de
mange miljøkonsekvensutredningene som var gjort. I meldingen er miljøkonsekvensene av åpne
Barentshavet Sørøst generelt omtalt som følger på side 6:
Konsekvensutredningen viser at et større akuttutslipp kan ha alvorlig miljøpåvirkning,
men på grunnlag av erfaringer fra norsk petroleumsvirksomhet i andre områder,
vurderes sannsynligheten for et slikt utslipp som lav. Boretidsbegrensninger vil kunne
redusere eventuelle konsekvenser ved et akuttutslipp betydelig. Petroleumsvirksomhet
vil i liten grad ha negative miljøkonsekvenser ved ordinær drift.

Om utslipp til luft heter det på side 28 at:
Prognosene for utslipp til luft viser at utslippene vil variere over tid, for CO2 generelt fra
knapt 600 000 tonn synkende til 300 000 tonn per år for høyt scenario. NOJrutslippene
vil variere fra 1 600 tonn synkende til 800 tonn per år.
Utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet i området vil kun medføre marginale bidrag til
totalbelastningen, og generelt ikke medføre negative virkninger på miljø. Bidrag til
forsuring av overflatevann fra petroleumsaktivitet vil i henhold til utredningen være
ubetydelig. Det påpekes likevel at for områder som i dag har overskridelser av
tålegrensen for forsuring, eller ligger på grensen til overskride/ser, vil et hvert bidrag til
økning av svovel- og nitrogenavsetning potensielt endre vannkvaliteten.
Økt petroleumsaktivitet vil også kunne bidra til høyere utslipp av metan- og sotpartikler
(svart karbon). Det samlede utslippet av svart karbon fra økt petroleumsaktivitet i
Barentsområdet er beskjedent i forhold til utslippene globalt, men den oppvarmende
effekten av utslippene per gram kan være stor på grunn av den nordlige beliggenheten.

I meldingen ble det også lagt føringer og begrensninger for den kommende 23. konsesjonsrunde,
herunder at det i området mellom 35 km og 65 km fra grunnlinjen i åpningsområdet vil det ikke
være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. mars - 31. august, og at det i områder
nærmere enn 50 km fra den faktiske/observerte iskanten vil det ikke være tillatt med leteboring
i oljeførende lag i perioden 15. desember -15. juni.
Stortinget behandlet meldingen om åpning av Barentshavet Sørøst våren 2013, jf. lnnst. 495 S
(2012-2013).
Bilag 85:

lnnst. 495 S (2012-2013)
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Under stortingsbehandlingen sluttet samtlige partier seg til åpningen av Barentshavet Sørøst, og
bare et parti (KrF) hadde enkelte forslag til begrensinger nær iskanten, som ble nedstemt av et
bredt flertall. I komitemerknadene heter det blant annet at:
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, er tilfreds med at
regjeringen etter en konsekvensutredning etter petroleumsloven foreslår å åpne
Barentshavet sørøstfor petroleumsvirksomhet. (s. 4) [. ..}
Komiteen konstaterer at regjeringen har gjennomført en konsekvensutredning etter
petroleums/oven. Forslaget til program for konsekvensutredningen ble sendt på høring i
november 2011, og endelig program for konsekvensutredningen ble fastsatt i juli 2012.
Selve konsekvensutredningen ble sendt på høring med høringsfrist 16. januar 2013.
Kom iteens flertall, alle unntatt medlemmetfra Kristelig Folkeparti, er av den oppfatning
at departementet har utført en grundig og lovmessig håndtering av åpningsprosessen.
I den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
(Meld. St. 1 {2010-2011}} vurderte regjeringen at åpningsområdet ikke skiller seg
vesentlig fra andre deler av Barentshavet. Det er derfor fornuftig at regjeringen tok
utgangspunkt i det generelle kunnskapsgrunnlaget fra arbeidet medforvaltningsplanen
i arbeidet med konsekvensutredningen. Komiteen har merket seg at det er særlig nord i
åpningsområdet, mot iskanten og helt sør i åpningsområdet inn mot land, at det er
størst miljøkonsekvenser. Komiteen viser til at departementet også skisserer at det nord
i åpningsområdet er behovfor ny teknologi og nye løsninger for oljevernberedskap.
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, viser til at
konsekvensutredningen har avdekket relativt små potensielle miljøkonsekvenser av
petroleumsvirksomhet i åpningsområdet.
Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Senterpartiet, har merket seg at konsekvensutredningene og flere høringsinstanser viser
til at et større akuttutslipp av olje kan ha alvorlige miljøkonsekvenser. På grunnlag av
erfaringer fra petroleumsvirksomhet i andre områder på norsk sokkel, vurderes
sannsynligheten for slikt utslipp som lav. (s. 6-7)

Også under den påfølgende debatten ble det påpekt at det var bred politisk enighet om
betydningen av åpne Barentshavet Sørøst for petroleumsvirksomhet. Debatten fra 19. juni 2013
er fremlagt i sin helhet i stevningen som bilag 19 del 2. For oversiktens skyld fremlegges de mest
relevante sidene:
Bilag 86:

3.6

Debatten om åpning av Barentshavet Sørøst på Stortinget den 19. juni
2013, St.tid. 2012-2013, s. 4697-4706, sak nr. 3

Forvaltningsplaner

I tillegg til de miljøkonsekvensutredningene som er gjort i forbindelse med åpningen av
Barentshavet Sør og Barentshavet Sørøst, utredes miljøet i Barentshavet mer generelt også
gjennom systemet med såkalte egne «forvaltningsplaner». Dette er en praksis som ble etablert
av Stortinget i 2002 forbindelse med St. meld. nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav. Formålet med
forvaltningsplanen er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og
økosystemtjenester, og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet
og naturmangfold. Forvaltningsplanen er derfor et verktøy både for å tilrettelegge for
verdiskaping og for å opprettholde miljøverdiene i havområdet.
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Bilag 87:

St. meld. nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav, s. 7-19

Forvaltningsplanene er i hovedsak fremlagt for Stortinget som stortingsmeldinger. Det er lagt
frem forvaltningsplaner for samtlige havområder, herunder også egne for Barentshavet. Så langt
er det utarbeidet tre slike. Den første var St.meld. nr. 8 (2005-2006) - Helhetlig forvaltning av

det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan).
Bilag 88:

St.meld. nr. 8 (2005-2006) - Helhetlig forvaltning av det marine miljø i
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan), s. 7-12

Deretter fulgte Meld. St. 10 (2010-2011) - Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine
miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (stevningens bilag 47). I tillegg ble Meld.
St. 20 (2014-2015) - Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten lagt frem for Stortinget våren 2015
(stevningens bilag 12), men denne ble sendt i tilbake til regjeringen på grunn av mangler ved
prosessen.

I meldingene er det inntatt egne delkapitler om petroleumsvirksomheten i Barentshavet, og
hvilke konsekvenser den medfører. Hovedkonklusjonen fra forvaltningsplanene er at
miljøtilstanden i Barentshavet i hovedsak er god. Barentshavet er et rent og rikt hav og har i all
hovedsak et lavt forurensningsnivå.
For fullstendighetens skyld fremlegges relevante deler av stortingskomiteens innstillinger:
Bilag 89:

lnnst. 433 S (2010-2011) til Meld. St. 10 (2010-2011) s. 12-19

Bilag 90:

lnnst. 383 S (2014-2015) til Meld. St. 20 (2014-2015)

Våren 2016 ble det under behandlingen av lnnst. 294 S (2015-2016) til Meld. St. 14 (2015-2016)
Natur for livet- Norsk handlingsplan for naturmang/old fattet et generelt anmodningsvedtak
(nr. VII) om at: «Stortinget ber regjeringen revidere de helhetlige og økosystembaserte

forvaltningsplanene for våre havområder minimum hvert tolvte år, og oppdatere dem hvert
fjerde år». Dette innebærer at det også fremover vil bli gjennomført jevnlige rapporteringer til
Stortinget om miljøtilstanden i Barentshavet.
Bilag 91:
3.7

lnnst. 294 S (2015-2016)

Gjennomføringen av 23. konsesjonsrunde

23. konsesjonsrunde ble startet i august 2013. Daværende regjering inviterte selskapene på
norsk sokkel til å nominere områder de ønsket å inkludere i 23. konsesjonsrunde. Fristen for å
nominere områder gikk ut i januar 2014. Gjennom nominasjonsprosessen fremmet
oljeselskapene sitt syn på hvilke blokker de anså mest geologisk prospektive. Nominasjonene
viste stor interesse fra selskapene, særlig for områdene i Barentshavet Sørøst.
40 selskaper sendte inn forslag til blokker de ønsket å inkludere i 23. konsesjonsrunde.
Nominasjonene omfattet 160 blokker, hvorav 140 blokker i Barentshavet og 20 blokker i
Norskehavet. 86 blokker ble nominert av to eller flere selskaper.
I februar 2014 ble forslag til blokker som skulle inngå i 23. konsesjonsrunde sendt på høring. I 23.
konsesjonsrunde ble det foreslått å utlyse totalt 61 blokker fordelt på 7 blokker i Norskehavet,
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34 blokker i Barentshavet Sørøst og 20 blokker i resten av Barentshavet Sør. For det nylig åpnede
området i Barentshavet Sørøst ble det kun bedt om innspill knyttet til om det hadde tilkommet
ny, vesentlig informasjon etter at Stortinget behandlet Meld. St.36 (2012-2013) og Meld. St. 41
(2012-2013) (stevningens bilag 17 del 1 og 2). For øvrige områder ble det bedt kun om innspill
knyttet til om det hadde tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante
forvaltningsplanen ble vedtatt, jf. Meld. St. 28 (2010-2011) (tilsvarets bilag 62).
Bilag 92:

Høring - forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde, brev
datert 14.2.2014, Olje- og energidepartementet

Bilag 93:

Kart 23. runde - forslag til utlysning

Bilag 94:

23. konsesjonsrunde på norsk sokkel - nominering av areal, brev datert
28.8.2013, Olje- og energidepartementet

Etter utløpet av høringsfristen vurderte Olje- og energidepartementet de innkomne uttalelser.
Det ble utarbeidet et forslag til regjeringen til hvilke områder som burde inngå i utlysningen på
hvilke vilkår, sammen med vurdering av høringsuttalelsene. I januar 2015 ble 23.
konsesjonsrunde utlyst. Runden omfattet 57 blokker, eller deler av blokker. Disse fordelte seg på
34 blokker i Barentshavet sørøst, 20 blokker Barentshavet Sør og 3 blokker i Norskehavet.
Bilag 95:

Utlysning av 23. konsesjonsrunde, pressemelding 20.1.2015, Olje- og
energidepartementet

Bilag 96:

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum,
Oljedirektoratet

Bilag 97:

Announcement of invitation to apply for petroleum production licences
rd
on the Norwegian Continental Shelf - 23 licensing round (2015/C
275/03)

Ved søknadsfristens utløp i desember 2015 hadde 26 selskaper levert søknader til
departementet om å få tildelt nytt areal. Etter søknadsfristen ble søknadene behandlet på vanlig
måte og vurdert av både Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet/Arbeids- og sosialdepartementet
og Olje- og energidepartementet. Forhandlingsmøtene med selskapene ble avholdt i mars 2016,
og deretter tok regjeringen stilling til hvilke selskaper som skulle få tilbud om andeler og
operatørskap med vilkår og arbeidsprogram. Tilbudet ble sendt ut i mai 2016. Dernest ble
tildeling av nye utvinningstillatelser i konsesjonsrunden endelig besluttet ved kongelig resolusjon
i statsråd i juni 2016 (stevningens bilag 6).
3.8

Nærmere om den politiske vurderingen av 23. konsesjonsrunde

Prosessen som ledet frem til regjeringens vedtak om tildeling av utvinningstillatelser i 23.
konsesjonsrunde har vært gjenstand for omfattende politisk behandling, både i regjering og flere
ganger på Stortinget.
For det første er 23. runde en videreføring av tidligere prosesser om petroleumsvirksomhet i
Barentshavet Sør og Barentshavet Sørøst, som tidligere beskrevet, og som Stortinget ved en
rekke anledninger har gitt bred tilslutning til. Den delen av 23. runde som gjelder blokker i
Barentshavet Sørøst er en direkte oppfølgning av åpningen av dette området våren 2013, som
samtlige partier på det daværende Stortinget stilte seg bak (med noen mindre forbehold fra KrF).
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For det andre har Stortinget også ved flere anledninger de siste årene tatt direkte stilling til 23.
runde. Det har skjedd selv om kompetansen til å lyse ut konsesjonsrunder etter loven ligger til
regjeringen (kongen i statsråd) og ikke trenger Stortingets samtykke.
Dette skjedde blant annet i 2015 i forbindelse med proposisjonen utbygging av Johan Sverdrupfeltet, som også inneholdt en generell statusrapport til Stortinget om olje- og gassvirksomheten,
Prop. 114 S (2014-2015), som er inntatt ovenfor som bilag 63, og som på s. 60-63 har en særskilt
redegjørelse for prosessen med 23. konsesjonsrunde. Under behandlingen av denne våren 2015,
se lnnst. 382 S (2014-2015), som er inntatt ovenfor som bilag 64, adresserte Stortinget en rekke
forhold rundt 23. konsesjonsrunde og ga tilslutning til gjennomføringen av konsesjonsrundene
og de vilkår som er satt.
Videre har det de siste årene vært tre konkrete forslag fra enkeltpartier på Stortinget om å
stanse hele eller deler av 23. konsesjonsrunde, som alle tre er nedstemt med bredt flertall.
Det første forslaget ble fremsatt våren 2014 av representanten Rasmus Hansson (MPDG), og gikk
ut på at «Stortinget ber regjeringen stanse tildelingen av nye blokker i den 23. konsesjonsrunden
på norsk sokkel». Forslaget var begrunnet i hensynet til det globale klimaet. Forslaget ble
nedstemt med 95 mot 3 stemmer. Et alternativt forslag fra SV om «ikke å tildele blokker i 23.
konsesjonsrunde som Miljødirektoratet og Polarinstituttet har frarådet utlyst i sin høring» ble
nedstemt med 90 mot 4 stemmer. Under stortingsbehandlingen ga et bredt flertall tilslutning til
23. runde. I den forbindelse ble det blant annet uttalt i innstillingen at:
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti og Senterpartiet, merker seg at representantforslaget om å avlyse 23.
konsesjonsrunde argumentererfor dette av hensyn til miljø og klima.
Flertallet vil vise til at det er et overordnet mål for norsk petroleumspolitikk at den skal
forenes med Norges rolle som ledende i miljø- og klimapolitikk. Det stilles derfor strenge
krav til miljøhensyn ved åpning, leting og produksjon av felt på norsk sokkel. I
internasjonal sammenheng er Norge blant verdens mest effektive og forsvarlige
produsenter av olje og gass. I løpet av de 45 årene Norge har vært produsent av olje og
gass har det kontinuerlig vært et fokus på å begrense utslipp og miljøskade fra
virksomheten. Sammenlignet med det internasjonale gjennomsnittet for utslipp til luft fra
petroleumsvirksomhet, ligger Norge svært lavt både når det gjelder klimagassene C02,
NOx og nmVOC. Norsk sokkel er underlagt både kvoteplikt og C02-avgift for sine utslipp,
noe som har ført til at utslipp fra norsk petroleumsvirksomhet er lave sammenlignet med
det som er tilfellet fra andre produserende land. Fakling som ikke går på bekostning av
sikkerhetshensyn er også forbudt etter petroleumsloven. [ ...]
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti og Senterpartiet, vil påpeke at det derfor vil være nødvendig med økt bruk av
fornybar energi, men også en større overgang fra kull til naturgass. For å lykkes med dette
vil det være nødvendig med en global pris på C02-utslipp, samt at EU lykkes med sine
ambisjoner om en enda mer ambisiøs klima- og miljøpolitikk hvor et fungerende
kvotemarked er en viktig bærebjelke.
Flertallet viser til at norsk olje og gass, produsert under strenge miljøkrav, også i
fremtiden kan og bør spille en rolle i å dekke verdens energibehov.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, påpeker at hensynet til miljø er tungtveiende i all
norsk petroleumsvirksomhet. Store deler av områdene i 23. konsesjonsrunde ligner på
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allerede åpnede områder lenger vest i Barentshavet, hvor petroleumsaktivitet har pågått i
nærmere 35 år.[... ]
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti og Senterpartiet, stiller seg bak Stortingets overordnede mål for norsk
petroleumspolitikk om langsiktighet og forutsigbarhet for fortsatt verdiskaping fra norsk
sokkel. Samtidig understreker flertallet betydningen av et kontinuerlig fokus på miljø og
sikkerhetfor å sørge for god og bærekraftig ressursforvaltning. Å avlyse tildelingen av nye
blokker i 23. konsesjonsrunde anses derfor ikke å være i tråd med Stortingets mål for
norsk petroleumspolitikk.

Bilag 98:

Representantforslag 39 S, Dokument 8:39 (2013-2014)

Bilag 99:

lnnst. 206 S (2013-2014)

Bilag 100:

Debatten på Stortinget den 5. juni 2014, se St. tid. 2013-2014 s. 29652976, og voteringen på s. 2996-2997

Det neste forslaget kom våren 2015 i forbindelse med Stortingets behandling av meldingen om
oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet, se lnnst. 383 S (2014-2015), inntatt ovenfor
som bilag 90. Under komitebehandlingen ble det stilt forslag fra KrF, Venstre, SV og MPDG om
at:
Forslag 2
Stortinget ber regjeringen sikre at det i områdene ved iskanten og polarfronten ikke
igangsettes petroleumsvirksomhet.
Forslag 3
Stortinget ber regjeringen avstå fra å tildele blokkene 7336/1, 7435/9, 7435/10, 7435/11,
7435/12, 7436/10, 7435/3 og 7335/1, 7435/2, 7434/7, 7434/8, 7434/9, 7332/9, 7333/7,
7322/3 og 7323/1 i 23. konsesjonsrunde, i tråd med Norsk Polarinstitutts og
Miljødirektoratets høringsinnspill.

Dette forslaget ble nedstemt med 82 mot 16 stemmer.
Våren 2016 ble det nok en gang fremmet forslag om å stanse 23. runde, denne gangen av tre
representanter fra SV. Bakgrunnen denne gangen var Paris-avtalen, og begrunnelsen for
forslaget var at prosessen med 23. runde burde stanses i påvente av en uavhengig
kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken norsk olje det vil være anledning til å hente ut i lys av
klimaavtalen i Paris. Forslaget ble nedstemt med 94 mot 4 stemmer. Også denne gangen ble det
dessuten fremsatt et alternativt forslag om ikke å tildele blokker i de områdene som ligger
nærmest iskanten. Dette ble nedstemt med 83 mot 15 stemmer.
Bilag 101:

Representantforslag 49 S. Dokument 8:49 S (2015-2016}

Bilag 102:

lnnst. 274 S (2015-2016)

Bilag 103:

Debatten på Stortinget den 23. mai 2016, se St. tid. 2015-2016 s. 32143222 og voteringen s. 3235-3237

Staten vil vise til at Stortinget på denne måten tre ganger i de senere år, våren 2014, våren 2015
og våren 2016, har fått seg forelagt forslag om å stanse 23. konsesjonsrunde, basert på

Side 26 av 42

5345

REGJERINGSADVOKATEN

argumenter som i sitt hovedinnhold er identisk med saksøkernes argumentasjon i stevningen.
Alle tre gangene har Stortinget med bredt flertall awist forslagene. Dette illustrerer hvordan
søkmålet er et forsøk på rettslig omkamp om en sak som allerede er grundig faglig og
demokratisk behandlet, og som har støtte hos et bredt folkevalgt flertall.

4

NORSK KLIMAPOLITIKK OG KLIMAREGULERING

4.1

Hovedtrekk

En eventuell produksjon som følge av utvinningstillatelsene tildelt i 23. konsesjonsrunde vil være
underlagt det strenge forvaltningsregimet som gjelder på norsk sokkel. Hensynet til klassisk
miljøvern har alltid stått sentralt i diskusjonene rundt åpning av nye områder og reguleringen av
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Det gjelder også klima. Klimagassutslipp fra norsk
petroleumsvirksomhet stod på agendaen allerede før grunnlovens miljøparagraf ble vedtatt,
blant annet i forbindelse med oppfølgingen av rapporten fra Verdenskommisjonen for utvikling.
Statens forening av rollen som henholdsvis energiprodusent og ivaretaker av klima og miljø vil bli
nærmere beskrevet i avsnitt 4.3 nedenfor.
Utgangspunktet for det folkerettslige samarbeidet om å løse verdens problemer knyttet til
klimaendringer er at hvert land er ansvarlig for utslippene landet genererer. At utslippene skal
allokeres der de genereres, er i tråd med forurensningsrettens prinsipp om at forurenseren
betaler. Norges folkerettslige forpliktelser både under Kyotoprotokollen og Parisavtalen er
knyttet opp til et nasjonalt utslippsmål. Statene har anledning til å benytte seg av etablerte
mekanismer for kjøp og salg av klimakvoter for å oppfylle sine forpliktelser under avtalene. En
kort beskrivelse av Norges folkerettslige forpliktelser blir gitt i avsnitt 4.2 nedenfor.
For å bidra til å oppfylle Norges nasjonale forpliktelser innførte norske myndigheter i 2005 et
nasjonalt kvotesystem for private aktører innenfor kvotepliktig sektor. Som følge av at EUs
klimakvotedirektiv ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007, har norske bedrifter tilgang til det
europeiske kvotemarkedet. Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel har vært kvotepliktig i
henhold til klimakvoteloven og klimakvoteforskriften siden 2008.
Det prinsipielle grunnlaget for et kvotesystem er at de samlede utslippene er bestemt i
kvoteperioden. Det betyr at reduserte utslipp ett sted innenfor systemet motsvares av økte
utslipp et annet sted. I et slikt system er derfor den eneste direkte måten å redusere utslippene
på, å redusere antall kvoter. Kvotesystemet er nærmere forklart i avsnittene 4.2.3 og 4.4.2.
Klimakvoter er ikke det eneste virkemiddelet myndighetene har tatt i bruk for å redusere
klimagassutslippene fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Andre sentrale tiltak er COiavgift som ble innført i 1991, forbud mot takling siden 70-tallet og arbeidet med å knytte
produksjonsanlegg på norsk sokkel til kraft fra land, herunder i Barentshavet. Disse virkemidlene
vil bli kort beskrevet i avsnitt 4.4.
Norske myndigheter har en uttalt forventning om at Norges rolle som petroleumsprodusent skal
forenes med en ambisjon om å være ledende i miljø- og klimapolitikken, jf. Meld. St. 28 (20102011) En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten side 7 {fremlagt som bilag 62 over).
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Kort om Norges internasjonale klimaforpliktelser

4.2.1

FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen

Det overordnede rettslige rammeverket for det internasjonale klimaarbeidet er FNs
rammekonvensjon om klimaendringer (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCC).
Norge ratifiserte avtalen 11. juni 1993, jf. St.prp.nr. 36 {1992-93). Kyotoprotokollen er en avtale
under Klimakonvensjonen, vedtatt i 1997 og ratifisert av Norge i 2002. Avtalen innebærer
tallfestede utslippsforpliktelser for Norge. Utslippsreduserende tiltak kan iverksettes både
nasjonalt og i andre stater, bl.a. gjennom kvotehandel mellom statene. Dette foregår ved bruk av
fleksible markedsmekanismer etablert under protokollen.
Kyotoprotokollen trådte i kraft i 2005 og første forpliktelsesperiode var fra 2008 til 2012. Denne
ble gjort opp i 2015, og Norge innfridde både forpliktelsen og målet om å overoppfylle
utslippsforpliktelsen med ti prosent. Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode, vedtatt på
Klimakonvensjonens partsmøte i Doha i 2012, gjelder for perioden 2013 til 2020. Norge har for
denne perioden forpliktet seg til et utslippsnivå som tilsier at utslippene i 2020 skal være
redusert med 30 prosent sammenliknet med Norges utslippsnivå i 1990. Målet var del av
klimaforliket på Stortinget i 2012, jf. lnnst. 390 S (2011-2012), lagt frem som bilag 41 del 2 til
stevningen, som igjen bygger på klimaforliket fra 2008. Andre forpliktelsesperiode har ikke trådt
i kraft ennå, men Norge følger i tråd med Wien-konvensjonen likevel avtalen.

4.2.2

Bilag 104:

St.prp.nr. 36 (1992-93) Om samtykke til ratifikasjon av en
rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

Bilag 105:

Prop. 173 S (2012-2013) Samtykke til godkjenning av endring av 8.
desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997

Parisavtalen

Parisavtalen ble vedtatt i desember 2015 etter flere års forhandlinger. Stortinget ga 14. juni 2016
sitt samtykke til at Norge slutter seg til avtalen, på bakgrunn av Prop. 115 S (2015-2016), bilag
35 til stevningen, og lnnst. 407 S (2015-2016). Det er meningen at Parisavtalens regulering skal
ta over når Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperioden løper ut i 2020. Parisavtalen trådte i
kraft 4. november 2016.
Bilag 106:

lnnst. 407 S (2015-2016) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om
Samtykke til ratifikasjon av Paris-avtalen av 12. desember 2015 under
FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

Saksøkerne gir i avsnitt 6.4.4 i stevningen uttrykk for en forståelse av Parisavtalen som staten har
innvendinger mot. I motsetning til hva saksøkerne synes å legge til grunn, inneholder ikke
avtalen substansielle forpliktelser for partslandenes utslippsreduksjoner. Den kan derfor ikke
anses å sette en rettslig etterprøvbar standard for nasjonal klimapolitikk.
Parisavtalen inneholder imidlertid en rekke rettslig bindende, prosessuelle forpliktelser for
partene. De statene som har signert og ratifisert Parisavtalen er forpliktet til å fastsette og
kommunisere nasjonalt bestemte bidrag ( «nationally determined contributions» ), jf. artikkel 4
nr. 2 første setning. Bidragene skal meldes inn eller oppdateres hvert femte år, såkalte
suksessive bidrag. Videre er statene forpliktet til å framskaffe nødvendig informasjon
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vedrørende de nasjonale bidragene, jf. artikkel 4 nr. 8, gjøre opp regnskap med hensyn til de
nasjonale bidragene, jf. artikkel 4 nr. 13, og rapportere under en egen mekanisme for
gjennomsiktighet, jf. artikkel 13. For øvrig inneholder avtalen kollektive mål og ulike anbefalinger
og forventninger som ikke er rettslig bindende for den enkelte stat. Parisavtalen er inntatt i bilag
35 til stevningen.
Norge har meldt inn til FN en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030
sammenlignet med 1990, jf. Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030- en felles
løsning med EU og lnnst. 211 (2014-2015). Norge arbeider for en avtale om felles oppfyllelse av
klimaforpliktelsen med EU.
Bilag 107:

Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles
løsning med EU

Bilag 108:

lnnst. 211 S (2014-2015)

Dersom en felles løsning ikke fører fram, vil målet om minst 40 prosents utslippsreduksjon i 2030
sammenlignet med 1990 være Norges nasjonalt bestemte bidrag til Parisavtalen. Målet er
betinget av tilgang på fleksible mekanismer i Parisavtalen og en godskriving av vår deltakelse i
EUs kvotesystem som bidrag til å oppfylle forpliktelsen, se Norges innmeldte «lntended
Nationally Determined Contribution».
Bilag 109:

Norway's lntended Nationally Determined Contribution

I forbindelse med samtykket til ratifikasjon av Parisavtalen, vedtok et flertall på Stortinget å be
regjeringen «legge til grunn at Norge skal sørge for klimareduksjoner tilsvarende norske utslipp
fra og med 1. januar 2030, og at klimanøytralitet kan oppnås gjennom EUs kvotemarked,
internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert samarbeid.»
Dette var i tråd med forslaget fremmet av komiteen i lnnst. 407 S (2015-2016) side 7 (tilsvaret
bilag 106), se sidene 6, 7 og 9, på bakgrunn av Prop. 115 S (2015-2016) (bilag 35 til stevningen).

4.2.3

EUs kvotesystem

«EUs kvotesystem» er en betegnelse på markedet for kjøp og salg av klimakvoter mellom
næringsdrivende som driver kvotepliktig virksomhet i Europa. Systemet ble etablert ved direktiv
2003/87/EF og rammebetingelsene for markedet er fastlagt gjennom rettsakter. Kvotesystemet
omfatter utslipp av klimagasser fra om lag 11 000 virksomheter i EØS-området samt COrutslipp
fra luftfart innad i EØS-området. Ved å innføre et «tak» for antallet kvoter som er i omløp, sikrer
systemet at EUs utslippsmål bli nådd. Samtidig blir tiltakene for å kutte utslipp gjennomført der
det er mest regningssvarende.
Norge deltar i EUs kvotesystem gjennom EØS-avtalen. Klimakvotedirektivet er gjennomført i
norsk rett i form av klimakvoteloven med tilhørende forskrift, se avsnitt 4.4.2 nedenfor. I juli
2015 la Kommisjonen frem forslag til regelverk for fjerde fase av kvotesystemet, som dekker
perioden 2021-2030. Forslaget videreutvikler det eksisterende systemet, og legger ikke opp til
store endringer.
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4.3

Forholdet mellom norsk petroleumspolitikk og klimapolitikk

Forholdet mellom norsk petroleumspolitikk og klimapolitikk er et stort og komplekst tema . Det
har i mange år har stått høyt på den politiske dagsordenen og det arbeides løpende på faglig,
administrativt og politisk nivå for å nå de målene Stortinget har satt. Som nevnt innledningsvis
går det et grunnleggende skille mellom:
(i)

Nasjonale utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

(ii)

Globale utslipp som følge av at olje og gass fra norsk sokkel eksporteres og
forbrennes i utlandet.

Det er den første kategorien som er en del av den nasjonale klimapolitikken og som Norge
folkerettslig er forpliktet til å håndtere. Den andre kategorien er den enkelte stat der
petroleumsproduktene forbrukes ansvarlig for. Dette grunnleggende skillet og dets betydning for
nasjonale prioriteringer kan spores tilbake til St.meld. nr. 46 (1988-89), Miljø og utvikling Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport (stevningens bilag 39).
Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel står for en betydelig del av de samlede norske
klimagassutslippene. På bakgrunn av mange utredninger, vurderinger og debatter har norske
myndigheter gradvis utviklet et reguleringsregime som begrenser disse utslippene. Stortinget har
vært sterkt involvert i denne prosessen. I tillegg til behandlingen av Meld. St. 28 (2010-2011) En
næring for framtida - om petroleumsvirksomheten (fremlagt som bilag 62 over), står
klimaforlikene fra 2007 og 2012 sentralt. Se St. meld. nr. 34 kapittel 12 (stevningen bi lag 40),
lnnst. S. nr. 145 (2007-2008) s. 20, Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk, kap. 5.2, og
lnnst. 390 S (2011-2012) (stevningen bilag 41 del 2).
Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk er angitt som bilag 41 på side 24 i stevningen. Vi har
ikke funnet dokumentet i det vi har mottatt. For ordens skyld fremlegges derfor dokumentet
her, sammen med øvrige dokumenter nevnt i forrige avsnitt som ikke er lagt frem ved
stevningen.
Bilag 110:

lnnst. S. nr. 145 (2007-2008) s. 20-21

Bilag 111:

Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk

I forbindelse med Stortingets behandling av klimaforliket i 2012, uttalte komiteen følgende om
nasjonale utslipp fra petroleumsvirksomheten, se lnnst. 390 S (2011-2012) side 15:
Komiteen viser til at petroleumssektoren er pålagt sterke økonomiske virkemidler
gjennom både avgifter og kvoter. Dette betyr at petroleumsvirksomheten betaler en
høyere pris for sine klimagassutslipp enn andre næringer. [ ... ]
Komiteen peker på at selv om olje- og gassutvinningen på norsk kontinentalsokkel
er en vesentlig bidragsyter til våre nasjonale klimagassutslipp, så er utslippene pr.
produsert enhet olje og gass fra norsk sokkel betydelig lavere enn de fleste andre
petroleumsprovinser i verden. Komiteen peker videre på at norsk gass spiller en
viktig rolle i å redusere Europas klimagassutslipp gjennom å erstatte kullfyrte
kraftverk som har betydelig høyere klimagassutslipp pr. energienhet. Komiteens
flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, peker på at det viktigste
virkemidlet for å redusere klimagassutslippene som den norske
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petroleumsvirksomheten medfører, er det europeiske kvotehandelssystemet og
CO2-avgiften på sokkelen som setter en pris på utslipp av CO2. [ ... ]

Som en fø lge av dette arbeidet er situasjonen nå at «norsk sokkel har de sterkeste
klimavirkemidlene i verden», jf. lnnst. 382 S (2014-2015), inntatt som bilag 64 ovenfor, side 12.
Myndighetene begrenser utslippene av klimagasser fra sektoren gjennom kvoter, avgifter og
direkte reguleri nger. Innenfor de ram mene myndighetene setter, er det opp t il selska pene ålete
etter, bygge ut og utvinne de ressursene som er lønnsomme for bedriftene selv og for
samfunnet som helhet.
Som nevnt er de viktigste virkemidlene i norsk klimapolitikk C0 2-avgift og kvoteplikt. Disse
sektorovergripende økonomiske virkem idlene setter en pris på utslipp av kl imagasser og bidrar
dermed til å endre produksjons- og forbruksmønster over tid . Avgifter og kvoteplikt gir
insentiver til at utslippsreduksjoner skjer til lavest mul ig kostnad for samfunnet, herunder t il
utvikling og bruk av ny teknologi. I tillegg til kvoter og avgifter brukes andre virkemidler som
direkte regulering, standarder, avtaler og subsidier til utslippsreduserende tiltak. Satsing på
forskning og utvikling er også viktig. Over 80 prosent av kl imagassutslippene i Norge er i dag
underlagt COr avgift og/eller kvotepl ikt, jf. Meld. St. 13 (2014-2015), s. 18 og 20, lagt frem som
bilag 107 over.
Et eksempel på at problemstillingene rundt nasjonale utslipp fra petroleumsproduksjon på norsk
sokkel blir framlagt for Stortinget også utenom klimaforlikene, er behand lingen av regjeringens
statusrapport i 2015 for olje- og gassvirksomheten i forbindelse med proposisjonen om
utbygging av Johan Sverdrup-feltet, jf. Prop. 114 S (2014-2015) s. 43-44 og lnnst. 382 S (20142015) (fremlagt som bi lag 63 og 64 over). I innstillingen fra komiteen heter det om dette blant
annet (s. 12):
Komiteen peker på at norsk sokkel har de sterkeste klimavirkemidlene i verden. CO2-avgift
samt kvotepris gir norsk sokkel en høy pris på CO2, slik skapes incentiver til
teknologiutvikling og utslippsreduksjoner. Dette har gjort det lønnsomt å utvikle og ta i
bruk teknologi som anslagsvis har redusert utslippene med 5 millioner tonn årlig.
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, viser til
at politisk styrt reduksjon i utviklingen av norske reserver vil bli kompensert med økt
produksjon i andre petroleumsprovinser for å dekke etterspørselen, noe som igjen vil føre
til høyere utslipp ved produksjon.
Et annet flertall, alle unntatt medlemmet fra Miljøpartiet De Grønne, peker videre på at
målsettingen om at Norge skal være et lavutslippsamfunn i 2050, gjør det nødvendig å
fortsette arbeidet med å redusere utslipp. Forbud mot Jak/ing og avgift på
klimagassutslipp, sammen med kvoteplikt, skal videreføres. Arbeid med
energieffektivisering og bruk av fornybar energi fremfor fossil energi på feltene må
fortsette, også med støtte fra virkemiddelapparatet.
Et tredje flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, har ambisjoner på vegne av norsk
petroleumsvirksomhet. Det ligger en utfordring til næringen i å gjøre det mulig å nå
målsettingene uten å stille våre klimamål i fare. Svaret ligger i ny teknologi. Dersom norsk
olje og gass skal levere noe av den energien verden trenger i 2050-årene, så forplikter det
på utvikling av lavutslippsteknologi.
Et fjerde flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti og Senterpartiet, viser til at det er satt i gang flere ulike initiativ i norsk olje- og
gassnæring for å redusere klimautslipp og effektivisere energibruken. CO2-avgiften og

Side 31 av 42

5350
REGJERINGSADVOKATEN

kvoteplikt skal fortsatt være de viktigste virkemidlene for å realisere klimatiltak i
næringen. Samtidig vil dette flertallet påpeke at det er i næringens egen interesse, både ut
ifra et kostnads- og konkurranseperspektiv, å lede an i arbeidet med å produsere olje og
gass med et lavt karbonavtrykk og lave utslipp.
4.4

Nasjonale tiltak. Sentrale virkemidler for å redusere klimautslippene fra norsk
petroleumsvirksomhet

4.4.1

COravgift

Rammene for avgiften er lagt i lov om avgift på C02 i petroleumsvirksomhet på
kontinentalsokkelen, mens satsen blir fastsatt hvert år i statsbudsjettet. Avgiftens formål er å
bidra til kostnadseffektive reduksjoner av COrutslipp. C0 2-avgiften dekker i dag omlag 60
prosent av norske utslipp av klimagasser. I 2016 varierer avgiften fra knapt 30 kr per tonn C02ekvivalenter (naturgass som brukes av kvotepliktig industri) til 436 kr per tonn COrekvivalenter
(naturgass som brukes på sokkelen).
Innføringen av COravgift i 1991 har bidratt til en rekke utslippsreduserende tiltak på norsk
sokkel: energieffektivisering, fangst og lagring av C02 på Sleipner og Snøhvit og teknologi som
muliggjorde slokking av fakkelen. Sistnevnte er en løsning der fakkelen automatisk blir tent når
det er sikkerhetsmessig nødvendig å brenne gassen, jf. Meld. St. 28 (2010-2011) s. 116 (fremlagt
som bilag 62 over).
Det er anslått at dagens klimavirkemidler og tidlig innføring av COravgiften vil redusere de
norske klimagassutslippene med 17-20 millioner tonn i 2020, sammenliknet med et forløp uten
disse tiltakene, jf. Meld. St. 13 (2014-2015) (fremlagt som bilag 107 over).

4.4.2

Kvoteplikt

Et klimakvotemarked går i enkelthet ut på at det settes en grense for hvor mye det samlede
utslippet av klimagasser innenfor kvotesystemet skal være i en viss periode. Denne grensen
kalles gjerne «kvotetaket» og bestemmer klimaeffekten i kvotesystemet. Myndighetene fordeler
utslippskvoter tilsvarende kvotetaket. Utslippskvotene deles ut vederlagsfritt eller de selges. Salg
av kvotene har den fordel at systemet ikke får næringsvridende effekter og at det gir inntekter til
staten. Prisen på en utslippskvote blir avgjort i markedet og vil blant annet avhenge av
kvotetaket, den økonomiske aktiviteten, og hvor billig de kvotepliktige bedriftene klarer å
redusere utslippene.
En bedrift som kan redusere utslipp billigere enn den gjeldende kvoteprisen vil velge å
gjennomføre utslippsreduksjoner. Bedrifter som besitter flere kvoter enn de har utslipp, kan
selge disse til en annen bedrift som ikke kan redusere utslippene like billig. I et velfungerende
kvotesystem vil derfor utslippsreduksjoner i en virksomhet føre til at utslippene øker tilsvarende
andre steder innenfor kvotesystemet. Følgelig vil ekstra tiltak innen kvotepliktige virksomheter i
Norge kunne redusere norske utslipp, men det vil øke utslippene fra kvotepliktige virksomheter i
Europa tilsvarende så lenge kvotetaket ikke reduseres. Hvis flere land skulle innføre ekstratiltak
overfor virksomheter i kvotepliktig sektor, vil det bidra til å redusere kvoteprisen ytterligere og
dermed redusere insentivene t il teknologiutvikling finansiert av næringslivet selv. Samtidig kan
utvikling av ny teknologi i Norge bidra til å redusere utslippene utenfor systemet og bidra til
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raskere omstilling t il bruk av mer klimavennlige teknologier, jf. M eld. St. 21 (2011-2012), side 98
(fremlagt som bilag 111 over).

4.4.3

Forbud mot Jak/ing

Brenning av overskuddsgass (takling) har vært forbudt på norsk sokkel siden 70-tallet. Fakling som er en stor kilde til utslipp mange steder i verden - er kun tillatt av sikkerhetsmessige
grunner. Av ressursforvalt ningsmessige grunner har man fra oppstarten av
petroleumsvirksomheten i Norge satt krav om en løsning for assosiert gass (salg til et marked,
salg til andre felt eller reinjeksjon i reservoaret) for alle felt. Utstrakt brenning av gass over fakkel
- en praksis med store t ilhørende utslipp som en ser i mange andre petroleumsproduserende
land - har derfor aldri vært en aktuell løsning på norsk sokkel. Brenning av gass i fakkel eller
kaldventilering, utover det som er nødvendig for å sikre normal drift, er etter pet roleumsloven
ikke tillatt uten godkjenning fra olje- og energidepartementet.

4.4.4

Kraft fra land

Kraft fra land vurderes for alle nye utbygginger og større ombygginger på kontinentalsokkelen.
Dette har bidratt til at flere felt har besluttet å dekke energibehovet sitt med kraft fra land. Slike
større uttak vil imidlertid kunne ha negative effekter på kraftsystemet på land, og vil måtte
vurderes i hvert enkelt tilfelle. En løsning med kraft fra land forutsetter at det er sikret utbygging
av tilstrekkelig ny kraft eller at det fremføres tilstrekkelig nytt nett slik at det ikke oppstår
regionale ubalanser på utbyggingstidspunktet. Samtidig må naturmangfoldet og hensynet til
kostnadene ved tiltaket vurderes.

4.4.5

Andre tiltak

Utnyttelse av stordriftsfordeler som også legger til rette for energieffektiv drift, har alltid vært et
viktig hensyn for aktiviteten på sokkelen. Nye utbygginger skal basere seg på best tilgjengelig
teknologi, jf. forurensningsforskriften§ 36-10. I tillegg stimuleres kunnskap og kompetanse i
petroleumssektoren aktivt for å utvikle teknologi og finne løsninger som begrenser utslipp av
klimagasser. Det finnes mange eksempler på at nye teknikker og metoder som gir lave utslipp er
utviklet og tatt i bruk på norsk sokkel gjennom de siste tiårene. Teknologiutviklingen på norsk
sokkel bidra r også til at slike løsninger får økte muligheter til å vinne fram i andre olje- og
gassproduserende land.

5

GRUNNLOVEN§ 112

5.1

Innledning

Saksøkers påstand om at vedtaket om tildeling av 23. runde er ugyldig er i all hovedsak basert
direkte på grunnloven, nærmere bestemt § 112. Det anføres prinsipa lt at vedtaket er ugyldig
fordi det strider mot en materiell skranke som det hevdes at grl. § 112 oppstiller, og subsidiært
at det er ugyldig fordi det lider av saksbehandlingsfeil ved at de strenge krav til utredning som
anføres å følge av grl. § 112 ikke er overholdt.
Etter statens syn hviler søksmålet på en uriktig utlegning av§ 112. Generelt er tolkningen
ut preget frirettslig, og den søker å gi bestemmelsen en mye videre rekkevidde enn det som kan
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forankres i rettskildene. Mer konkret vil staten blant annet anføre at det ikke kan utledes noen
absolutt materiell skranke av bestemmelsen, og at de krav til saksbehandling som kan sies å
følge av § 112 på det relevante området er ivaretatt gjennom gjeldende regler og praksis for
konsekvensutredning, høring m.m., som er fulgt til punkt og prikke i saken. Staten vil videre vise
til at det som følger av§ 112 tredje ledd er en plikt for myndighetene til å treffe «tiltak», og at
det er truffet en rekke slike tiltak som direkte eller indirekte er relevante for saken.
Dersom staten har rett i sin tolkning av§ 112, blir subsumsjonen ganske annerledes i innhold og
karakter enn den som det er lagt opp til i stevningens avsnitt 9. Slik sett er dette en sak der
tolkningen av den sentrale bestemmelsen ikke bare avgjør utfallet av saken, men også hva som
er det rettslig relevante vurderingstemaet og det relevante faktum.
Grunnlovens§ 112 er en relativt ny bestemmelse. Den ble innført i 1992 som§ 110b. I
forbindelse med grunnlovsreformen i 2014 ble den videreført som § 112, med en noe endret
ordlyd i tredje ledd. Rettskildebildet knyttet til bestemmelsen er oversiktlig og relativt begrenset.
Forarbeidene fra 1992 og 2014 er kortfattede. Bestemmelsen har i begrenset utstrekning vært
påberopt i praksis, og aldri i et lignende tilfelle som dette. Det er skrevet noe om bestemmelsen i
teorien, men særlig i nyere tid har dette i betydelig grad preg av de lege ferenda-vurderinger.
Den kortfattede og generelle ordlyden i § 112, kombinert med det begrensete rettskildebildet,
gjør at det fortsatt er betydelig uklarhet og uenighet om hvordan den korrekt skal tolkes. Det
gjelder ikke bare de nærmere detaljene, men også det grunnleggende spørsmålet om § 112 i det
hele tatt har en klar rettslig kjerne, og hvor den i så fall befinner seg på skalaen mellom rettslig
forpliktende regel og politisk programerklæring.
Statens syn er at § 112 klart nok er rettslig forpliktende for myndighetene, og ikke bare er en
politisk programerklæring. Dette har vært klart helt fra 1992, og ble understreket ved
justeringen av tredje ledd i 2014. Spørsmålet er imidlertid hva det nærmere rettslige innholdet
er- herunder hvilke plikter som kan utledes for myndighetene, og i hvilken grad dette gi private
rettigheter som kan påberopes for domstolene, og som domstolene eventuelt kan bruke som
grunnlag for etterprøving av vedtak truffet av forvaltningen eller lover gitt av Stortinget.
Statens grunnleggende perspektiv på tolkningen av § 112 er at den ikke bør strekkes lenger enn
det er klart rettskildemessig grunnlag for. Bestemmelsen er annerledes utformet enn de
tradisjonelle rettighetsbestemmelsene, og dette er et bevisst valg. Grunnlovsgiver har ment å
oppstille overordnete mål for miljøpolitikken, og fastslå at myndighetene plikter å treffe tiltak for
å ivareta disse. Men grunnlovsgiver har klart nok ikke ment å rettsliggjøre de mange kompliserte
spørsmål som typisk oppstår i miljøsaker, eller de avveininger og prioriteringer som
myndighetene må gjøre mellom miljøhensyn og andre legitime samfunnshensyn og interesser.
Den nærmere tolkingen av§ 112 reiser en rekke rettslige spørsmål, som vil bli belyst under
rettssaken, så langt det er nødvendig for åta stilling til søksmålet. Det følgende er noen korte
foreløpige momenter, med forbehold om at dette vil bli utviklet nærmere under prosessen.
Innledningsvis skal også bemerkes at§ 112 kan tenkes påberopt i flere ulike sammenhengersom tolkningsmoment ved anvendelse av annen lovgivning, som grunnlag for å stanse planlagte
tiltak, som grunnlag for å prøve gyldigheten av forvaltningens vedtak, eller som grunnlag for
domstolskontroll med Stortingets lovgivning. Det relevante vurderingstemaet vil i noen grad
avhenge av konteksten. I denne saken er§ 112 påberopt i en sak om gyldigheten av et vedtak
truffet av forvaltningen, ved kongelig resolusjon. Samtidig gjelder den en sak som konkret har
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vært vurdert - og votert over - av Stortinget ved flere anledninge r. Slik sett er dette en sak om
domstolskontroll både med den utøvende og den lovgivende makt, og det får betydning for
vurderingstemaet etter§ 112.

5.2

Statens syn på tolkingen av § 112

Ordlyden i § 112 er som følge r:
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og
mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig
betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og
iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Som det fremgår har paragrafen tre ledd. Første ledd er svært åpen og generelt utformet, og
angir den <<rett» som enhver har t il miljø og natur. Videre slås det fast at naturens ressurser skal
disponeres på en måte som ivaretar denne retten. De to neste leddene er ment å bidra til å
rea lisere første ledd. Annet ledd er mer konkret, og gir borgerne en rett til kunnskap, som er
fu lgt opp gjennom lovregler om blant annet miljøkonsekvensutredninger og miljøinformasjon.
Tredje ledd pålegger (etter endringen i 2014) myndighetene en plikt til å «iverksette tiltak» for å
gjennomføre grunnsetningene i første og annet ledd.
Bestemmelsen ble innført i grunnloven i 1992 som ny§ 110 b, etter et forslag fra Einar Førde og
liv Aasen (Dokument nr. 12:15 (1987-1988) s. 34-35). I forslaget er det angitt hva slags rettslig
innho ld man mente at paragrafen skulle ha:
Grunnlovesføresegna vil ha retts/eg verknad på /leire måtar. Grunnlova går framfor anna
lovgivning dersom det er motstrid. Ho vil også ha stor vekt ved tolkning av ordinær
lovgivning. Ei føresegn om miljøvern blir dessutan retningsgivande for forvaltningspraksis.
Alle di tre alternative våre inneber ei plikt for styresmaktene til å gi nærare føresegner som
er nødvendige for å gjennomføre prinsippa i grunnlovføresegna. Det nærare innhafdet i og
rekkevidda av dei prinsippa som vi foreslår grunnlovsfesta, skal presiserast gjennom reg/ar
fastsette av styresmaktene. [ ... ]
I dei tilfella der miljøvernomsyn ikkje er innarbeidde i lovgivninga, bør ein likevel opne for
at privatpersonar eller organisasjonar som har retts/eg interesse etter vanlege
prosessreglar, får prøvd rettane sine ved domstolane med heimel direkte i Grunnlova.

I innstillingen fra utenriks- og konstitusjonskomiteen, lnnst. S. nr. 163 (1991-92), gjentas dette
på s. 6:
Komiteen viser til at grunnsetningene i grunnlovsforslagets første og annet ledd vil ha
rettslig betydning på flere måter. Det vil være en grunnlovsfestet retningslinje for
Stortingets lovgivende myndighet på dette området, og det vil også være et viktig
moment ved tolkingen av det regelverk som Stortinget selv har vedtatt eller gitt
hjemmel for. Grunnsetningene vil også legge bånd på forvaltningen ved å være
retningsgivende når et forvaltningsorgan utøver myndighet etter fritt skjønn.
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Grunnsetningene vil også være de som skal anvendes når det gjelder miljøproblemer
som lovgiverne ikke har tatt stilling til.
Grunnlovsforslagets tredje ledd innebærer at myndighetene vedtar nærmere
bestemmelser til å gjennomføre grunnsetningene i første og annet ledd. Komiteen
viser til at dette innebærer at de nærmere materielle krav til miljøtiltak vil blifastlagt
gjennom Stortingets lovgivning og annen regelfastsetting. [. .. ]
Komiteen vil peke på at det i grunnlovsforslagets tredje ledd ligger en pliktfor de
lovgivende myndigheter til å sørge for at miljøhensyn innarbeides i lovgivningen på
alle aktuelle samfunnsområder.
Komiteen vil understreke at der Stortinget gir slike regler vil det være disse som skal
legges til grunn ved eventuelle saker for domstolene.

I forbindelse med den omfattende grunnlovsrevisjonen i 2014 ble bestemmelsen videreført som
ny § 112, og tredje ledd ble endret. Forarbeidene til endringen er relativt kortfattede, og utgjør
bare en liten del av den langt bredere grunnlovsreformen, som i hovedsak dreide seg om helt
andre spørsmål. Noen egen utredning og bredere vurdering av «miljøparagrafen» var det ikke
tale om. De uttalelser som finnes i forarbeidene er ikke helt entydige. Men slik staten forstår
dem, var hovedformålet med justeringen av tredje ledd å synliggjøre den rettslige kjernen i
paragrafen, og slik sett gjøre den mer operativ. Hensikten var ikke å endre regelens karakter eller
forandre det materielle innholdet i første og annet ledd. Dette fremgår av den begrunnelsen
som ble gitt av de stortingsrepresentantene som fremsatte endringsforslaget, som
«Grunnlovsforslag 31» i Dok. 12:31 (2011-2012) s. 199:
Utvalget finner det lite tvilsomt at denne bestemmelsen fra Stortingets side var ment å
være en rettslig forpliktende bestemmelse og ikke bare en programerklæring.
Etter utvalgets syn har§ 110 b første ledd fått en tilfredsstillende utforming og denne
bestemmelsen bør derfor videreføres. Utvalget foreslår at bestemmelsen flyttes til§ 112 og
at ny§ 112 får et nytt tredje ledd for å tydeliggjøre plikten for myndighetene til å etterleve
prinsippene i føreste ledd om å iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å sikre miljøet.
Om den nærmere begrunnelsen vises det til Dokument 16 {2011 -2012} s. 242flg.

På denne bakgrunn vil staten anføre at§ 112 fortsatt har en annen karakter enn de mer
tradisjonelle rettighetsbestemmelsene i grunnloven. Den er klart nok «rettslig forpliktende»,
men det betyr ikke at den gir private en rettighet til en bestemt miljøtilstand, eller vern mot
tiltak og vedtak som de ansvarlige myndigheter etter en forsvarlig prosess har kommet til. Det
rettslige kravet er (i) at Stortinget skal legge vekt på de hensyn paragrafen ivaretar som en
«grunnlovsfestet retningslinje» ved sin lovgivende virksomhet, og (ii) at forvaltningen skal legge
vekt på dette som «en retningslinje» ved utøvelsen av fritt skjønn. Videre har paragrafen
betydning (iii) som tolkningsfaktor. Alt dette kan prøves for domstolene. Men hvis først lovgiver
eller forvaltningen har trukket inn og lagt vekt på miljøhensyn, så er ikke meningen at
domstolene skal gå inn og overprøve de materielle vurderinger som er gjort, eller de avveininger
og prioriteringer som er foretatt mellom miljøhensyn og andre samfunnshensyn.
Der lovgiver har gitt regler på et bestemt område, og i den forbindelse som en retningslinje
trukket inn de hensyn som § 112 ivaretar, er det etter statens syn nokså klart at slike regler i lov
eller forskrift i prinsippet må anses om uttømmende, og ikke kan tilsidesettes eller suppleres
med frirettslige utlegninger fra ordlyden i § 112, annet enn som tolkningsmoment.
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Bare dersom lovgiver ikke har tatt stilling til et miljøspørsmål, kan det etter forarbeidene være
rom for å påberope§ 112 direkte for domstolene, som egen hjemmel for å avgjøre de
rettsspørsmål som måtte oppstå. I slik saker vil det avgjørende etter presiseri nge n i 2014 etter
statens syn være om myndighetene har etterlevd plikten til å t reffe «tiltak» for å gjennomføre
de grunnsetningene som er angitt i første og annet ledd. Dersom de først har truffet slike tiltak,
kan domstolene etter statens syn ikke sette vedtak el ler myndighetshandlinger til side med den
begrunnelse at tiltakene for eksempel ikke går langt nok, eller at man er materielt uenig i den
avveining som er gjort mellom miljøtiltak og hensynet til andre samfunnsinteresser.
I denne forbindelse vil staten også påpeke at§ 112 i første ledd annen setning viser til at
«Naturens ressurser skal disponeres utfra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar
denne rett også for etterslekten)). Bestemmelsen forbyr ikke at naturens ressu rser utnyttes, men
forutsette r tvert imot at det skal skje, så lenge det skjer på en måte som tar hensyn til miljøet.
Dette omfatter selvsagt også olje- og gassressursene, som for lengst var blitt Norges økonomisk
viktigste nat urressurs på det tidspunkt da§ 110b første gang ble vedtatt. Dersom man hadde
trodd at paragrafen kunne bli påberopt som grunnlag for å stanse vedtak om åpning av nye felt
eller tildeling av tillatelser, er det lite sannsynl ig at den ville fått flertall på Stortinget, langt
mindre grunnlovsflertal l.
I det fø lgende vil staten nærmere begrunne hvordan det regelverk og de tiltak som ligger til
grunn for tildelingen av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde oppfyller myndighetenes plikt
etter§ 112 tredje ledd. Det vil først og fremst bli gjort med henvisning til det regelverk som
Stortinget og regjeringen har vedtatt for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, samt de
mange tiltak, utredninger og vurderinger som i henhold t il dette er gjennomført, både med
hensyn til petroleumsvirksomheten generelt, Barentshavet spesielt, og 23. runde konkret.
Før vi går nærmere inn på dette, må det imidlertid understrekes at det å se petroleumssektoren
isolert på denne måten er et snevrere vurderingstema enn det§ 112 legger opp til. Selv om
henvisningen til «miljø» og «natur» i§ 112 i prinsippet klart nok kan omfatte klimaspørsmå l, er
kl imautfordringene etter sin karakter annerledes og langt mer sammensatt enn mer tradisjonelle
miljøproblemer - og de er både grenseoverskridende og sektoroverskridende. Videre er det et
bærende prinsipp i klimapolitikken at tiltak som i seg selv er negativ for klimaet (fører til økte
utslipp) kan kompenseres med tiltak som er positive (fører til mindre utslipp) på andre
samfunnsområder eller i andre geografiske områder, nasjonalt eller internasjonalt. Og de
«klimaforlik» som Stortinget har vedtatt i de senere år har tydelig karakter av å være brede
politiske kompromisser, der ulike spørsmål fra ulike områder sees i sammenheng, herunder også
petroleumspolitikken. Slik sett kan ikke dette området sees isolert fra andre politikkområder.
Dette må dermed også gjelde for plikten til å treffe «tiltak» etter§ 112, som med andre ord godt
kan være oppfylt selv om de klimatiltak som treffes er på helt andre områder enn
petroleumssektoren. Etter statens syn illustrerer dette hvordan § 112 på klimaområdet er særlig
dårlig egnet som rettslig gru nnlag for å etterprøve gyldigheten av konkrete vedtak.
5.3

Regelverket og tiltak som kreves for petroleumsvirksomhet tilfredsstiller kravene etter
grl. § 112

Som nevnt innledningsvis faller saksøkers anførsler om påståtte miljøkonsekvenser etter statens
syn i tre hovedkategorier:
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(i)

Tradisjonelle miljøkonsekvenser av leting og utbygging og drift av eventuelle felt som
måtte bli utbygget og produsert i de utvinningstillatelsene som er omfattet av 23. runde,
herunder spørsmål om utslipp, iskanten, særlig sårbare områder m.m.
2

(ii) Norske (nasjonale) utslipp til luft av CO og andre gasser som kan påvirke klimaet som
følge av fremtidig utbygging og drift av eventuelle felt som måtte bli utbygget og
produsert i de utvinningstillatelsene som er omfattet av 23. runde.
(iii) Globale utslipp som følge av at olje og gass som måtte bli produsert på felt i de
utvinningstillatelser som er omfattet av 23. runde en gang i fremtiden vil bli eksportert
og forbrent i andre land.
Staten vil generelt anføre at i alle disse tre kategoriene er det gitt lovgivning og truffet tiltak for å
ivareta hensynet til miljøet som klart oppfyller de plikter som kan utledes av§ 112. Og det er
dette som er det rettslig korrekte vurderingstemaet i saken - ikke de anførslene om materielle
og prosessuelle krav som saksøkerne søker å utlede av§ 112.
Til de to første kategoriene, vil staten vise til at forholdet til § 112 i første rekke er ivaretatt
gjennom det regelverk som gjelder for petroleumsvirksomheten og de konsekvensutredninger
og høringer som i medhold av dette regelverket skal foretas, som beskrevet ovenfor i avsnitt 3,
og som fullt ut er fulgt i de prosessene som har ledet opp til 23. konsesjonsrunde.
Ved vurderingen av hvilke miljøtiltak Stortinget har ansett nødvendige i petroleumspolitikken, er
regelen om plikt til konsekvensutredninger i petroleumsloven§ 3-1 sentral. I henhold til denne
bestemmelsen skal det før åpning av nye områder foretas «en avveining mellom de ulike
interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området», som skal omfatte «en vurdering av
de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for
forurensninger». I merknadene til bestemmelsen i Ot. prp. nr. 43 (1995-96) vurderte
departementet forholdet til Grl. § 110 b, og uttalte om dette:
11992 fikk Grunnloven en ny bestemmelse i§ 110 b. Bestemmelsen fastslår at det skal foretas
utredninger av de miljømessige konsekvensene av tiltak som kan ha innvirkning på miljøet.
Utredningen skal bl.a. sørge for informasjon til og danne grunnlag for medvirkning fra
borgerne i beslutningsprosessen. Departementetfinner at§ 3-1 tilfredsstiller de kravene
Grunnloven§ 110 b oppstiller.

Dette ble senere lagt til grunn ved vedtagelsen av loven på Stortinget, og viser hvordan den
daværende§ 110 b ble anvendt som en retningslinje av lovgiver. Dette betyr for det første at§
3-1 må sees som lovgivers nærmere regulering av den plikten som følger av§ 112, som
operasjonaliserer denne i forbindelse med åpning av nye områder for petroleumsutvinning. For
det andre må § 3-1 også anses som en uttømmende regulering av de kra§ 112 setter, slik at det
som hovedregel ikke er grunnlag for å supplere § 3-1 med ytterligere krav på grunnlag direkte av
§ 112. Dersom myndighetene har oppfylt de plikter som følger av petroleumsloven§ 3-1, er det
med andre ord en sterk rettslig presumsjon for at de har oppfylt sin plikt i henhold til grl. § 112.
De plikter som følger av petroleumsloven§ 3-1 er etter statens syn klart nok oppfylt hva gjelder
de havområdene som blokkene i 23. runde ligger i. Barentshavet Sør ble åpnet i 1989, før
vedtagelsen av petroleumsloven, men som vist i avsnitt 3.4 ovenfor, ble det den gang foretatt
omfattende miljøkonsekvensutredninger, som senere er supplert med andre utredninger, dels i
forbindelse med tildeling av tillatelser, dels i forbindelse med utbygging av nye felt, og dels i
andre sammenhenger, herunder utarbeidelsen av forvaltningsplaner m.m. Og før åpningen av
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Ba rentshavet Sørøst i 2013 ble det foretatt en lang rekke konsekvensutred ninger i henhold til §
3-1, som ble sendt på høring og grundig vurdert, som beskrevet i avsnitt 3.5.
Ved siden av konsekvensutredningene og høringene i fo rbindelse med åpningen av Barentshavet
Sør og Barentshavet Sørøst vi l staten vise t il de konkrete vurderinger som ble gjort i forbindelse
med 23. konsesjonsrunde, som beskrevet ovenfor i kapittel 3. 7, og ikke minst til de politiske
vurderingene og avveiningene av miljø- og klimahensyn ve d 23. runde som Stortinget foretok
ved flere anledninger i perioden 2014-2016, som beskrevet i avsnitt 3.8.
Videre vil staten vise til at dersom det skulle bli gjort drivverdige funn på noen av de blokkene
som er omfattet av 23. runde, vil dette lede til en ny prosess etter petro leums loven kapittel 4.,
med ytterligere konsekvensutredninger og høringer, før samtykke t il utvinning og utbygging
eventuelt gis. Dersom resultatet av utredningene t ilsier det, vil det bli truffet tiltak som avhjelper
eventuelle uheldige konsekvenser av utvinningsaktiviteten. Eksempler på slike t iltak kan være
krav t il plassering av produksjonsinnretninger for å beskytte miljøverdier, krav om endret
trasevalg fo r rørle dninger av samme grunn, eller kraft fra lan d til feltet i produksjonsfasen.
Hva gjelder nasjonale kl ima utslipp som følge av aktivitet på de blokkene som er omfattet av 23.
konsesjonsrunde - kategori (ii) - vil staten videre vise ti l at det i forbindelse med åpningen av
Barentshavet Sørøst i 2013 ble gjort en særlig utredning av hvi lke regulære utslipp t il luft som
petroleumsaktivitet i dette området generelt ville føre til. Videre vil staten vise til at eventuelle
fremtidige nasjonale utslipp fra de aktuelle blokkene vil være omfattet av det nasjonale regimet
for å begrense utslipp fra sokkelen, som beskrevet ovenfor i avsnitt 4.3 og 4.4, og der det
gjennom årene er truffet en lang rekke tiltak, som klart t ilfredsstiller de krav§ 112 setter.
Hva gjelder kategori (Ill) - globale virkninger som følge av at olje og gass som måtte bli produsert
på felt i de utvinningstillatelser som er omfattet av 23. runde en gang i fremtiden vi l bli
eksportert og forbrent i andre land - vil staten som t idlige re nevnt vise til at dette etter det
internasjonale klimaregimet ikke er utslipp som Norge som stat svarer for. Det er grunnen til at
dette ikke er noe som utredes og vurderes som ledd i petroleumspolitikken, hverken ved åpning
av nye områder eller utlysning av nye konsesjonsrunder.
Etter statens syn kan ikke grl. § 112 tolkes slik at den oppstiller noe krav om «tiltak» for å
kompensere for klimaeffekten av olje og gass som eksporteres fra Norge og brennes andre
steder i verden. For det første reiser det spørsmål om paragrafens geografiske virkeområde. For
det andre reiser det kompliserte spørsmål om hva den netto klimavirkningene av den norske
eksporten egentlig er. For det tredje og viktigst er hele det internasjonale og folkerettslige
klimasamarbeidet basert på prinsippet om at ansvaret for utslipp ligger hos den staten der
forbruket skjer. Dersom§ 112 tolkes i lys av Parisavtalen og andre folkerettslige avtaler, taler
dette derfor imot at den oppstiller noe plikt for norske myndigheter til å treffe tiltak for å
kompensere for effekten av eksport av olje og gass til andre land. Sagt med andre ord er det ikke
naturlig å tolke § 112 slik at den forplikter norske myndigheter til å løse konsekvensen av andre
lands utslipp av klimagasser.
Når dette er sagt, vil staten samtidig vise til at norske myndigheter faktisk treffer en rekke tiltak
for å bidra t il det internasjonale klimasamarbeidet og reduksjon av globale utslipp. Internasjonalt
er Norge en pådriver i klimapolitikken, både gjennom internasjonalt samarbeid og internasjonale
og nasjonale tiltak. Norge støtter også aktivt EUs klimapolitikk, og ha r knyttet seg t il denne
gjennom EØS-avtalen. I den grad man skulle mene at§ 112 pålegger norske myndigheter en plikt
t il å treffe tiltak for å motvirke klimautfordringene globalt, så vil statens anføre at dette rettslig
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sett klart nok er oppfylt. Hvorvidt tiltakene er tilstrekkelige, er et faglig og politisk spørsmål, som
domstolene verken rettslig eller reelt står i posisjon til å overprøve.
På dette grunnlag vil staten anføre at hensynet til§ 112 er fullt ut ivaretatt i de prosessene som
ledet frem til vedtaket om 23. konsesjonsrunde.

5.4

Øvrige kommentarer til saksøkernes rettslige anførsler

Så langt er gyldigheten av vedtaket om 23. konsesjonsrunde vurdert opp mot det som etter
statens syn er det rettslig korrekte vurderingstemaet etter§ 112. Dersom dette legges til grunn,
er det ikke grunnlag for å gå inn på de fleste av de anførslene som saksøkerne har fremsatt.
Disse skal derfor bare kort (og subsidiært) kommenteres i det følgende.
I stevningen anføres det i avsnitt 9.2 at§ 112 må tolkes slik at den inneholder en materiell
grense som for visse typer miljøskadelige tiltak er absolutt, mens den for andre mindre
omfattende miljøskadelige tiltak er relativ, slik at forholdsmessige inngrep etter enn nærmere
vurdering kan tillates, i hvert fall dersom de er begrunnet i legitime hensyn.
Som vist ovenfor mener staten prinsipalt at det ikke er rettskildemessig grunnlag verken i ordlyd,
forarbeider eller andre kilder for å hevde at§ 112 inneholder en slik absolutt materielle grense
som kan påberopes for domstolene som grunnlag for å hevde at konkrete vedtak er ugyldige.
Subsidiært vil staten anføre at vedtaket om 23. konsesjonsrunde under enhver omstendighet er
langt unna en slik absolutt materiell ugyldighetsgrense.
Saksøkernes frirettslige tilnærming til § 112 blir særlig tydelig nederst på s. 39 i stevningen, og
senere på s. 43, der det blant annet anføres at «økonomiske formål (i vid forstand)» ikke er
legitime ved en vurdering etter§ 112, og at det må anlegges en forholdsmessighetsvurdering, av
om «fordelene ved vedtaket er tilstrekkelig store til å veie opp for de miljømessige ulempene
ved vedtaket». Det saksøker her gjør er for så vidt logisk- for dersom man først innfortolker en
absolutt materiell skranke i§ 112, så må det nødvendigvis også innfortolkes en unntaksregel, for
når tiltak likevel kan tillates. Og da kan en unntakslære etter løselig inspirasjon av EMK eller
EU/EØS-retten, med lære om «legitime hensyn» og «forholdsmessighet», tilsynelatende virke
naturlig. Men realiteten er for det første at det ikke er rettskildemessig dekning for en slik
tolkning. Grunnlovens§ 112 er rettsteknisk ikke konstruert som en forbud/unntak-regel, og det
er utfra ordlyd og oppbygging heller ikke naturlig å tolke den slik. For det andre er læren om
forholdsmessighet og legitime hensyn som saksøkerne synes å legge til grunn utviklet i en annen
rettslig kontekst (EMK eller EU/EØS) og passer ikke på det vurderingstemaet§ 112 legger opp til.
Etter statens syn er frirettslige unntakslæren som saksøkerne er nødt til å konstruere etter at
man har innfortolket en absolutt rettslig skranke i§ 112 i seg selv et argument for hvorfor dette
ikke kan være en riktig forståelse av paragrafen.
På s. 40 i stevningen bruker saksøkerne «føre-var-prinsippet» til å utlede <<en mer generell regel
om omvendt bevisbyrde», som går ut på at dersom det etter en «samlet vurdering av
bevismaterialet er en rimelig mulighet for at Lisensvedtaket får en gitt negativ miljøkonsekvens»,
så pålegger det staten en bevisbyrde for å sannsynliggjøre det motsatte. Igjen er dette en rent
frirettslig konstruksjon, uten noen rettskildemessig forankring i § 112. I forhold til § 112 må
hovedpoenget være det motsatte - at dersom myndighetene har truffet «tiltak» etter tredje
ledd i den hensikt å ivareta miljøformål, så må det være en sterk presumsjon for at plikten etter
paragrafen er oppfylt.
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På s. 41 tolker sa ksøkerne inn et prinsipp om ikke-diskrim inering i § 112, som argument for at
event uelle miljøvirkninger i andre land må ha like stor betydning som virkninger i Norge. Til
dette vil staten bemerke at den geografiske rekkevidden av§ 112 ikke er avklart verken i
ordlyden eller andre ki lder, og at dette reiser uavklarte spørsmå l om hvor langt den eventuelt
kan gis anvendelse på m iljøkonsekve nse r som ikke inntreffe r på norsk territorium, som state n
om nødvendig vil forbeholde seg retten til å komme tilbake t il. Men å knytte dette til et
ulovfestet ikke-diskrimineringsprinsipp (med henvisn ing t il forurensn ingsloven§ 2 nr 6) er igjen
et eksempel på saksøkerne kreative og frirettslige tilnærming.
I avsnitt 9.3 i stevningen anfører saksøkerne subsidiært at tildelingen av utvinningstillatelser i 23.
konsesjonsrunde er ugyldig som følge av saksbehand lingsfeil. Det anføres at det i medhold av grl.
§ 112 må gjelde et st rengt utredningskrav for vedtak som kan ha alvorlige miljøkonsekvenser.
For staten er poenget at de utredninger som ska l foretas i medhold av petroleumsloven kap . 3
og 4, og de utredninger som faktisk blir foretatt jevnlig i forbindelse med forvaltn ingsplaner,
klimaforhandlinger på Stortinget osv. tilfredsstiller kravene etter grl. § 112. Slik staten ser det er
dermed ikke spørsmå let i denne sammenheng om de krav som følger av grl. § 112 er fulgt, men
om de saksbehandlingskrav som følger av petroleums love n er det, sl ik disse må tolkes i lys av§
112. Statens syn er at det er tilfellet. Det vises her til redegjørelsen for prosessen som ledet frem
t il tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde i avsnitt 3 over.

6

ANNET

Staten er enig i at saksøkerne har søksmålskompetanse og rettslig interesse i søksmålet.
Saken er ikke egnet for rettsmekl ing.
Sakens omfang er tilsynelatende stort ut fra dokumentmengden i stevning og tilsvar. Staten
mener likevel at mengden rettslig relevant faktum og juss ikke er så stort som man kan få
inntrykk av. Staten mener derfor at det er tilstrekkelig dersom det settes av 3-4 dager til
hovedforhandling i saken, som da må fordeles tilnærmet likt mellom partene.
Staten vil komme tilbake ti l eventuell vitneførsel i saken.
Fra statens side er saken klar til å berammes.

7

PÅSTAND

Staten v/Olje - og energidepartementet legger ned slik påstand:
1. Staten v/Olje- og energidepartementet frifinnes.

2. Staten v/Olje- og energidepartementet tilkjennes sakskostnadene.

*****
Ett eksemplar av t ilsvaret sendes retten. To eksemplarer sendes hhv. advokat Ham bro og
advokat Feinberg.
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KONKLUSJONER
1

2

3

Norge, representert ved Regjeringen
og øvrige statlige myndigheter, har
som aktivt medlem i FNs Klimapanel
(IPPC) og som deltakere på IPCCs
plenum vedtatt IPCC-rapportene som
den etablerte kunnskapen som basis
for politikkutforming i klimaspørsmål.
Myndighetene må forutsettes å være kjent
både med de konkrete klimaendringene
som pågår og som kan skje som følge av
NOLPDJDVVXWVOLSSGHULVLNLRJH̆HNWHU
dette forventes å få for natur og samfunn,
og tiltak som kan bidra til å unngå
uønskede klimaendringer slik det er
nedfelt i FNs Klimakonvensjon.

Menneskeskapt global oppvarming er
uomtvistelig og kan observeres i en rekke
HOHPHQWHULNOLPDV\VWHPHW(̆HNWHQH
på natur og samfunn er i hovedsak
negative. I forhold til togradersmålet er
vi nå omtrent halvveis, med en global
oppvarming på nesten 1 grad, og målet om
å begrense oppvarmingen til 1.5 grader vil
med stor sannsynlighet passeres innen få
tiår med dagens utslippsbilde.

2
 SSYDUPLQJHQHUXMHYQWJHRJUD¿VN
fordelt med størst endring i Arktis og
over land. Følgelig er risikoen og mulige
samfunnsmessige skadevirkninger av
klimaendringene i realiteten betydelig
større enn om en beregner virkninger
utfra en lokal endring på to grader.

4

Risikoen for miljø og samfunnssikkerhet
ved en temperaturstigning på to grader er
betydelig, med betydelig lavere skadelige
virkninger ved en global oppvarming
på 1.5 grader enn en på to grader, og
ytterligere langt større risiko ved økning
utover dette. Tiltak som skal minimere
risiko for fremtidige generasjoner
må derfor ha som utgangspunkt at
endringene må bli minst mulig og skje
mest mulig gradvis.

5

Den siste forskningen påpeker
viktigheten av rask handling i forhold til
utslippsreduksjoner, og at konsekvensen
av å ikke redusere utslippene og iverksette
nullutslippssamfunnet i løpet av de neste
tiårene vil gi svært alvorlige konsekvenser
for mange generasjoner i meget lang tid
fremover, særlig knyttet til havstigning.

6

Klimaendringene vil gi økt
samfunnsrisiko også i Norge, særlig
knyttet til økt og mer intens nedbør.
'HWHUDOOHUHGHSnYLVWÀHUHQHJDWLYH
konsekvenser av klimaendringene i
vårt og andre land, inkludert betydelige
negative økonomiske konsekvenser. Disse
forventes å øke i fremtiden, mest med
høye utslipp, minst dersom utslippene
forholder seg til 1.5 eller togradersmålet.
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7

8

9

I Barentshavet er det en markert
tilbakegang i isutbredelse både sommer
og vinter. Med dagens kunnskap kan man
ikke utelukke at det enkelte år blir en
vinterisutbredelse i Barentshavet på linje
med den som har vært tidligere, men det
sannsynlige er at slike år blir sjeldnere.
Dagens varsler kan forutsi iskanten ett år
i forveien. Det er betydelige og anerkjente
kunnskapshull når det gjelder klima og
økosystem i den nordlige, delvis isdekte
delen av området.

Dersom togradersmålet skal nås, bør
det samlede globale utslipp av CO2
innen 2030 være nede på mellom 5
og 6 GtC, dvs. ca 50% lavere utslipp
enn i dag, og deretter falle til 70-80%
reduksjon midt i århundret. Usikkerheten
omkring klimasystemets følsomhet
for klimagassutslipp kan ikke brukes
som argument for mindre ambisiøse
utslippsreduksjoner.

En må regne at utslipp som skjer nå blir
værende i atmosfæren i mange hundre
år og vil påvirke klimaet minst 1000
år frem i tid. En eventuell innfasing
av teknologi for negative utslipp som
fremtidige generasjoner ser seg nødsaget
til å implementere for å reparere og
forebygge skadevirkninger, vil utsette
disse generasjonene for omfattende
økonomiske og andre kostnader for å
PLQLPHUHH̆HNWHQDYXWVOLSSIUDGHQ
generasjonen som lever nå.
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10 Både to grader og 1.5 gradersmålene er
bare mulige med umiddelbare og sterke
reduksjoner i utslippene av klimagasser.
De betyr også at mesteparten av påviste
reserver av fossile brensler ikke kan
forbrennes. Begge målene må bety en
umiddelbar nedgang i utslipp og en
visjon om globale nullutslipp like etter
midten av århundret. Det tilgjengelige
karbonbudsjettet som følger av
Parisavtalen vil bety at det er lite rom for
å bringe nye kilder av fossile brensler til
markedet utover i århundret.

11

Alle aktuelle byrdefordelingsberegninger innebærer at Norge har
et forholdsvis stort ansvar for å kutte
utslipp, og alle beregninger med
byrdefordelingsprinsipper i bunn
innebærer mål som er betydelig høyere
enn for eksempel målet om 40 % kutt
innen 2030 som ligger inne i Norges
INDC (Intended National Determined
Contribution) til Parisavtalen.
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BAKGRUNN
Utgangspunktet for dette klimafaglige
notatet er Parisavtalen, togradersmålet
og en vurdering av klimascenarier,
karbonbudsjett og utslippsreduksjoner
som er i tråd med et slikt mål. Norske
forpliktelser innenfor et slikt mål blir
vurdert, sammen med klimaendringenes
direkte virkninger i Norge og globalt, i
tillegg til klimafaglige usikkerheter knyttet
til økt aktivitet i Arktis.
Norge har gjennom Parisavtalen sluttet
seg til målet om to grader eller lavere
temperaturstigning (ned mot 1.5 grader),
og har gjennom de innmeldte forpliktelsene
(INDC) som i tråd med EUs forpliktelser
tilsier en reduksjon av klimagass utslipp på
40% i 2030 forhold til 1990 nivå, påtatt seg
store forpliktelser om å bidra til å stabilisere
jordens klima.
FNs klimaforhandlinger skjer på bakgrunn
av klimakonvensjonen (UNFCCC) og har
som mål å unngå ”farlige klimaendringer”.
Togradersmålet ble lansert i en konsultasjon
mellom forskere og politikere under
Tony Blairs periode som statsminister i
Storbritannia, der forskerne ble bedt om å
antyde et nivå for global oppvarming som
ikke dramatisk øker sjansene for kollaps av
isdekkene på Grønland og i Vest-Antarktis
med påfølgende langsiktig havstingning eller
sjansene for overskridelse av ”vippepunkter”
i klimasystemet som gir betydelig økt risiko
IRUVNDGHH̆HNWHUSnMRUGHQV¡NRV\VWHPHU
gjennom irreversible og vesentlige
HQGULQJHU0nOHWHUGH¿QHUWVRPJOREDO
gjennomsnittsemperatur over pre-industriell
temperatur, dvs global temperatur ved
midten av 1800-tallet. Togradersmålet er ikke
GH¿QHUWVRPGHW¡QVNHGHPDNVLPXPVQLYnHW

for global oppvarming av forskerne eller IPCC,
men er tatt inn i UNFCCC-prosessen som et
SROLWLVNGH¿QHUWPnO7RJUDGHUVPnOHWEOHWDWW
inn i avtalen etter COP15 i København i 2009,
RJKDUInWWWLOVOXWQLQJIUDGHDOOHUÀHVWHODQG
som er tilsluttet UNFCCC. Senere møter i
UNFCCC har beholdt dette målet, som nå er
nedfelt i Parisavtalen fra 2015.
Om en slik grense er tilstrekkelig for å unngå
farlige klimaendringer, er omstridt. Mange,
både forskere og representanter fra særlig
sårbare nasjoner (f.eks. de lavtliggende
øystatene), har påpekt at to grader bl.a. gir en
EHW\GHOLJULVLNRIRUÀHUHPHWHUVKDYVWLJQLQJ
over tid som vil kunne utradere hele nasjoner
av lavtliggende øystater. I Parisavtalen ble
togradersmålet gjentatt, men det ble i tillegg
tatt inn en passus som setter det ønskede
målet for temperaturendringene ned mot 1.5
grader for å imøtekomme disse bekymringene.
Kunnskapsgrunnlaget for
klimaforhandlingene er IPCCs rapporter.
IPCC-prosessen skjer slik at de faglige
rapportene utarbeides av forskerteam etter
ÀHUHK¡ULQJVUXQGHUGHUEnGHIDJIRONRJ
regjeringsrepresentanter kan komme med
innspill og kritikk. I forskerteamet samles
ledende eksperter fra alle verdensdeler, og
disse suppleres av innhentet ekspertise der
det er nødvendig for å sammenfatte spesielle
fagområder. Rapportene skal gi et helhetlig
bilde av kunnskapsstatus slik den foreligger
i fagfellevurdert vitenskapelig litteratur.
Rapportene forholder seg utelukkende til
vitenskapelig litteratur, og vurderingene av
sikkerhet og usikkerhet er gitt i et kalibrert
språk som gjenspeiler omfanget av publisert
forskning på feltet og den innbyrdes enigheten
mellom forskjellige forskningsrapporter.
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For hver delrapport i hovedrapporten og
synteserapporten er det et felles plenum
mellom de sentrale forfatterne (forskerne)
og myndighetsrepresentanter fra IPCCs
medlemsland, herunder Norge. I dette
møtet legger forskerne frem et forslag til
Sammendrag for Politikere (Summary for
Policymakers (SPM). Dette blir så gjennomgått
i plenum i dialog mellom forskerne og
myndighetsrepresentantene, slik at en kommer
frem til felles aksepterte formuleringer av
hovedpunktene i rapporten. Dette skjer linje
for linje, slik at alle formuleringer blir vedtatt,
og til slutt vedtas både sammendraget og den
underliggende tekniske rapporten. Den samme
prosedyren brukes også for IPCCs tematiske
spesialrapporter, for eksempel rapporten om
ekstremhendelser. Således har regjeringene et
felles kunnskapsgrunnlag når det forhandles
om klima-avtalen. Norge representeres i
disse plenumsmøtene med representanter
fra miljøforvaltningen (Miljødirektoratet og
Klima-og Miljødepartementet).
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Konklusjon nr. 1:
Norge, representert ved Regjeringen
og øvrige statlige myndigheter,
har som aktivt medlem i IPCC og
som deltakere på IPCCs plenum
vedtatt IPCC-rapportene som den
etablerte kunnskapen som basis for
politikkutforming i klimaspørsmål.
Myndighetene må forutsettes å
være kjent både med de konkrete
klimaendringene som pågår og som
kan skje som følge av klimagassutslipp,
de risiki og ĕekter dette forventes
å få for natur og samfunn, og tiltak
som kan bidra til å unngå uønskede
klimaendringer slik det er nedfelt i FNs
Klimakonvensjon.
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KLIMASTATUS
2016
Det er uomtvistet at det pågår en global
oppvarming. Ifølge IPCC kan mer enn
halvparten av oppvarmingen etter 1960
med mer enn 95% sikkerhet tilskrives
pådriv fra menneskelig aktivitet i form av
klimagassutslipp og avskogning. Klimagassene, der CO2 er den viktigste, fanger
RSSLQIUDU¡GVWUnOLQJIUDMRUGRYHUÀDWHQPRW
verdensrommet, og holder dermed varme
WLOEDNHQ UMRUGRYHUÀDWHQNWLQQKROGDY
NOLPDJDVVHULDWPRVI UHQ¡NHUGHQQHH̆HNWHQ
GULYKXVH̆HNWHQ RJNDQPHGVWRUVLNNHUKHW
tilskrives utslipp fra fossile energikilder, fra
industrielle prosesser og hogst og brenning
av skog.
Det foreligger globale datasett over
WHUPRPHWHUPnOWRYHUÀDWHWHPSHUDWXUWLOEDNH
til midten av 1800-tallet. Hvert tiår etter
1950-tallet er varmere enn det foregående, og
det inneværende tiåret tegner til å bli varmere
enn det foregående med 2014 og 2015 som de
hittil varmeste årene som er registrert (Fig. 1).
Dette understøttes av målinger med satellitt
og med værballonger som måler temperaturen
noe høyere i atmosfæren.
Oppå en jevnt økende temperatur skjer det
kortvarige naturlige endringer som skyldes
forskjellige faktorer som store vulkanutbrudd
(kjøler ned), variasjoner i solens utstråling
(varmer opp og kjøler ned), endringer i havets
opptak og avgivelse av varme, slik som under
El Niño-hendelser i Stillehavet. Dette betyr
at den globale gjennomsnittstemperaturen
ikke øker jevnt fra år til år, men kan i perioder
V\QNHHOOHUKDWHQGHQVWLOXWÀDWQLQJ'HWWH
er fordi de naturlige endringene på korte
tidsskalaer kan gi temperaturendringer

VRPRYHUVWLJHUH̆HNWHQDYGHQnUOLJH¡NWH
konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren.
3nWLGVSHUVSHNWLYRYHUHWWWLOWRWLnUHUH̆HNWHQ
av klimagassene det dominerende.
Den noe lavere stigningstakten i global
temperatur på begynnelsen av 2000-tallet
(se grønn kurve på Fig. 1) er av nyere
forskning, som har kommet etter IPCCs siste
rapport, i hovedsak tilskrevet en periode med
naturlige endringer av havsirkulasjonen som
gav økt lagring av varme i dypere deler av
havet. Denne perioden ser nå ut til å være
over (jfr. Fig. 1), og den bakenforliggende
temperaturtrenden er tydelig til stede ved
de siste års rekordhøye temperaturer. I
2016 er global temperaturøkning i forhold
til førindustrielt nivå, dvs det nivået som
togradersmålet forholder seg til, på ca. 1
grad, med en endringsrate på mellom 0.1 til
0.2 grader pr. tiår de siste tiårene. Vinteren
2016 har hatt en global temperatur som ligger
betydelig høyere enn noe annet år så langt
man har data (tilbake til 1880). Dette vil si
at vi nå er omtrent halvveis til å realisere en
temperaturøkning på to grader som klimaavtalene har vedtatt ikke skal overskrides.
Oppvarmingen i Arktis skjer i gjennomsnitt
dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet
på grunn av forsterkningsmekanismer som
skyldes mindre sjøis- og snøutbredelse som
JM¡UDWMRUGRYHUÀDWHQDEVRUEHUHUPHURJ
UHÀHNWHUHUPLQGUHDYVROLQQVWUnOLQJHQ
Forskningen som er oppsummert i
IPCCs 5. hovedrapport viser også at den
globale oppvarmingen vises tydelig på
andre måter enn med temperaturen
på jordoverflaten:
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Det globale havnivået har steget med ca.
20cm de siste ca. 100 årene, omtrent likelig
fordelt som en konsekvens av varmere
hav som utvider seg og tar mer plass, og
tilførsel av ferskvann fra smeltende isbreer
og iskapper.

Sjøisutbredelsen i Arktis har gått kraftig
tilbake, særlig om sommeren.

Snødekket over land på nordlige halvkule
er sterkt redusert, i hovedsak om våren.

Våren starter tidligere og høsten varer
lengre enn tidligere, noe som leses både
av meteorologiske data og biologiske
responser.

Den varmere atmosfæren har større evne
til å holde på fuktighet. Følgelig regner det
mer i fuktige områder, herunder i vårt land,
og det er oftere kraftig nedbør med økt
forekomst av ekstreme nedbørshendelser
PHGÀRPLÀHUHRPUnGHUEODL1RUG
Europa.

Frekvensen av hetebølger er stigende, og
det er sjeldnere kulderekorder. Hetebølger
gir økende grad av tørke og problemer for
matvareproduksjon.

Saltholdighetsfordelingen i verdenshavene
endrer seg, med bl.a. den følge at den

Norsk klimastiftelse rapport 05/2016

sammen med temperaturendringer fører
til at oksygentilførselen til vannmasser
med lavt oksygennivå svekkes, og viktige
¿VNHULUHVVXUVHUVWnULIDUHXWHQIRUN\VWHQDY
Sør-Amerika og Afrika.
$OOHGLVVHH̆HNWHQHNDQQnWLOVNULYHV
menneskeskapte klimaendringer. Fortsatte
utslipp vil forsterke virkningene.
I tillegg til de rent klimatiske virkningene,
fører CO2-utslipp til havforsurning ved at
tilført CO2 fra atmosfæren som løser seg i
havvannet gir et syretilskudd til havet, og gjør
det mindre basisk. Dette er en uomtvistet
SURVHVVGHUH̆HNWHQQnNDQPnOHVLJOREDOH
datasett. Tilgjengelig forskning viser at
forsurningen vil virke inn på livet i havet
og dets ressurser gjennom påvirkning på
kalkdannende organismer og på yngel.
)RUVXUQLQJVH̆HNWHQHUVW¡UVWLNDOGWYDQQIRUGL
CO2 løses bedre i kaldt enn varmt vann, slik at
arktiske havområder er spesielt sårbare.

Konklusjon nr. 2:
Menneskeskapt global oppvarming
er uomtvistelig, og kan observeres i
en rekke elementer i klimasystemet.
(̆ektene på natur og samfunn er
i hovedsak negative. I forhold til
togradersmålet er vi nå omtrent
halvveis, med en global oppvarming på
nesten 1 grad, og målet om å begrense
oppvarmingen til 1.5 grader vil med stor
sannsynlighet passeres innen få tiår
med dagens utslippsbilde.
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TO GRADER –
GEOGRAFISK
FORDELING
En to graders endring i jordens midlere
RYHUÀDWHWHPSHUDWXULO¡SHWDYanUXWJM¡U
en meget stor klimaendring. Forskjellen i
global gjennomsnittstemperatur mellom
dagens klima og istidens maksimale
nedkjølning er på 4-5 grader, og to graders
endring tilsier en endring som i størrelse
kan sammenlignes med innpå halvparten
av forskjellen mellom en istid og i dag.
7LOVDPPHQOLJQLQJWRNGHWanU
fra istidens maksimale nedkjølning til et
varmt mellomistidsklima var etablert.
Endringsratene for naturlige globale
endringer av denne størrelsen er følgelig
ca. 20 ganger lavere enn dem vi har nå og
forventer å få innenfor dette århundret.
Dermed er påtrykket på samfunn og natur

20 ganger kraftigere under dagens endringer
enn i de naturlige globale endringene i
istidssyklene, der økosystemer hadde tusener
av år på tilpassing, til å migrere i forhold til
nye klimabetingelser og til å reetableres etter
klimaendringene.
Om verden stabiliserer klimaet innenfor to
graders oppvarming i forhold til førindustrielt
nivå, vil endringene i bakketemperatur på
MRUGHQY UHXOLNWJHRJUD¿VNIRUGHOW%nGH
målinger av temperaturstigningen de siste
drøyt 100 årene, modellsimuleringer av denne
perioden og simuleringer av fremtidsklima
viser at temperaturendringene i Arktis
er og vil bli omtrent dobbelt så store som
verdensgjennomsnittet, og temperaturen inne
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Figur 2 ±)RUGHOLQJHQDYRYHUÀDWHWHPSHUDWXUQnUGHQJOREDOHJMHQQRPVQLWWVWHPSHUDWXUHQHUWRJUDGHUK¡\HUHHQQLI¡ULQGXVWULHOOWLG
Fra simulering med NorESM (Iversen et al. 2013) etter utslippscanario RCP 6.0.
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på kontinentene, særlig på nordlige halvkule,
vil stige betydelig mer enn gjennomsnittet.
'HWWHHUYLVWL¿JXUVRPYLVHUGHQVLPXOHUWH
temperaturfordelingen når den globale
temperaturen er to grader høyere enn
førindustrielt nivå i en simulering med den
norske klimamodellen NorESM.
Denne modellen har litt lavere klimafølsomhet
enn gjennomsnittet av modellene som er
brukt i IPCCs femte hovedrapport, det vil si

Hear ._.,,e (warm

■ pell)
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at den reagerer litt svakere på en gitt økning
i klimapådriv fra CO2 enn gjennomsnittet av
PRGHOOHQH1nUHQYLOEHUHJQHH̆HNWHQHDY
to grader og enda høyere temperaturstigning
og hvilke eventuelle økologiske, sosiale og
økonomiske kostnader et slikt scenario vil
få, må en for landområdene der folk bor, ta
KHQV\QWLODWWHPSHUDWXUVWLJQLQJHQLGHÀHVWH
områder vil overskride to grader, og for Arktis
regne med minst dobbelt så store endringer og
sannsynligvis mer enn dette i mange arktiske
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områder der sjøisen trekker seg tilbake.
Følgelig er risikoen og de mulige økologiske
og samfunnsmessige skadevirkningene av
klimaendringene betydelig større i realiteten
enn om en beregner virkninger kun utfra en
lokal endring på to grader.
I en nylig utgitt artikkel (Schleussner et al.
2016), er det også påvist at det er betydelig
større potensielle skadevirkninger fra
klimaendringer ved to graders oppvarming
enn ved 1.5 grader.
'HWWHJMHOGHUÀHUHYLNWLJHIRUKROGVnVRP
forekomsten av hetebølger og ekstremnedbør,
vanntilgjengelighet, havstigning, korallbleking
og koralldød og i produksjonen av sentrale
matvarer for verdens matvaresikkerhet
(Fig. 3).
Disse skadevirkningene vil bli betydelig større
ved en ytterligere økning av temperaturen
utover to grader, noe som er det mest
sannsynlige utfallet, selv om man skulle klare
å begrense utslippene.
Som vist nedenfor gir utfallet av Parisavtelen
i seg selv, uten en betydelig opptrapping av
ambisjonene de neste årene, en svært lav
sannsynlighet for at temperaturøkningen kan
holdes under to grader.

Konklusjon nr. 3:
2ppvarmingen er ujevnt geogra¿sk
fordelt med størst endring i Arktis
og over land. Følgelig er risikoen
og mulige samfunnsmessige
skadevirkninger av klimaendringene
i realiteten betydelig større enn om
en beregner virkninger utfra en lokal
endring på to grader.
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LANGTIDSRISIKO OG
HAVSTIGNING
Da målet om å begrense den globale
oppvarmingen til to grader ble framforhandlet
under FNs klimakonvensjon (UNFCCC),
var det fordi dette ble ansett som en terskel
når det gjelder farlige klimaendringer. Det
betyr imidlertid ikke at to grader oppvarming
er uproblematisk og uten vesentlige
skadevirkninger, noe som er vist i Fig. 3.
Også ved to grader kan vi forvente irreversible
HQGULQJHU GH¿QHUWVRPHQGULQJHUVRPYLO
YHGYDUHLÀHUHKXQGUHnU RJXYHQWHGHRJEUn
klimaendringer, men det vil være vesentlig
større mulighet for slike om temperaturen
stiger videre fra to grader.
Trolig vil selv et to grader varmere globalt
klima føre til delvis nedsmelting av isdekket
på Grønland og en betydelig reduksjon av det
vest-antarktiske isdekket.
Dette betyr at selv to grader varmere klima vil
være en meget betydelig klimaendring med
H̆HNWHUVRPNUHYHUWLOSDVQLQJLVWRUVNDODRYHU
lang tid.
7RJUDGHUVPnOHWHUGH¿QHUWXWIUDWHPSHUDWXU
PHQVPDQJHDYGHYLNWLJVWHH̆HNWHQHJMHOGHU
andre parametre, slik som nedbør, tørke,
ÀRPHNVWUHPQHGE¡UKHWHE¡OJHUKDYVWLJQLQJ
havforsurning, og selv 1.5 eller to graders
oppvarming vil ledsages av en rekke negative
virkninger som er dårligere klarlagt.
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Konklusjon nr. 4:
Risikoen for miljø og samfunnssikkerhet
ved en temperaturstigning på to
grader er betydelig, med betydelig
lavere skadelige virkninger ved en
global oppvarming på 1.5 grader enn
en på to grader, og ytterligere langt
større risiko ved økning utover dette.
Tiltak som skal minimere risiko for
fremtidige generasjoner må derfor ha
som utgangspunkt at endringene må bli
minst mulig og skje mest mulig gradvis.
Fordi klimasystemet inneholder elementer
som sakte tilpasser seg et nytt klima, vil
det være slik at selv om verden stabiliserer
temperaturøkningen, vil temperaturendringen
KDH̆HNWSnKDYVWU¡PPHQHRJKDYQLYnL
mange hundre år deretter, bl.a. ved at de store
isdekkene på Grønland og Antarktis langsomt
vil søke å innstille seg i likevekt med den nye
temperaturen og respondere på den økte
temperaturen i mange hundre år før en ny
likevekt har inntrådt. Når likevekt inntrer, vil
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de ha mistet betydelige mengder is. At dette
gir langsiktig havstigning er et uomtvistet
faktum som støttes av en omfattende
litteratur om fortidsklima og simuleringer
med modeller for fremtidig utvikling.
IPCCs 5.hovedrapport oppsummerer denne
IRUVNQLQJHQRJGHWHUVLVWHnUHWNRPPHWÀHUH
nye arbeider som ytterligere understreker
alvoret i denne situasjonen og peker på det
faktum at det er utslipp de neste tiårene
som setter rammene for hva slags langsiktig
utvikling vi vil få. Uten vedvarende kutt i
utslipp og en rask overgang til nullutslipp, vil
det være svært vanskelig å stanse endringene
i isdekkene. Således er de neste tiårene helt
vesentlige for det som vil skje mange hundre
år frem i tid. Et langsiktig perspektiv om
redusert fremtidsrisiko legger sterke føringer
SnKYLONHKDQGOLQJHUVRPPn¿QQHVWHGQn
En verden der global eller regional temperatur
overstiger to grader må analyseres, ikke
bare for inneværende århundre, men i et
mer langsiktig perspektiv slik at de reelle
generasjonsperspektivene kommer frem.
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Man må trolig 3-3.5 millioner år tilbake i
WLGIRUn¿QQHJOREDOWHPSHUDWXUVRPYDU
mer enn to grader høyere enn førindustriell
temperatur. På denne tiden var CO2innholdet i atmosfæren 400-450ppm (parts
per million), dvs noe høyere enn dagens nivå,
som er på 400ppm. Havet stod 10-30m høyere
enn nå på denne tiden (Masson-Delmotte
et al. 2013). Forrige gang temperaturen i
Arktis var omtrent den vi kan få ved to grader
oppvarming, i den forrige mellomistiden for
120.000 år siden, var havnivået 5-10m høyere
enn i dag, og det grønlandske isdekket var ca
30% mindre (Masson-Delmotte et al. 2013).
Årsaken til den økte regionale temperaturen i
nordområdene i den forrige mellomistiden var
naturlige forandringer i jordbanen rundt solen
som gav sterkere solinnstråling om sommeren
den gang i forhold til nå.
Under varmeperioden for 3.5 millioner år
siden var atmosfærens CO2-konsentrasjon
omtrent den vi har i dag eller vil oppleve fram
til 2050 (Masson-Delmotte et al. 2013). Med
en tilsvarende varme på to-tre grader over

førindustrielt nivå, og en slik konsentrasjon
av klimagasser, vil det ta lang tid til en ny
likevekt oppnås for de store iskappen.
En slik endring vil føre til mange hundre
år uten et stabilt havnivå, noe som krever
store og kontinuerlige tilpasningskostnader
for mange kommende generasjoner. To-tre
grader varmere global temperatur er også
noe vår art ikke har opplevd siden moderne
mennesker kom til for 200.000 år siden. På
samme vis gir en slik økning en klimaramme
som økosystemene og økosystemtjenestene
vi er avhengige av ikke har opplevd. En slik
oppvarming ligger godt utenfor det intervallet
den globale temperaturen har operert
innenfor etter at menneskelige sivilisasjoner
oppstod etter siste istid.
Tendensen med massetap på Grønland
og i Antarktis er trolig alt igangsatt ved
den oppvarmingen vi har erfart hittil. Det
foreligger nå satellittbaserte observasjoner
som viser en tydelig tendens til massetap både
fra innlandsisen på Grønland og i Antarktis
(Fig. 5 og 6).
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Med andre ord innebærer en global
oppvarming som gir noen få grader med
oppvarming av polområdene og havene rundt
en langsiktig havstigning som ikke stopper
før det er oppnådd likevekt, og gir et problem
med stigende havnivå mange hundre år frem i
tid. Grunnlaget for hvor stort dette problemet
vil komme til å bli, blir lagt i de neste tiårene.
Omfanget av problemene vil avhenge av om
man raskt får kontroll med utslippene og
deretter umiddelbart får sterkt nedadgående
utslipp, slik at klimaet blir stabilisert godt
under to graders temperaturøkning. Den
langsiktige virkningen av at man ikke får
kontroll med utslipp og med klimautviklingen
er nylig vist av Clark et al. (2016). En rekke av
verdens megabyer og lavtliggende områder
med store befolkningskonsentrasjoner vil i en
slik situasjon på sikt bli satt under vann (Fig.
7). Forfatterne av dette arbeidet innbefatter
lederne av IPCCs Arbeidsgruppe 1 fra både
den 4. og 5. hovedrapporten, samt en rekke
av verdens ledende eksperter på isdekker
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og havnivå. Dette er altså meget autoritativt
forskerhold.
Forfatterne har gjort en analyse av den
H̆HNWHQYnUHXWVOLSSYLOKDSnVWDELOLWHWHQRJ
XWYLNOLQJHQDYGHVWRUHLVGHNNHQHNYDQWL¿VHUW
i forhold til det gjenstående karbonbudsjettet
(se nedenfor). De skriver: “This long-term
perspective illustrates that policy decisions
made in the next few years to decades will
have profound impacts on global climate,
ecosystems and human societies—not just for
this century, but for the next ten millennia
and beyond”.
Med andre ord legger de ansvaret for
beslutninger som fattes nå for de virkninger
menneskeheten vil streve med, ikke bare
LHWÀHUJHQHUDVMRQVSHUVSHNWLYPHQLHW
perspektiv som er lengre enn den samlede
tiden vår sivilisasjon har eksistert. Forfatterne
understreker videre: “The success of the
COP21 Paris meeting, and of every future

Figur 6. Befolkede områders påvirkning av langsiktig havstigning fra kumulative utslipp av 1280 mrd tonn C. Symboler viser megabyer
(mer enn 10 mill innbygger) som blir rammet. Områdene er vist med befolkningsvekting slik at fargen både for landene og for megabyene
(symboler) viser hvor stor andel av landet som blir rammet vektet med områdets befolkning. En 10% verdi indikerer at 10% av befolkningen
i dag bor innenfor det området som blir rammet. Fra Clark et al. 2016. (Med tillatelse til gjenbruk av Nature Publishing Group)
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COP, must be evaluated not only by levels of
national commitments, but also by looking at
how the various commitments will lead to the
proliferation of non-fossil energy systems, and
ultimately to the point when zero-carbon energy
systems become the obvious choice for everyone”.
Her understrekes sterkt viktigheten av å
konkret innfase nullutslippsteknologi i
energisektoren om skal man unngå å skape
dette langsiktige problemet. I et enda nyere
arbeid påpekes det en økende fare for rask
havstigning også i inneværende århundre, fra
destabilisering av innlandsisen i Antarktis
(DeConto og Pollard, 2016). Havstigningen er
her beregnet å bli høyere i vårt århundre enn
det som var publisert i siste rapport fra FNs
klimapanel i 2013.
I dette arbeidet er det gjort en forbedring
av eksisterende modellverktøy for å studere
innlandsisen, og denne forbedrede fysiske
beskrivelsen av prosessene i innlandsisen
øker sannsynligheten for raskere respons
til endret klima om ikke det skjer en rask
utslippsreduksjon. Responsen vil kunne gi en
dobbelt så rask havstigning som ellers antatt,
forutsatt at klimagassutslippene ikke raskt
synker.

Konklusjon nr. 5:
Den siste forskningen påpeker
viktigheten av rask handling i forhold til
utslippsreduksjoner, og at konsekvensen
av å ikke redusere utslippene og
iverksette nullutslippssamfunnet i løpet
av de neste tiårene vil gi svært alvorlige
konsekvenser for mange generasjoner i
meget lang tid fremover, særlig knyttet
til havstigning.
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NASJONALE
KLIMAEFFEKTER
Klimaendringene er allerede merkbare i
vårt land. På oppdrag fra Miljødirektoratet
utarbeidet Norsk Klimaservicesenter (MET,
NVE og Uni Research (Bjerknessenteret))
i 2015 en rapport om de sannsynlige
klimaendringene i Norge i løpet av
inneværende århundre (Hansen-Bauer et
al. 2015). Rapporten viser at det allerede
pågår vesentlige klimaendringer som kan
knyttes til menneskeskapte klimagassutslipp.
Årsmiddeltemperaturen har økt med ca. 1°C
fra 1900 til 2014, og enda mer i Finnmark.
I dette tidsrommet har det vært perioder
med både stigende og synkende temperatur,
men de siste 40 år har økningen vært svært
markant.
Årsnedbøren har økt over hele Norge siden
år 1900, og for landet som helhet er økningen
SnFDNQLQJHQHUVW¡UVWRPYnUHQRJ
minst om sommeren.
Den er størst på Vestlandet og deler av NordNorge, særlig i høst- og vintersesongen.
Også for kraftig nedbør i løpet av kort tid
(ekstremnedbør) har det de senere år vært en
økning både i intensitet og hyppighet, med en
økning i hyppighet på 40% over det siste 100året, selv om det også her er store forskjeller
fra år til år.
Beregningene for fremtiden baserer seg på
nedskalering av klimasimuleringer gjort
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for FNs klimapanels siste rapport, der de
mer grovmaskede globale modellene blir
nedskalert med en mer høyoppløselig modell
VRPWDUEHGUHK¡\GHIRUH̆HNWHQHDYWRSRJUD¿
RJORNDOHIRUKROG(̆HNWHQHSnPDQJH
sentrale parametre for samfunnsplanlegging
er så beregnet utfra dette materialet.

■

■

■

Dette er den autoritative kilden for
NOLPDH̆HNWHQHL1RUJHVRPQnEUXNHVDY
nasjonale og lokale forvaltningsorgan.
5DSSRUWHQYLVHUÀHUHQHJDWLYHH̆HNWHUDY
forventet klimaendring, der utslagene i
negativ retning er avhengig av størrelsen
på de globale klimagassutslippene, slik at
lavere utslipp reduserer risiko.

En økning på ca. 18 % i årsnedbør
(spenn: 7 til 23 %).
Styrtregnepisodene blir kraftigere og
vil forekomme hyppigere.

 5HJQÀRPPHQHEOLUVW¡UUHRJNRPPHU
oftere.

■

 6Q¡VPHOWHÀRPPHQHEOLUI UUHRJPLQGUH
'HWEOLU¡NHQGHIDUHIRUVWRUÀRPRYHUGHW
meste av landet (Figur 6) .

■

■

De viktigste forventede endringene i løpet av
dette århundret er:

Det forventes økning på ca. 4,5°C i
årstemperatur (spenn: 3,3 til 6,4°C
– avhengig av fremtidige klimagassutslipp).

I lavtliggende områder vil snøen bli nesten
borte i mange år, mens det i høyfjellet kan
bli større snømengder i enkelte områder.

5378

18

■

■

Det blir færre isbreer, og de som er igjen
blir mye mindre.
Havnivået øker med mellom 15 og 55
cm, avhengig av lokalitet, ved fortsatt
utslippsvekst som i dag.

(QYLGHUH¡NQLQJDYÀRPIDUHQVRPDOOHUHGH
har tiltatt er forventet (Fig. 8).
I tillegg kommer økt havforsurning, med til nå
XDYNODUWHQHJDWLYHH̆HNWHUSnGHPDULQH¡NRsystemene, særlig i Arktis.

Konklusjon nr. 6:
Klimaendringene vil gi økt samfunnsrisiko også i Norge, særlig knyttet til
økt og mer intens nedbør. Det
er allerede påvist Àere negative
konsekvenser av klimaendringene i
vårt og andre land, inkludert betydelige
negative økonomiske konsekvenser.
Disse forventes å øke i fremtiden,
mest med høye utslipp, minst dersom
utslippene forholder seg til 1.5 eller
togradersmålet.
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aktivitet, noe også IPCC konkluderer med. I
GHÀHVWHRPUnGHUL$UNWLVVNMHUWLOEDNHJDQJHQ
i utbredelse i hovedsak om sommeren,
mens det i Svalbard-Barentshavområdet
også har skjedd en betydelig tilbakegang
om vinteren slik at Svalbard i stadig mindre
grad er innkapslet med sjøis om vinteren,
og landtemperaturen i øygruppen har vist
en dramatisk økning. Dette har også ført
til at den observerte iskanten i det nordlige
Barentshavet har trukket seg tilbake, og
områder som tidligere var isdekt om vinteren i
mindre grad har vært det det siste 10-året.
Det har vært gjort mange studier av
årsakene til den sterke tilbakegangen av
sjøis i Barentshavsområdet. Årsakene er
sammensatt og skyldes både endringer
i værmønstre og atmosfæretemperatur,
men nyere forskning konkluderer med at
en hovedårsak er tilstrømming av varmere
vann fra sør gjennom forlengelsen av
Golfstrømmen inn i De nordiske hav (Årthun
et al. 2012, Onarheim et al. 2014, 2015)

ARKTIS OG
BARENTSHAVET

Denne varmetransporten drives av både
menneskeskapte endringer i havtemperaturen
og naturlige svingninger i havstrømmene.
Således er det vanskelig å si med sikkerhet
hvordan iskanten vil utvikle seg i et
tiårsperspektiv. Det som er ganske sikkert
er at fortsatt global oppvarming vil drive
den nordover, men neppe i et jevnt mønster.
Årsvariasjonene vises også tydelig i Fig. 9,
med mer is i 2015 enn i 2012.

Den globale oppvarmingen har ført til
redusert isdekke i Arktis, særlig om
sommeren. Samtidig er volumet av sjøis
omtrent halvert siden 1979, og havisen er
QnYHVHQWOLJW\QQHUHPHUÀ\WWEDURJVnUEDU
enn tidligere. Det er i faglitteraturen påvist
at en hovedårsak til denne utviklingen er
utslippene av klimagasser fra menneskelig

Det er gjort betydelige fremskritt i å kunne
predikere iskanten fra ett år til det neste
(Onarheim et al. 2015). Dette skyldes at
man kan følge varmetransporten opp langs
norskekysten og kjenner forplantningstiden
for varmeanomalier i vannmassene. Utover
ettårsperspektivet er det så langt ikke mulig
å gi presise varsler, men dette er et aktivt
forskningsområde der det kan forventes
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gjennombrudd i de neste årene. Med dagens
kunnskap kan man ikke utelukke at det
enkelte år er vinterisutbredelse i Barentshavet
på linje med den som har vært tidligere, men
det sannsynlige er at slike år blir sjeldnere.
De isdekte områdene er lite kartlagt i forhold
WLONOLPDH̆HNWHURJ¡NRV\VWHPG\QDPLNNEOD
fordi de er delvis utilgjengelige og krever
isgående forskningsfartøy for detaljerte
studier.
Således er kunnskapsgrunnlaget for
forvaltning av disse områdene betydelig
svakere enn det som gjelder for de åpne, isfrie
områdene sør i Barentshavet.
Som en følge av dette manglende
kunnskapsgrunnlaget er det planlagt en
storstilt norsk forskningsinnsats, ”Arven
HWWHU1DQVHQ $H1 ´VRPLHWÀHUnULJ
forskningsprogram skal undersøke det
nordlige Barentshavet, bl.a. med bruk
av det nye isgående forskningsfartøyet

(gul linje).

Kronprins Haakon som settes i drift i 2017.
Initiativet til dette kom fra fra Det Norske
Videnskaps-Akademi, og samler landets
ledende ekspertise fra UiB, UiO, UiT, NTNU,
MET, Havforskningsinstituttet, SINTEF og
Norsk Polarinstitutt.
Forskningsplanen er evaluert av amerikanske
eksperter og det jobbes nå mot nasjonal
¿QDQVLHULQJLWLOOHJJWLOEHW\GHOLJHJHQLQQVDWV
fra de deltakende institusjonene.
Programmet er planlagt over 6 år med
oppstart i 2017.
I begrunnelsen for programmet blir det
understreket:
“Knowledge about these northern regions
and how their systems are changing remains
inadequate, and challenges the sustainable
ecosystem management tools established
for the Barents Sea”. “Similarly, it is poorly
XQGHUVWRRGKRZHFRORJLFDOH̆HFWVRI
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pollutants, e.g. from petroleum activities,
respond to additional change in climate”.

Konklusjon nr. 7:
I Barentshavet er det en markert
tilbakegang i isutbredelse både sommer
og vinter. Med dagens kunnskap kan
man ikke utelukke at det enkelte år blir
en vinterisutbredelse i Barentshavet på
linje med den som har vært tidligere,
men det sannsynlige er at slike år blir
sjeldnere. Dagens varsler kan forutsi
iskanten ett år i forveien. Det er
betydelige og anerkjente kunnskapshull
når det gjelder klima og økosystem i
den nordlige, delvis isdekte delen av
området.

KARBON
BUDSJETTET
Den siste rapporten fra FNs klimapanel
(IPCC AR5) baserer seg på de koordinerte
internasjonale klimamodelleksperimentene
organisert som CMIP5 (Co-ordinated
Modeling Intercomparison Project; http://
cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/). Simuleringene
av klima i fortid, nåtid og fremtid ble designet
slik at alle modellsystemene utførte de
samme simuleringene og med de samme
forutsetninger når det gjelder klimapådriv.
Således er forskjellene i simulert klima
mellom modellene et resultat av forskjeller
i selve modellene, og spredningen i
temperaturfremskrivningene for hvert av de
sentrale utslippsscenarioene skyldes bl.a. ulik
klimafølsomhet i modellene. I tillegg er det
en spredning i temperaturfremskrivningene
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mellom de forskjellige utslippsscenarioene,
særlig fra midten av århundret som følge
av forskjellene i klimapådrivet som har sitt
utspring i at fremtidsklimaet er simulert
med høye, lave og midlere fremtidige
klimagassutslipp.
Hvilke av modellene som er best og
dermed hvilke av modellresultatene som
er mest sannsynlige, er vanskelig å avgjøre.
Følgelig oppgir IPCC middelverdier
med usikkerhetsintervall. For globalt
midlede verdier har gjennomsnittet av
modellsimuleringene (vanligvis 30-40
simuleringer for hvert scenario) vist seg å
WUH̆HEHVWPHGREVHUYHUWHHQGULQJHU
frem til nå.
Atmosfærens konsentrasjon av CO2 er nå
ca. 400 ppm. IPCCs femte hovedrapport
konkluderer, basert på CMIP5-modellene,
med at stabilisering på en konsentrasjon på
mellom 430 og 480 ppm gir en sannsynlighet
for å nå togradersmålet på 66-100%.
For å unngå å overskride togradersmålet må
globale CO2-utslipp i 2050 være mellom 72
og 41% lavere enn de var i 2010, ifølge IPCC.
Skulle CO2-konsentrasjonen gå betydelig over
500ppm, sier IPCC at man da må sette i verk
betydelige tiltak som reabsorberer CO2 fra
atmosfæren, såkalte negative utslipp, f.eks.
ved bioenergi kombinert med CCS (Carbon
Capture and Storage) (Alexander et al. 2013,
IPCC WG1 AR5 Summary for Policymakers).
6OLNWHNQRORJL¿QQHVLNNHSULGDJ
For IPCCs 5.hovedrapport ble det utført
en lang rekke simuleringer av mulige
fremtidige klimaendringer basert på et
utvalg av fremtidige utslippscenarioer.
Fire hovedklasser ble benyttet som skal gi
representative mulige fremtidige endringer
utfra forskjellige mulige utviklingstrekk i
¡NRQRPLRJGHPRJUD¿
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Disse representative utslippsscenarioene
(RCP) ble brukt som drivere i modellsimuleringer med avanserte jordsystemmodeller som beregner de klimatiske
konsekvensene av utslippene i dette århundret,
og for noen simuleringer frem til år 2300.
IPCC oppsummerte, basert på
PRGHOOVLPXOHULQJHQHDWGHW¿QQHV
en sammenheng mellom kumulative
klimagassutslipp og temperatur. Basert på
dette forholdet ble det beregnet hvor store
kumulative utslipp som vil gi to graders
oppvarming, med usikkerhetsintervall
VRPUHÀHNWHUHUGHIRUVNMHOOLJHPRGHOOHQHV
klimafølsomhet. Gjennomsnittet av modellene
tilsier ifølge IPCC at vi har sluppet ut 575 GtC
og har ca 275 GtC igjen å slippe ut for å ha en
67% sjanse for å stabilisere klimaet innenfor
to grader. Dette innebærer at ca 80% av de
fossile reservene (olje, gass, kull - til sammen
ca 2,795 Gt) må forbli ubrukt såfremt det
ikke gjennomføres storstilt karbonfangst og
-lagring (CCS) som håndterer utslippene.
CO2-konsentrasjonen som gjør at vi passerer
to grader oppvarming er av IPCC estimert til
mellom 430 og 480 ppm (IPCC 2014). Dagens
nivå er i overkant av 400 ppm, og har de siste
årene steget med ca 2ppm per år (http://
www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/).
Hvis vi greier å raskt stoppe alle andre
klimadrivende utslipp enn CO2, så som
avskogning, metan fra landbruk og andre
oppvarmende utslipp, kan vi innenfor
karbonbudsjettet i beste fall øke uttaket
av fossile brensler noe, gitt nåværende
generasjon av klimamodeller og deres
klimafølsomhet.
En videre satsning på bruk og utvinning av
fossile energiressurser vil imidlertid raskt
NRPPHLNRQÀLNWRPNULQJKYDVRPYLOY UH
en rettferdig fordeling av det resterende
karbonbudsjettet. Med togradersmålet som
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utgangspunkt har verden ifølge IPCC AR5
et gjenværende budsjett på 275 milliarder
tonn karbon, tilsvarende omtrent 1000
PLOOLDUGHUWRQQ&2'HW¿QQHVLSULQVLSSHW
uendelig mange utslippsbaner, og fordelinger
mellom land, som er i samsvar med et gitt
karbonbudsjett. Når man tar hensyn til
hva som er teknisk, økonomisk og politisk
gjennomførbart er det imidlertid langt
færre utslippsbaner som er i tråd med
karbonbudsjettet for togradersmålet, og enda
I UUHRPPnOHWHUJUDGHU/LNHIXOOW¿QQHV
GHWÀHUHWRONQLQJHUDYKYRUVWRUHXWVOLSSHQH
kan være i 2030 og påfølgende år dersom vi
skal kunne nå togradersmålet, blant annet
på grunn av ulike forventninger til framtidig
teknologi som potensielt kan gi negative
utslipp senere i dette århundret.

Konklusjon nr. 8:
Dersom togradersmålet skal nås, bør
det samlede globale utslipp av CO2
innen 2030 være nede på mellom 5 og 6
GtC, dvs. ca 50% lavere utslipp enn i dag,
og deretter falle til 70-80% reduksjon
midt i århundret. Usikkerheten
omkring klimasystemets følsomhet
for klimagassutslipp kan ikke brukes
som argument for mindre ambisiøse
utslippsreduksjoner.

KLIMAFØLSOMHET
Den umiddelbare temperaturutviklingen som
følger av økning i klimapådriv (utslipp), kalles
transient klimarespons (TCR). På grunn av de
tregere elementene i klimasystemet som hav
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og landis, vil temperaturen
fortsette å stige inntil den
er i likevekt med pådrivet.
Denne justeringen vil
WDÀHUHKXQGUHnURJ
temperaturendringen som
da kommer frem, kalles
likevektsfølsomhet(ECS).
Vanligvis oppgis dette som
global temperaturendring
ca. 100 år etter at
atmosfærens CO2
innhold er blitt fordoblet
fra førindustrielt nivå.
Det har vært et kronisk
forskningsproblem å
bestemme både TCR
(transient klimarespons) og
ECS (likevektsfølsomhet).
Selv i den siste rapporten
fra IPCC er det ikke
gitt noen mer presise
beregninger enn før,
fordi det er mye sprik i
litteraturen, noe som gir et
stort usikkerhetsintervall
for disse beregningene. Det
kan heller ikke gis noen
foretrukne verdier.
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'HWHUÀHUHPHWRGHUL
bruk der man enten ser
på dette ved å studere
klimaendringene i fortiden,
eller ved å observere
de instrumentelle observasjonsdata frem
til nå, gjerne i kombinasjon med enkle
klimamodeller, eller ved å bruke de store
globale klimamodellene.
For ECS er middelverdien i klimamodellene like over tre grader, med et
usikkerhetsintervall mellom 1,5 og 4,5 grader.
Den norske klimamodellen NorESM ligger

Dashed lines
AR4 studies

1
2
3
Transient Chmate Response (°C)
Figur 9. Forskjellige anslag for TCR oppsummert i IPCC AR5.
Fra Stocker et al. 2013

litt lavere enn gjennomsnittet og beregner
ECS til ca. 2,9 grader og TCR til 1,4 grader
(Iversen et al. 2013).
Beregninger basert på rekonstruksjon av
fortidsklima (paleoklima) har en middelverdi
som er ganske nært klimamodellenes

4
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gjennomsnitt. Gjennomsnittet av beregninger
basert på målte temperaturdata eller
kombinasjon av observasjoner og modeller
har de siste årene hatt en tendens til å trekke
estimatene av ECS noe nedover. Disse
beregningene er påvirket av den svakere
temperaturstigningen i perioden 1999-2014.
Den har skjedd samtidig med sterk økning
i utslippene, slik at mange forskere i tiden
etter fremleggelsen av den første delrapporten
i IPCCs femte hovedrapport (AR5) har
ment at ECS ligger mellom to og tre grader.
Samtidig er disse resultatene kritisert fordi
den reduserte temperaturendringen kan
være en midlertidig hendelse, og rekordhøye
temperaturer i 2015 og til nå i 2016 vil kunne
gi andre og høyere svar. Det er også strid om
KYDVRPHUGHQEHVWHPHWRGLNNHQRJÀHUH
artikler konkluderer også med at den reelle
ECS ligger nært modellmiddelverdien på ca
tre grader.
I forhold til togradersmålet er det imidlertid
TCR som er den mest interessante størrelsen
fordi målet er noe man skal oppnå innenfor
dette århundret. IPCCs femte hovedrapport
konkluderer med at den trolig ligger
mellom 1 og 2,6 grader. Dette er den
temperaturøkningen modellene beregner at vi
får innenfor noen tiår etter at CO2-innholdet
er fordoblet sammenliknet med førindustrielt
nivå (dvs 560 ppm). Så godt som alle nyere
estimat i litteraturen som har kommet etter
at rapportens grunnlagspublikasjoner var
publisert, ligger innenfor denne rammen, også
de som er gjort av forskere som kan regnes
som å være ”klimaskeptikere”. Det er også en
betydelig faglig uenighet om hva som er den
beste metodikken for å beregne TCR.
Middelverdien for TCR i klimamodellene
er 1,8 grader. Et lavt anslag i den seneste
litteraturen er på 1,3 grader. En lav
klimafølsomhet skaper noe bedre tid til å
nå de utslippsreduksjoner som skal til for
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å nå temperaturmålet. Forskningen etter
IPCC AR5 i 2013 har ikke bidratt til noen
nærmere avklaring på hva som er den rette
verdien. Usikkerheten, sammen med førevar prinsippet, vil innebære at en bør ta
utgangspunkt i den midlere følsomheten,
og være klar over at det her er usikkerhet
i begge retninger og at dette er undergitt
pågående forskning. En føre-var betraktning
eller risikobasert vurdering gjør det derfor
vanskelig å ta utgangspunkt i den lavere
følsomheten.
Det er viktig å være klar over at jordens
karbonbudsjett er tregt. Det naturlige
opptaket av CO2 som på lang sikt
nøytraliserer utslippenes klimavirkning
skjer gjennom opptak i havet og kjemiske
reaksjoner (forvitring) av bergarter på land.
Dette kretsløpet tar lang tid, og ca. 20% av
utslippene av CO2 forblir i atmosfæren om ca
1000 år. Mulige metoder for å øke opptaket
slik at det skjer raskere, og kan skape negative
utslipp der opptaket overstiger utslippene er
skissert i IPCC AR5, men slik teknologi er ikke
utprøvd utover småskala laboratorieforsøk, og
de økonomiske, miljømessige sidene ved slik
teknologi er ukjent.

Konklusjon nr. 9:
En må regne at utslipp som skjer nå
blir værende i atmosfæren i mange
hundre år og vil påvirke klimaet
minst 1000 år frem i tid. En eventuell
innfasing av teknologi for negative
utslipp som fremtidige generasjoner ser
seg nødsaget til å implementere for å
reparere og forebygge skadevirkninger,
vil utsette disse generasjonene for
omfattende økonomiske og andre
kostnader for å minimere ĕekten
av utslipp fra den generasjonen
som lever nå.
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Figur 10. Fremtidige utslippsbaner for CO2 og B. korresponderende sannsynlighet for å nå forkjellige temperaturmål ved år 2100.
Fra Fawcett et al. 2015. (Med tillatelse til gjenbruk av American Association for the Advancement of Science)

SANNSYNLIGHET
FOR Å NÅ
TOGRADERSMÅLET
Forskning etter IPCCs 5. hovedrapport
har ytterligere vurdert betingelser og
sannsynligheter for å kunne stabilisere klimaet
på to grader eller 1.5 grader, selv om det så
langt er lite forskning på forutsetningene for
et 1.5 gradersmål. Av den grunn bad også
partene i Parisavtalen IPCC om å gjennomføre
vurderinger av forutsetninger for og virkningene av 1.5 graders global oppvarming.
Det er ventet at en slik vurdering vil bli gjort i
form av en spesialrapport som blir ferdigstilt i
løpet av 2018.
Parisavtalen refererer seg til innrapporterte
nasjonale forpliktelser til 2030. Dersom

disse blir overholdt, og man regner med at
disse blir videreført på samme nivå etter
2030, viser beregninger at det er under 10%
sjanse for å nå togradersmålet (Fawcett et al.
2015). Et økt ambisjonsnivå som etter 2030
reduserer utslippene med mer enn 80%, etter
2030 gir bare maksimum 30% sjanse for å
stabilisere klimaet under to grader. Først med
betydelige negative utslipp øker sjansene til
å holde oppvarmingen under to grader til ca.
50% (Fawcett et al. 2015, Rogelj et al. 2016).
Oppsummert kan det sies at Parisavtalen og
de forpliktelsene Norge har tatt på seg krever
meget raske reduksjoner av utslipp fra nå av
og frem til 2030, og vedvarende og økende
utslippskutt i resten av dette århundret.
Nyere forskning har forsøkt å beregne
sannsynligheten for å nå to grader- eller
1.5 gradersmålet. Fawcett et al (2015)
tar utgangspunkti IPCCs scenarioer og
de nasjonale frivillige utslippskutt som
landene forpliktet seg til i Paris-avtalen.
Avtalen setter mål for 2030, og har en
klausul om å øke ambisjonsnivået frem
til da med 5-årlige intervall. Dersom alle
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landene gjennomfører sine mål (INDC) fra
Parisavtalen, og viderefører disse tiltakene
i hele resten av inneværende århundre, vil
beregnet temperatur i år 2100 ligge på 2.7
grader med et usikkerhetsspenn fra 2.2
til 3.4 grader (Rogelj et al. 2016). Dagens
ambisjonsnivå videreført utover i århundret
gir ifølge Fawcett et al.(2015) under 10%
sjanse til å nå togradersmålet (Fig. 10). Kun
utslippsbaner som gir null globale utslipp i
2050-2060 og negative utslipp mot slutten av
århundret ser ut til å gi en 50% sjanse til å nå
togradersmålet. Stabilisering ved 1.5 grader
ser med dagens kunnskap ut til bare å kunne
la seg realisere ved massive negative utslipp
og en svært rask nedgang i utslippene fra
nå av.

Konklusjon nr. 10:
Både to grader og 1.5 gradersmålene er
bare mulige med umiddelbare og sterke
reduksjoner i utslippene av klimagasser.
De betyr også at mesteparten av påviste
reserver av fossile brensler ikke kan
forbrennes. Begge målene må bety
en umiddelbar nedgang i utslipp
og en visjon om globale nullutslipp
like etter midten av århundret. Det
tilgjengelige karbonbudsjettet som
følger av Parisavtalen vil bety at det
er lite rom for å bringe nye kilder av
fossile brensler til markedet utover i
århundret.
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BYRDEFORDELING
– NORSK ANSVAR
I 2010 var globale utslipp 49 milliarder
tonn CO2-ekvivalenter, mens de i 1970
var 27 milliarder tonn (Global Carbon
Project 2015). Skal utslippene ned
med ca. 70% i 2050, må årlige globale
utslipp dermed være ca. 16 milliarder
tonn CO2 på det tidspunktet. Avhengig
av befolkningsmengden på Jorden må
per capita CO2-utslipp i 2050 være
mellom 1.5 og 3.1 millioner tonn, ifølge
Miljødirektoratet (Miljødirektoratet 2014).
Miljødirektoratet sier også at Norge som
lavutslippssamfunn i 2050 vil måtte ha
utslipp som er så lave som 7-12 millioner
tonn.
Norske utslipp var i 2013 på 52,8 millioner
tonn CO2-ekvivalenter, som representerer
en økning på 4.6 % siden 1990. For å følge
klimaforliket må norske utslipp være på
45-47 millioner tonn årlig i 2020 når man
holder eventuell binding i skog utenom. En
videreføring av klimaforliket som det er, vil
ikke gi ytterligere nedgang mellom 2020 og
2030, men Norges klimamål er nå samkjørt
med EUs klimamål som har som mål en
nedgang på 40% i forhold til 1990. Dette er
også den forpliktelsen Norge har innmeldt i
Parisavtalen.
Miljødirektoratet regner at norske utslipp
i 2050 må ned med 60-80% i forhold
til 1990 dersom Norge skal være på
verdensgjennomsnittet i utslipp per capita
innenfor en utvikling som er i samsvar med
togradersmålet. Det vil si at nasjonale årlige
utslipp må være mellom 10 og 20 millioner
tonn årlig i 2050. Per capita utslippene i
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Norge er per i dag ca. 10.4 tonn CO2
ekvivalenter/år, som tilsvarer ca. 8 tonn CO2
per capita, noe som er omtrent 40% over det
globale gjennomsnittet som er på 5 tonn
(Global Carbon Budget 2015), og betydelig
høyere enn EU-gjennomsnittet (6.8 tonn).
I 2015 foretok en forskergruppe på
oppdrag fra SV en gjennomgang av
norske klimagassutslipp og forskning på
byrdefordelingsprinsipp og hvilke
utslippskutt som er rimelige for Norge i lys
av de forskjellige prinsippene for
byrdefordeling (Kallbekken et al. 2014).
Gruppen skulle bl.a. vurdere: 1) hva som
er den minste innsats som kreves av Norge
dersom utslippskutt skal fordeles uten å ta
hensyn til historisk ansvar eller kapasitet
for å kutte utslipp, og 2) hva som er
nødvendig dersom Norge ønsker å innta en
pådriverrolle i forhandlingsprosessen med
hensyn til prinsippene om historisk ansvar
og kapasitet.
Utfra dette tilsier en rimelig byrdefordeling
som et minimum at norske per capita utslipp
er på globalt gjennomsnitt i 2050, noe som
tilsier utslipp på 1.5-3.1 tonn pr capita, gitt
en forventet befolkning på 6.6 millioner
i 2050. IPCCs 5. hovedrapport viser at
utslippsreduksjonene som oppnås fra nå og
til 2030 har stor betydning for mulighetene
til å nå togradersmålet i 2050. Med global
utslippsutvikling som tilsvarer de frivillige
utslippsmålene fra Parisavtalen frem til 2030,
vil det sannsynligvis være behov for årlige
globale utslippsreduksjoner på opp mot 6%
fra 2030 til 2050. Hvis vi derimot får en
XWÀDWLQJRJHWWHUKYHUWQHGJDQJLXWVOLSSHQH
mellom i dag og 2030, kan behovet for årlige
globale reduksjoner fra 2030 til 2050 ligge på
om lag 3%. Det bør være en rimelig ambisjon
at Norge ligger i forkant av en slik utvikling,
og at nasjonale utslipp må gå betydelig ned
allerede på kort sikt.

Norsk klimastiftelse rapport 05/2016

Konklusjon nr. 11:
Alle aktuelle byrdefordelingsberegninger innebærer at Norge har
et forholdsvis stort ansvar for å kutte
utslipp, og alle beregninger med
byrdefordelingsprinsipper i bunn
innebærer mål som er betydelig høyere
enn for eksempel målet om 40 % kutt
innen 2030 som ligger inne i Norges
INDC (Intended National Determined
Contribution) til Parisavtalen.
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Increasing anthropogenic activities in the Arctic represent an enhanced threat for oil pollution in a
marine environment that is already at risk from climate warming. In particular, this applies to species
with free-living pelagic larvae that aggregate in surface waters and under the sea ice where hydrocarbons are likely to remain for extended periods of time due to low temperatures. We exposed the positively buoyant eggs of polar cod (Boreogadus saida), an arctic keystone species, to realistic concentrations
of a crude oil water-soluble fraction (WSF), mimicking exposure of eggs aggregating under the ice to oil
WSF leaking from brine channels following encapsulation in ice. Total hydrocarbon and polycyclic aromatic hydrocarbon levels were in the ng/L range, with most exposure concentrations below the limits of
detection throughout the experiment for all treatments. The proportion of viable, free-swimming larvae
decreased signiﬁcantly with dose and showed increases in the incidence and severity of spine curvature,
yolk sac alterations and a reduction in spine length. These effects are expected to compromise the
motility, feeding capacity, and predator avoidance during critical early life stages for this important
species. Our results imply that the viability and ﬁtness of polar cod early life stages is signiﬁcantly
reduced when exposed to extremely low and environmentally realistic levels of aqueous hydrocarbons,
which may have important implications for arctic food web dynamics and ecosystem functioning.
© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Keywords:
Arctic
Oil spill
Polar cod
Crude oil
Developmental toxicity

1. Introduction
Past experience has shown that releases of crude oil can have
important long-term ecosystem effects at the regional level
(Peterson et al., 2003), leading to signiﬁcant economic consequences through the loss of ecosystem services (Cohen, 1995;
Garza-Gil et al., 2006; Ocean Studies Board, 2013). The impact on
speciﬁc ecosystems and their post-spill recovery potential is largely
determined by their species composition, function, and life-cycle
strategies but also by environmental characteristics (temperature,
oxygen level, and salinity), additional anthropogenic factors (e.g.
climate warming and overﬁshing) and their potential interactive
effects (Soto et al., 2014; Thorne and Thomas, 2008; Whitehead,

*

This paper has been recommended for acceptance by von Hippel Frank A.
* Corresponding author.
E-mail address: jasmine.m.nahrgang@uit.no (J. Nahrgang).

2013).
The sensitivity of arctic marine ecosystems is becoming an
increasing concern in an era of rapid and unprecedented climate
change (Doney et al., 2012; Wassmann, 2011) and of concomitant
increase in anthropogenic activities. Rapidly increasing temperatures measured across the entire Arctic in the past decade and the
loss of perennial sea ice (Wang and Overland, 2009) poses a direct
threat to many ice-associated arctic species (Michel et al., 2012).
The poleward expansion of boreal species has the potential to alter
the structure of high arctic ecosystems through changes in species
interactions and replacement (Berge et al., 2015a; Fossheim et al.,
2015; Kortsch et al., 2012). Last, but not least, the receding ice
cover allows for an increase in anthropogenic activities including
the opening of new shipping routes along the Arctic shelves (Smith
and Stephenson, 2013) and new resource exploration and development of oil and gas extraction (Harsem et al., 2011). Recently,
Norway modiﬁed the deﬁnition of the Arctic marginal ice zone in
preparation for a new round of oil and gas licensing, enabling the

http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.07.044
0269-7491/© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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oil and gas industry to operate further north in the Barents Sea. As
the accessibility to the Arctic increases, the threat of accidental oil
spills increases greatly. This will further be exacerbated by changes
in sea ice structure and behavior in combination with expected
increases in extreme weather events resulting from climate change
(Harsem et al., 2011).
In ice-covered environments, oil recovery is considered exceptionally challenging because the remoteness of the Arctic renders
detection and access to the impacted area difﬁcult, especially during the polar night. Spilled oil can easily become encapsulated into
the ice and released in the following melt seasons when it may be
widely distributed over larger areas (Dickins et al., 2008; Fingas and
Hollebone, 2003); this will potentially affect ecosystems during
periods of high productivity (Leu et al., 2015) and at biological
hotspots (Kuletz et al., 2015). In addition, our increasing understanding of ecosystem processes during the polar night shows a
system with high activity levels and biological interactions across
most trophic levels (Berge et al., 2015b,c) that may be more
vulnerable than previously assumed. Weathering processes in the
Arctic, and in particular those of crude oil encapsulated in sea ice,
are signiﬁcantly prolonged, thereby also increasing the time of
exposure to marine organisms (Brandvik and Faksness, 2009).
Water-soluble hydrocarbons within brine channels in the sea ice
can also reach concentrations that are toxic to ice-associated organisms and they can be released over several months, potentially
contaminating food webs (Faksness and Brandvik, 2008). The
water-soluble fraction (WSF) of crude oil can exert signiﬁcant
developmental effects on ﬁsh embryos at levels in the mg/L range
(Carls et al., 1999; Frantzen et al., 2012; Hicken et al., 2011;
Incardona et al., 2012, 2014, 2015), which can lead to a reduced
ﬁtness and survival to adulthood (Heintz et al., 2000). These effects
(reduced size at hatch, spinal malformations, pericardium and yolk
sac edemas) are often associated with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) (Carls et al., 2008; Turcotte et al., 2011). Sensitivity
of embryos and larvae to oil spills is important because they are
considered to be the most vulnerable life stages of ﬁsh and represent a direct link to population consequences and resilience
(Albers, 2002). Understanding the impact of environmentally
relevant concentrations on these life stages and determining
thresholds for effects are central objectives in the assessment of
global ecosystem sensitivity and vitality.
Polar cod (Boreogadus saida) is the most abundant pan-arctic
ﬁsh species, and it sustains the majority of other species that
comprise higher trophic levels (Hop and Gjøsæter, 2013; Mueter
et al., 2016). Populations of this small gadid are at risk of experiencing signiﬁcant changes in ecosystem interactions (Renaud et al.,
2012) and alterations in their life cycle strategies (Nahrgang et al.,
2014) in regions of enhanced warming. Additional impacts from
anthropogenic pollution, and in particular accidental oil spills, may
accelerate the decline of this key species and thereby its central role
in the Arctic food web. Although a series of studies have been
performed in the last decades on the sensitivity of oil to adult polar
cod (e.g. Andersen et al., 2015; Nahrgang et al., 2010a,b), to the best
of our knowledge, investigations on its early life stages have not
been performed yet. Therefore, our study focused on investigating
the effects of a Barents Sea crude oil WSF on the embryonic
development of this ractic keystone species. The present study
provides novel insights into the sensitivity of the early life stages of
polar cod to concentrations of crude oil WSF that are similar to
what may be released from brine channels following an oil spill in
ice-covered waters. Such spills will likely expose the epipelagic
eggs of polar cod to extremely low levels of toxic compounds
during embryonic development. We hypothesized that polar cod
early life stages would show dose-dependent effects on mortality,
hatching success, occurrence of cardiac dysfunction, malformations

and length, at environmentally realistic concentrations of crude oil
WSF. Our unique dataset provides evidence that this arctic keystone
species is put at high risk from these petroleum compounds associated with increasing anthropogenic activities in the Arctic.
2. Material and methods
2.1. Ethical statement
All work was performed according to and within the regulations
enforced by the Norwegian Animal welfare authorities and no
speciﬁc permissions were required. The R/V Helmer Hanssen is
owned by the UiT The Arctic University of Norway, which has all the
necessary authorization from the Norwegian Fisheries Directorate
to use a bottom trawl to collect ﬁsh for scientiﬁc purposes. The lead
author has all necessary training and certiﬁcates (FELASA C) to
perform the work. The organisms are neither protected nor endangered in the coastal waters of the Svalbard Archipelago.
2.2. Polar cod sampling
Polar cod were caught in Kongsfjorden (Svalbard; 78 950 0200 N,
11990 8400 E) during a research cruise on the R/V Helmer Hanssen in
January 2014. Trawling was conducted at a depth of about 150 m, at
a speed of about 2 knots and for 5 min at a time using a Campelen
Super 1800 bottom trawl with a ﬁsh-lift to avoid injuring the
collected ﬁsh. During the cruise, ﬁsh were kept on deck in 500 L
tanks with continuous seawater inﬂow. Injured and dead individuals were removed daily. Upon return to Tromsø (27 January
2014), the ﬁsh were transferred to the biological research station of
the UiT The Arctic University of Norway in Kårvika and maintained
in a 2000 L holding tank under continuous seawater inﬂow (ﬁltered
seawater, 20 mm, 3.1e3.3  C, pH of 8, salinity of 33e34 psu) and
constant darkness, mimicking the ambient January Svalbard light
(polar night). Fish were preventively treated daily against microbial
infections using Halamid® and fed ad libitum with natural prey
Calanus spp. (purchased from Calanus AS).
2.3. Experimental design
The exposure system was designed to deliver a WSF of crude oil
to polycarbonate incubators, using oiled-rock columns and a ﬂowthrough system similar to the procedure described by Carls et al.
(1999). The oiled-rock columns (see Fig. S1 for technical details)
contained 11 kg of gravel (size range 7e11 mm) each that had been
coated with crude oil (Kobbe crude from the Barents Sea shelf) at
four concentrations; control (no oil), low (0.5 g oil per kg gravel),
medium (3 g oil per kg gravel) and high (6 g oil per kg gravel)
concentrations, thoroughly mixed by manual shaking and dried at
ambient air temperature (10  C) for 72 h. Filtered seawater
(20 mm, 3.1e3.3  C) ran through each column upwards into 3
replicate incubators (6 L each) for a total of 12 incubators receiving
exposure water at a ﬁnal ﬂow of 0.3 L/minute per incubator. The
exposure water ran through the columns for 10 days prior to the
transfer of fertilized eggs to the incubators in order to decrease the
concentrations of the WSF to levels in the lower mg/L range, i.e.
expected to leak from brine channels following an oil spill in icy
waters (Faksness and Brandvik, 2008).
Incubators were divided into a lower and upper half using ﬁne
mesh netting (pore size 1 mm; Fig. S1). Incubators were open,
allowing for unrestricted gas exchange. Seawater quality parameters as well as photoperiod were the same as for the holding tanks
(see section above). The daily routine consisted of controlling the
temperature and dissolved oxygen levels and readjusting the water
ﬂow. No oil slick and oil odor was noticed during the exposure
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period.
2.4. In vitro fertilization, exposure and sampling
On 9 February 2014, a total of 6 polar cod females were stripped
of their eggs and following an immediate visual inspection of egg
quality indicators (clearness, shape and size), a total of 3 egg
batches (identiﬁed as batches A, B and C) were formed from pooling
eggs of 2 different females per batch to account for qualitative
differences between the eggs/larvae from different egg donors
(Table S1). Each of the 3 egg batches was distributed to 1 of the 3
incubators per treatment and fertilization was conducted by
placing 1000 eggs on a petri dish ﬂoating on the incubator water
(3  C). Fertilization began by adding 10 mL of the milt pool (8 males
pooled in equal amounts) onto the eggs and 10 ml of incubation
water from the control treatment. After 10 min, the excess milt was
rinsed using incubation water from the control treatment and egg
batches were placed within their respective incubators.
Water samples (2L per column, no replicates) were taken
directly from the outﬂow of the oiled-rock columns and stored
at 20  C until further analyses. Samples for chemical analyses
were taken 3 days after column ﬂow initiation for 3 treatments
(control, low, and high) and weekly for every treatment from the
start of exposure.
Mortality counts were conducted on a daily basis throughout
the whole incubation period (37 dpf). Living and healthy polar cod
eggs are buoyant and transparent, and they ﬂoat close to the water
surface while dead or dying eggs turn white and sink to the bottom.
Floating eggs that had turned white were also deﬁned as dead and
removed from the incubators daily.
Hatching started at 27 dpf in all incubators and lasted until 37
dpf, date chosen to stop the experiment. Sampling of embryos was
done (1, 8, 15, 22 and 29 dpf) but data was not included in the
present study. Larvae were sampled randomly at the water surface
using a pipette with an enlarged opening at 31, 33, 36 and 37 dpf,
for further morphological analyses. Group photographs (all time
points except 36 dpf) of approximately 30e45 larvae per incubator
and single-larva photographs (36 dpf) were taken for malformation
analyses, using a LEICA M205 C microscope with a Leica MC170 HD
camera.
Assessment of the cardiac activity (n ¼ 15 per incubator) and
arrhythmias (n ¼ 3 per incubator) was conducted on larvae at 36
dpf that had been mildly sedated before recording using a Tricaine
methanesulfonate (Finquel MS-222) solution (50 mg/L in control
water). Single larvae were transferred onto a watch glass placed
into an ice bath, water temperature was controlled at every measurement and maintained at 3  C. Video recordings (1 min;
30 frames/second) of the cardiac activity and a photograph of the
whole larvae (lateral view) were taken using the Leica M205 C
microscope and Leica MC170 HD camera, for the malformation
analysis at 36 dpf.
The remaining living larvae found both in the water column and
on the bottom at 37 dpf were counted and sampled for image
analysis. Total mortality and hatching success per batch and
treatment were corrected for sampled individuals.

3

see Table S1) in the collected water samples was performed by
Unilab Analyse AS, Tromsø. Water samples for chemical analysis
were added 1 ml of an internal standard mixture of ﬁve deuterated
PAHs; naphthalene-d8, biphenyl-d10, phenanthrene-d10, pyrened10 and benzo(a)pyrene-d12. The water solution was then extracted
with 3  60 ml dichloromethane (DCM), dried for at least 1 h with
Na2SO4 (s), and concentrated to 1 ml. The extract was puriﬁed on an
SPE column by elution with pentane and DCM. The eluted solution
was concentrated to 0.5 ml, evaporated to dryness under N2-gas,
and ﬁnally added 100 ml isooctane.
Analysis for 26 PAHs was performed by GCeMass Spectrometry
(GCeMS) operated in selected ion monitoring (SIM) mode. The
system comprised of an Agilent 7890N GC with a capillary column,
and an Agilent 5975C quadrupole Mass Selective Detector with
Helium as carrier gas. One ml of sample was injected into a 300  C
split/splitless injector. The oven temperature was heated to 50  C
for 2 min, and then heated through various steps up to a ﬁnal
temperature of 315  C. Data and chromatograms were monitored
and recorded using MSD ChemStation (version E.02.00.493) software. The MSD ion source temperature was 230  C. Single PAH
concentrations were calculated by quantiﬁcation of the added
deuterated standards, and a pre-determined calibration curve of 5
PAH-standards at different concentrations. Each sample extract was
analyzed once on the GC-MS, as well as calibration solutions of
known PAH-concentrations (including deuterated standards).
Blank samples were processed and analyzed in the same way as real
samples, and calculation of PAHs in real samples were corrected for
the blank values determined. LOD were determined from the
average value and standard deviation of a series of blank samples.
See Table S2 for compounds analyzed.
2.6. Malformations and morphometrics
Spinal malformations and yolk sac alterations were determined
in larvae, using group (31, 33 and 37 dpf), and single (36 dpf) larvae
photographs that were randomly sampled at the water surface of
the incubators. The evaluation of spinal malformations was based
on a categorical severity index (0, none observed; 1, mild bend; 2,
major bend), according to Carls et al. (1999). Yolk sac alterations
were categorically scored for presence and severity (0, none
observed; 1, area affected < 25%; 2, area affected >25%). The malformations were scored blind by two people independently and
compared. In case of a disagreement, the larvae were reassessed.
Larval spine length (mm) and yolk mass area (mm2) were measured
with the ImageJ software (version 1.47), using the same photographs as above, except for 33 dpf specimens that were excluded
because of an erroneous scale bar. The spine length was measured
from the back of the head to the end of the notochord using only
individuals that did not exhibit signs of spine curvature. Spine
length of individuals with severe spine curvature increased the
standard deviation of the measured group, masking the effect
observed on normal larvae. For the yolk mass area (mm2), the
outmost delineation of the sac was used. No other developmental
abnormalities (e.g. haemorrhage, jaw deformities, pericardial
edema etc.) were observed during this experiment.

2.5. Chemical analyses of water samples

2.7. Cardiac activity and arrhythmia

Water samples were analyzed for THC (C11eC40) by ALS Laboratory group Norway AS, following standard procedures (ISO
9377-2) and using a gas chromatography-ﬂame ionization detector
(GC-FID) on isooctane extracts using an Agilent 6890N GC with a
capillary column, ﬁtted with an Agilent 7638B Series auto sampler.
Analysis of 26 PAHs (16 Environmental Protection Agency PAHs and
10 alkylated naphthalenes, phenanthrenes and dibenzothiophenes,

Larval heart rates at 36 dpf were counted from our video recordings and normalized to 60 s. Arrhythmia was assessed in form
of interbeat variability, similar to that for heart rate, and assessments were conducted on 20-s segments of the same video recordings (Incardona et al., 2009). Brieﬂy, the video frame numbers
at the onset of each cardiac contraction were recorded using PotPlayer (version 1.5.45955). The number of frames between
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C11-C16 fraction (181 mg/L) compared to the control treatment
(12 mg/L; Table S3). In addition, the high treatment water contained
a concentration of sum of 26PAHs (S26PAHs) below 5 mg/L.
One week later, at the start of embryo exposure (day 0, also
corresponding to the day of egg fertilization), THC levels in the high
treatment had decreased to levels below the limit of detection (LOD
<10 mg/L for each analyzed fraction). The S26PAHs in the high
treatment group had decreased to 2.18 mg/L at day 0 and further
declined to 0.059 mg/L at day 14 (Table 2). Only 2- and 3-ring
alkylated PAHs (C1 to C3-naphthalenes, C0 to C3dibenzothiophene and C0 and C1-anthr/phenanthrene) were
detected (Table S2). For all other treatments, THC and PAH levels
were continuously below the LOD during the entire exposure
period (Table 2).

contractions and its standard deviation were calculated and the
latter used as an indicator of arrhythmia.
2.8. Statistical analyses
The Chi-square test of independence was used to determine
signiﬁcant differences between batches for mortality and hatching
success, as well as signiﬁcant differences among treatments and
time for the occurrence of malformations and severity (both spine
and yolk). When signiﬁcant, the Chi-square test was followed by a
pairwise comparison with Bonferroni corrections of the p-values.
Differences in cardiac activity and arrhythmia were tested using a
one-way ANOVA followed by a Tukey's post hoc test when requirements for normality and homogeneity of variance were met.
When the variance failed to be homogenous (arrhythmia in Batch
C), the Robust Test of Equality of Means (Welch ANOVA) was used.
The program SSD Master was used to generate distribution plots
and the 95th percentile conﬁdence intervals for each length dataset. The best model was selected based on mean square error,
distribution of residuals, and how well the data ﬁt the model. All
datasets were best ﬁt to a Normal distribution model, except for the
high dose of Batch B (Fisher-Tippett model). The KolmogorovSmirnoff test for distributions was performed pairwise between
the control and the three treatment groups. For the length distributions, the test was repeated with bootstrap sampling using the
Mersenne-Twister random number generator. The minimum signiﬁcance level for all analyses was set at a ¼ 0.05. SYSTAT 13 (Systat,
2009) was used to calculate regression equations.

3.2. Mortality and hatching success
Embryo mortality resulting from the crude oil WSF treatment
did not occur during the course of the experiment. During the
hatching phase, a signiﬁcant dose-dependent increase in the proportion of sinking and heavily malformed embryos was observed,
even in the low and medium treatment groups (37 dpf, Fig. 1).
These embryos and larvae were unable to hatch or swim, and
therefore considered to be moribund. This suggests that these
specimens would suffer from a delayed and dose-dependent mortality if the experiment had been pursued over time.
Despite some variability in egg quality across batches, the
observed dose-dependent responses were consistent. Total hatching success among control batches ranged from 23% (Batch B) to
70% (Batch A) and did not signiﬁcantly change in the exposed
groups. High variability in egg quality with high mortality rates is
common in wild-caught marine ﬁsh (Brooks et al., 1997; Buckley
et al., 1991; Craik and Harvey, 1984; Springate et al., 1984). For
instance, the survival rates from egg fertilization to yolk sac larvae
of Atlantic herring and Atlantic mackerel were in total 0.5% and 6%,
respectively (Dahlberg, 1979). Also, Atlantic cod showed highly
variable hatching success (1e82%) across batches (Ouellet et al.,
2001). In our study, variability in hatching success across batches
was also thought to be a function of maternal factors, because milt
pool and other exposure conditions were the same for all batches.

3. Results
Signiﬁcant and dose-dependent sub-lethal effects during polar
cod embryo development were detected despite low concentrations of petroleum hydrocarbons in the exposure water across all
oil treatments and throughout the exposure. Assuming that each
egg batch is equally represented in a population, only 24 ± 1% of the
high dose treatment eggs would be viable and survive without any
signs of spine malformation, compared to 67 ± 1% for control eggs.
In addition, the length of WSF exposed larvae was reduced by between 1.6% ± 0.6% in the low dose treatment and 7 ± 0.7% in the
high dose treatment compared to the control specimens (Table 1).
These effects showed a signiﬁcant and linear dose-dependent
response for all batches combined (Table 1), and this signiﬁcant
dose-dependent relationship was also present within each batch
(see results below).

3.3. Larval malformations
The “swimming” larvae that were distributed in the upper water
column of the incubators (Fig. 1) exhibited different degrees of sublethal effects. The occurrence of malformations, in the form of spine
curvature and yolk sac alterations, were signiﬁcantly different and
increased in a dose-dependent fashion in larvae 31e37 dpf from all
batches (Fig. 2). These malformations also signiﬁcantly increased in
severity with treatment in all three batches (Fig. S2). The batches
responded to the treatments with different sensitivities, as seen by
different regression slopes for both spine curvature and yolk sac

3.1. Hydrocarbon concentrations of the crude oil water-soluble
fraction
After three days of seawater ﬂow from the oiled-rock columns
(initial ﬂush), the total hydrocarbon content (THC) of the high
treatment column-outﬂow was 256 mg/L and differed only by its

Table 1
Summary of the main developmental effects of larva surviving hatching. Estimation of the mean (±SEM) percentage of swimming hatchers, hatchers without spine curvature
and the percentage length reduction of the latter compared to the control group.
Treatment

Oil loading (g/kg gravel)

% Swimming hatchers

Control
Low
Medium
High

0
0.5
3
6

91
83
77
65

±
±
±
±

1
1
1
2

% Hatchers without spine curvature
67
59
39
24

±
±
±
±

1
1
1
1

% Length reduction compared to control
0.0
1.6 ± 0.6
4.5 ± 0.6
7.0 ± 0.7

Numbers are based on the means from batches A, B and C (n ¼ 3); the percentage swimming hatchers is based on data presented in Fig. 1; percentage of hatchers without spine
curvature is based on data presented in Fig. 2A. The dose response for the percentage of individuals that hatched without spine curvature followed a signiﬁcant (ANOVA,
p ¼ 0.014) linear relationship (% swim ¼ 63.8e6.98 * Dose, r2 ¼ 0.96).

Please cite this article in press as: Nahrgang, J., et al., Early life stages of an arctic keystone species (Boreogadus saida) show high sensitivity to a
water-soluble fraction of crude oil, Environmental Pollution (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.07.044

5393
ARTICLE IN PRESS
J. Nahrgang et al. / Environmental Pollution xxx (2016) 1e10

5

Table 2
Total hydrocarbon content (THC) and sum of 26PAHs (S26PAHs) in incubation water during the course of the experiment. Initial crude oil concentration on the gravel (g crude
oil per kg gravel) and water concentrations of THC (mg/L, sum fractions C11-C40) and S26PAHs (mg/L) in the control, low, medium and high treatments of the prepared watersoluble fraction (WSF) at weekly intervals, i.e. 3 days following initial column ﬂush (7 days pre-exposure) and during the experiment (0, 7, 14, 21 and 28 days post fertilization).
Treatment

Crude oil g/kg gravel

Time (days of exposure)

THC (mg/L)

S26PAH (mg/L)

Control

0

Low

0.5

Medium

3

High

6

7
0e28
7
0e28
7
0e28
7
0
7
14
28

92.5
< LOD
n/a
< LOD
n/a
< LOD
256
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

<LOD
<LOD
1.09
<LOD
n/a
<LOD
4.90
2.18
0.64
0.06
<LOD

Oiled-rock columns were ﬂushed for 10 days before exposure began.
LOD ¼ limits of detection; n/a ¼ not available. LOD was 10 mg/L for each THC group analyzed (C11-C12, C13-C16, C17-C35, C36-C40).
Detailed concentrations of THC fractions and PAH concentrations are presented in Tables S2 and S3.
Note that the days of exposure also correspond to the days post-fertilization (dpf) of the embryos.
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295
Control
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Fig. 1. Survivors (larvae) at 37 dpf. (A) Representative photographs of individuals from batch A at the end of the exposure (37 dpf) from the water column (swimming larvae) of the
control treatment (left photo), of the high treatment (middle photo) and from the bottom of the incubators (sinking larvae and embryos) of the high treatment (right photo); and (B)
percentage of individuals at 37 dpf in batches A, B and C collected from the water column (blue ¼ larvae) and at the bottom (dark grey ¼ larvae and embryos) of each incubators.
Letters on the bars indicate signiﬁcant (Chi-square, all p-values <0.001) differences among treatments. Numbers inside the bars indicate the total number of individuals collected.

alterations (Fig. 2). Batch C, which had the steepest dose-response
slope (Fig. 2), also experienced the lowest hatching success (Fig. 1).
By contrast, batch A was the most robust batch with both the
weakest dose-response slope in malformations and the highest
hatching success.
We classiﬁed yolk sac abnormalities as “alterations”, rather than
an “edema”, because the lack of comparative studies on this species
renders it impossible to unequivocally determine whether the
observed alterations were a result of ﬂuid retention in extracellular
spaces (edema) or a reduction in yolk mass (Fig. S3). The abnormal

visual aspect of the yolk sac and yolk mass observed in polar cod
was different from edema commonly observed in other species
after exposure to hydrocarbons, where the anterior margin of the
yolk membrane is bound by an area of clear ﬂuid (Carls et al., 1999).
In polar cod, the visual appearance of this detachment did not
resemble an accumulation of ﬂuid but rather a reduction of yolk
mass, leaving the yolk sac partly empty (Fig. S3). In support of this,
the size of the yolk mass in our study decreased signiﬁcantly over
time in all treatments, including the controls (Fig. S4), reﬂecting a
time-dependent resorption of the yolk (Aronovich et al., 1975). The
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Fig. 2. Dose-dependent increase of malformations of larvae between 31 and 37 dpf. Relationship between frequency of occurrence (%) of (A) spinal curvature and (B) yolk sac
alteration for larvae and oil loading in the columns. Data is presented for larvae from batches A, B and C collected from the water column (swimming individuals, Fig. 1A) at 31, 33
and 36 and 37 dpf. For detailed information on malformation scoring, see Figs. S2 and S3. Linear regressions and their r2 are shown for each batch. P-values for the regression
coefﬁcients (intercept, slope) are presented in Table S4. Circles, triangles and squares are raw data.

mismatch between the clear dose-dependent increase in yolk sac
alterations performed by visual scoring (Fig. 2 and S3) and the
apparent lack of dose-dependent reduction in yolk mass area
(Fig. S4) is likely related to a systematic overestimation of the yolk
mass area in specimens with visually strong yolk sac alterations.
This is due to the conservative yolk mass area measurement performed (see Materials and Methods section). In addition, there is a
mathematical relationship between volume and area that systematically underestimates a change in volume when represented as an
area.
3.4. Larval morphometrics
The spine length of larvae was measured at 31, 36 and 37 dpf and
only on individuals that did not show malformations of the spine to
avoid bias and allow comparisons among treatments. Each dataset
for larval length was best represented by a normal distribution,
except the high dose, which was best ﬁtted with a Fisher-Tippet
model (Fig. 3). The reduction in length was signiﬁcant for specimens in the medium and high treatments in batch A, and all
treatments in batch B compared to the control (Table S5). Bootstrap
resampling used to explore the accuracy of our small sample estimates also indicated signiﬁcant differences for the medium- and

Batch A

c

ie

high-dose treatments compared to controls for batch C (Table S5).
The mean reduction in spine length was also highly correlated to
the oil loading of the columns (Fig. S5). On average, the reduction in
length of normal larvae from the high treatment exhibited a decline
of 8.8%, 10.2% and 2.0% for batches A, B and C, respectively,
compared to the control specimens.
3.5. Cardiac activity and arrhythmia
Larvae that were randomly collected from the water column in
batches A and C at 36 dpf exhibited a signiﬁcant decreases in cardiac activity in the oil treatments compared to controls, but this
occurred without a clear dose-dependent pattern (Fig. 4A).
Although not signiﬁcant, the interbeat variability showed a similar
but increasing trend with dose (Fig. 4B).
4. Discussion
The present study is the ﬁrst to report signiﬁcant sub-lethal
developmental effects for polar cod at environmentally relevant
levels of exposure to the dissolved fraction of crude oil. The
observed effects include dose-dependent spine curvature, yolk sac
alterations, and reduced length. Our study shows a decrease of up
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Fig. 3. Length of larvae between 31 and 37 dpf. Cumulative frequency distribution of spine length (mm) for larvae that did not show any spine curvature at 31, 36 and 37 dpf
combined. Batch A: control n ¼ 39, low n ¼ 39, medium n ¼ 18 and high n ¼ 20; batch B: control n ¼ 44, low n ¼ 33, medium n ¼ 26 and high n ¼ 15; and batch C: control n ¼ 27,
low n ¼ 42, medium n ¼ 19 and high n ¼ 12. Regression analyses are shown for each dose as colored dashed lines with a solid line for the control and their 95% conﬁdence interval
(thin black dashed line). Circles are raw data. The Kolmogorov-Smirnoff test results are presented in Table S5.
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to 83% in viable larvae that may survive into adulthood (on average
across batches, 64.2%) in the high treatment group compared to
unexposed controls. Furthermore, the results showed a repetitive
and dose-dependent pattern across the three different egg batches,
which support the signiﬁcance and repeatability of the ﬁndings.
Reduction in length concomitant with an increase in the
occurrence and severity of yolk sac alteration in oil-exposed larvae
suggested that these individuals exhibited an energy deﬁcit,
although other mechanisms such as suppressed protein biosynthesis or impaired muscle development may be involved (Sokolova
et al., 2012). These observations were different from previous
studies that linked reduced length to premature hatching, i.e.
smaller jaws, underdeveloped ﬁns and increased yolk sac volume
(Carls et al., 1999; Frantzen et al., 2012; Marty et al., 1997). The
reduced length of larvae with dose might theoretically also be a
result of a dose-dependent delayed hatching. Indeed, length data
was not representative of length-at-hatch but of a group of larvae of
different ages within a 10-days hatching window. Our experimental
design did not allow testing a potential delayed hatching. Importantly, hatching started simultaneously in all incubators and there
was a dose-dependent reduction in yolk sac alteration in all treatments (Fig. 2 and S3), indicating a reduced yolk mass. As the larvae
are non-feeding, it is logical to assume that the yolk mass and
length are correlated and thus that the dose-dependent reduction

in larval length is likely an effect of reduced growth rather than
delayed hatching. Similarly, Le Bihanic et al. (2014) did not ﬁnd
hatching delays in rainbow trout exposed to PAHs and PAH
mixtures.
Because body mass is proportional to the cube of the length,
these reductions ranging from 2% to 10%, also imply substantially
impaired growth. Reduced length for polar cod larvae exposed to
the toxic WSF may have important consequences for larval survival.
Growing normally and increasing in size constitutes an essential
advantage in larval and juvenile ﬁsh survival (Pepin et al., 2015;
Sogard, 1997), which is also true for young-of-the-year polar cod
(Bouchard and Fortier, 2008; Fortier et al., 2006; Thanassekos et al.,
2012). It is important to note that the reduction in length observed
in this study occurred for otherwise viable specimens (without
spine curvature) suggesting that this adverse effect may impair
even the most robust individuals. It has been shown through a
modeling study that length-at-age of polar cod during the ﬁrst 45
days after hatching is an important factor for survival to adulthood
(Thanassekos et al., 2012). Consequently, reduced growth and
developmental abnormalities during early life stages may result in
reduced ﬁtness and survival to the adult phase as reported for
several ﬁsh species (Beamish and Mahnken, 2001; Cachot et al.,
2007; Heintz et al., 2000; Houde, 1997; Thanassekos et al., 2012;
Vignet et al., 2014).
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The severity of the effects observed for spine malformations,
yolk sac alterations and length reduction suggests that dosedependent mortality would have occurred beyond the exposure
period. Spine curvature may lead to a reduced swimming and
thereby feeding capability (Carls et al., 1999). The amount of yolk
available for self-sustained growth represents a crucial factor for
larval survival, especially for cohorts hatching early in the season,
when prey availability may show an important inter-annual variability (Fortier et al., 1995, 2006). At the rate of yolk resorption
observed in the present study, i.e. between 5.9 ± 1.2% per day for
batch C and 7.8 ± 0.7% per day for batch A (mean of all treatments)
and assuming that the rate of resorption would remain stable until
feeding begins (Aronovich et al., 1975), the yolk would be
completely depleted within 15 days, giving only a narrow time
window between hatching and onset of feeding. The increased
incidence of yolk sac alterations (Fig. 2 and S3) in the medium and
high treatments, which also implies a reduced yolk mass compared
to control treatment, also suggests that a large proportion of larvae
exposed to the crude oil WSF would have an even more reduced
amount of time to rely on yolk reserves before depending on
external food sources. One could speculate that increased temperature in a future Arctic might as well increase the rate of yolk
depletion in polar cod larva through elevated metabolism (Martell
et al., 2006; Peck et al., 2012). Although this slow-growing species
may be relatively resilient to episodes of low food availability, as
suggested by Pepin et al. (2015), early hatching cohorts may
experience high mortality because of less favorable spring conditions and a potential mismatch between time of hatching and prey
availability (Fortier et al., 1995, 2006). However, recent studies by
Bouchard and Fortier (2008, 2011) also showed that earlier icebreak-up, more frequent polynyas and increased river discharges,
as direct consequences of climate warming, may provide favorable
conditions for early hatching of polar cod leading to larger prewinter sizes and survival. Nevertheless, the result of the herein
documented effects on developing larvae exposed to oil WSF
(reduced length and yolk mass), may greatly reduce the likelihood
of larvae successfully maturing to the adult phase.
Cardiotoxic effects, including the lack of pericardial and yolk sac
edemas, suggested that the levels of crude oil WSF in the present
study were too weak to cause any signiﬁcant effects. Assuming that
PAHs and in particular tricyclic PAHs found in the crude oil WSF are
the main cause for cardiotoxic effects in ﬁsh (Incardona et al.,
2004), our PAH levels (Table S2) were well below those reported
in similar studies using crude oil WSF (e.g. Hicken et al., 2011;
Incardona et al., 2015). Potential species differences in cardiovascular anatomy (Incardona and Scholz, 2016) may also cause differential sensitivities to cardiotoxicity. However, these cannot be
discussed in light of our data and exposure levels.
Importantly, the observed effects were found at very low and
decreasing concentrations of crude oil WSF with THC below the
LOD and S26PAHs far below 2 mg/L. As a relevant comparison, the
water quality criterion for SPAHs is set to 10 mg/L in the Alaska state,
hence well above the range of hydrocarbons measured in our
experiment. Assuming that the weathering process during the 10days column ﬂushing was similar among treatments, embryotoxicity could be expected to occur at concentrations of S26PAHs
estimated below 0.2 mg/L and correspond to the low treatment
when exposure commenced. The measured concentrations for the
S26PAHs are environmentally realistic, and they are even lower
than those estimated in brine water after encapsulation of this
particular oil in ice (Faksness and Brandvik, 2008; Faksness et al.,
2011). Only a few studies have shown signiﬁcant developmental
effects occurring at SPAHs below 1 mg/L in the crude oil WSF,
lez-Doncel
including the Japanese medaka (Oryzias latipes) (Gonza
et al., 2008) and herring (Clupea pallasi) (Incardona et al., 2012,

2015). Furthermore, slow degradation of oil due to sub-zero temperatures and low rates of dispersal/entrapment of oil in sea ice are
factors that would further enhance the herein documented effects
following an accidental release of hydrocarbons to the environment
(Brandvik and Faksness, 2009).
Embryo developmental toxicity has been commonly related to
PAHs (Barjhoux et al., 2014; Fallahtafti et al., 2012; Le Bihanic et al.,
2014; Wu et al., 2012), which are often the only compounds
quantiﬁed in crude oil WSF experiments (Carls et al., 2002;
Frantzen et al., 2012; Hicken et al., 2011; Incardona et al., 2012;
Marty et al., 1997). Although PAHs are known to cause developmental toxicity, we cannot rule out that some effects may be
partially caused by other unknown substances in the WSF. The
composition of the WSF is complex and composed of a large fraction (up to 98%, excluding the BTEX fraction) of unknown organic
compounds that are designated as unresolved complex material
(UCM) (Faksness and Brandvik, 2008; Melbye et al., 2009). An
increasing body of literature shows that the UCM of the WSF may
also contain toxic chemicals containing aryl hydrocarbon- and estrogen receptor agonists and metabolic activity disruptors (Booth
et al., 2007, 2008; Melbye et al., 2009; Middaugh et al., 2002).
5. Concluding remarks
Our study shows signiﬁcant sub-lethal effects on polar cod
larvae when exposed to low levels of hydrocarbons in the WSF of
crude oil. Our study is an environmentally realistic representation
of potential oil spill scenarios occurring in ice-covered regions
during the polar night, when epipelagic eggs from polar cod will
aggregate under the ice. Polar cod populations may already be
jeopardized as a result of climate warming impacts with fecundity
levels reduced by one order of magnitude in regions inﬂuenced by
warm water masses (Nahrgang et al., 2014). These additional
stresses can only further impede their success of a complete life
cycle. Additional work should evaluate the consequences of these
observed effects on later developmental stages, as well as overall
population sensitivity under various oil spill and climate scenarios.
The risk of accidental oil spills in the Arctic Ocean increases
concomitantly with the opening of circumpolar shipping routes
and exploration for new oil resources. Exploration of these resources in ice-covered regions of the Arctic is already occurring. In
the Barents Sea, the Goliat oil ﬁeld has started production in April
2016. In the USA, the Bureau of Ocean Energy Management (BOEM)
approved a ﬁve-year offshore oil and gas-leasing program for
2012e2017 including Arctic regions. As a keystone species in arctic
ecosystems, the high sensitivity of polar cod to crude oil exposure
during its early life stages is therefore likely to have important and
cascading effects on the entire food chain, not just limited to a
single-species phenomenon. The results may also have ramiﬁcations for the viability of economically important ﬁsheries that rely
on stable ecosystem function in the Arctic.
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Storbritannias fremtidige avtaleforhold med sine
handelspartnere. At et flertall i folkeavstemningen i Storbritannia stemte for å melde Storbritannia ut av EU, har økt økonomisk, politisk og
institusjonell usikkerhet i Europa. På kort sikt
kan dette føre til at investerings- og sysselsettingsbeslutninger utsettes. På lengre sikt vil
konsekvensene avhenge av hva de nye avtalene vil innebære for Storbritannia og dets handelspartnere, og hvordan EUs indre marked vil
utvikle seg uten Storbritannia.
Vedvarende svak vekst i de tradisjonelle industrilandene. Det er en risiko for at langvarig svak
vekst i privat etterspørsel kan gi vedvarende lav
produksjon og lav inflasjon. Vedvarende lav inflasjon vil kunne trekke inflasjonsforventningene ned og den forventede realrenten opp,
noe som vil virke negativt på investeringer og
forbruk og dermed vil kunne danne en ond sirkel.
Ubalanser i Kina. Gjeldsnivået i privat sektor er
høyt, og bedriftenes overskudd har falt de seneste årene. Samtidig er det overkapasitet og
overinvesteringer i enkelte næringer. Det er
derfor fare for at Kinas omlegging mot en mer
tjenesteproduserende økonomi ikke vil gå så
glatt som forutsatt, noe som kan gi lavere etterspørselsvekst i Kina og påvirke priser og handelsvolumer globalt.
Geopolitisk uro. En eventuell eskalering av
væpnede konflikter i Ukraina, Midtøsten og
Afrika kan virke negativt på internasjonal økonomi. Flyktningstrømmen til europeiske land
kan gi større samfunnsøkonomiske effekter
enn lagt til grunn. Dersom landene ikke lykkes
i å integrere immigrantene i arbeidsmarkedet
på en god måte, vil det svekke den økonomiske
utviklingen på sikt.

2.5

Petroleumssektoren

Oljeprisen har falt kraftig siden sommeren 2014
og nådde et bunnpunkt på under 30 dollar per fat i
januar i år, se figur 2.1A. Siden har prisen tatt seg
en del opp, med unntak av noen svingninger i løpet av sommeren. I begynnelsen av september var
oljeprisen i underkant av 50 dollar per fat, om lag
som da Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i
mai. Nivået er fortsatt lavere enn gjennomsnittlig
realoljepris de siste 20 årene, som har vært om lag
65 dollar per fat.
Oljemarkedet har de siste årene vært preget av
et betydelig tilbudsoverskudd, blant annet som
følge av økt produksjon av skiferolje i USA. Det

2016–2017

har ført til fallende priser på olje. Balansen mellom
produksjon og forbruk er nå bedre, men lagernivåene er fortsatt høye. Samtidig vokser etterspørselen, mens produksjonen falt i 1. og 2. kvartal i år,
se figur 2.7A. Fremover ventes det derfor en gradvis nedgang i oljelagrene og økende oljepris.
I denne meldingen er det beregningsteknisk
lagt til grunn at oljeprisen tar seg opp fremover i
tråd med prisene i terminmarkedet slik de ble notert i slutten av august, se figur 2.7B. Videre er det
lagt til grunn at oljeprisen øker gradvis til 510 kroner per fat fra og med 2025 (målt i faste 2017-kroner). Med dollarkurs i slutten av september tilsvarer dette i overkant av 60 dollar per fat.
Oljeprisen er usikker og kan svinge raskt. Utviklingen fremover vil blant annet avhenge av veksten i verdensøkonomien, tilpasningen hos store
produsentland, den langsiktige effekten på oljeproduksjonen av oljeprisfallet, kostnadene ved å
bygge ut ny produksjon og den teknologiske utviklingen. Enigheten om produksjonskutt i OPEC
kan påvirke oljeprisen fremover.
Spotprisen på gass i Europa falt gjennom 2015
og nådde et bunnpunkt i april i år. Nivået er nå om
lag som da Revidert nasjonalbudsjett ble lagt
fram, se figur 2.7C. Fallet i gassprisen i Europa det
siste året har sammenheng med et høyt tilbud av
gass, både rørledningsgass og flytende naturgass
(LNG). Lavere oljepriser påvirker også det europeiske gassmarkedet, blant annet fordi prisen på
en betydelig andel av gassen som selges i Europa,
er knyttet opp mot prisen på olje.
I denne meldingen er det beregningsteknisk
lagt til grunn at den gjennomsnittlige prisen på
norsk gasseksport går ned fra rundt 2,0 kroner
per Sm3 i 2015 til rundt 1,5 kroner i år og neste år
(målt i faste 2017-kroner). Anslagene for begge
årene er justert ned siden Revidert nasjonalbudsjett. Fra og med 2019 legges det til grunn en
gasspris på 1,85 kroner per Sm3. Usikkerheten er
stor. Fremover vil blant annet den økonomiske
veksten, prisutviklingen for andre energikilder, tilgangen på LNG og energi- og klimapolitikken i
sentrale importland for norsk gass kunne påvirke
prisene.
Fallet i prisene på olje og gass de to siste årene
har ført til et markert lavere investeringsnivå i petroleumsnæringen både internasjonalt og på
norsk sokkel. Samtidig har selskapene, etter flere
år med sterk kostnadsvekst, redusert kostnader
til drift og satt i verk tiltak for å øke produktiviteten. Innsparinger ble satt i gang allerede før oljeprisen begynte å falle.
Petroleumsinvesteringene på norsk sokkel falt
med rundt 15 pst. i fjor, se figur 2.7D. I denne mel-
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dingen er det lagt til grunn at fallet i petroleumsinvesteringene vil bli gradvis mindre de nærmeste
to årene. Etter 2018 anslås investeringene å stabilisere seg målt i faste priser, mens de vil fortsette
å gå noe ned målt mot størrelsen på fastlandsøkonomien.
Investeringsanslagene er justert noe ned siden
Revidert nasjonalbudsjett. Effektivisering og lavere priser på innsatsfaktorer bidrar til økt lønnsomhet for prosjekter under utbygging og prosjekter som ennå ikke er godkjent. Samtidig inngås nye kontrakter til en lavere pris, og flere eksisterende kontrakter er blitt reforhandlet. De store
endringene i oljenæringen og i olje- og gassprisene de siste to årene gjør usikkerheten i investeringsanslagene stor, også på kort sikt. Forventninger om utviklingen i oljeprisen på lengre sikt vil
være avgjørende både for selskapenes inntekter
og lønnsomheten til nye investeringsprosjekter.
Effektiviseringstiltak og fokus på kostnader bidrar
til at prosjekter på norsk sokkel er blitt lønnsomme med lavere olje- og gasspriser enn før.
Samtidig som priser og investeringer falt, økte
produksjonen av petroleum i fjor, se figur 2.7E.
Oppgangen skyldtes særlig økt produksjon av
gass, der nivået var det høyeste noensinne. Oljeproduksjonen steg for andre år på rad, etter gjennomgående å ha falt siden årtusenskiftet. Oljeproduksjonen var likevel hele 50 pst. lavere enn da
den nådde toppen i 2000, mens samlet petroleumsproduksjon var om lag 14 pst. lavere enn toppnivået i 2004. Ved inngangen til 2016 var 82 felt i
produksjon på norsk sokkel. Av disse ligger 65 felt
i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og ett i Barentshavet. I løpet av 2015 ble fire nye felt satt i produksjon, og ytterligere ni felt var under utbygging ved
årsskiftet 2015/2016. I fremskrivingene er produksjonen av petroleum relativt stabil fram til
midten av 2020-tallet, for så å avta gradvis, som
vist i figur 2.7E.
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 125 mrd. kroner i 2016, se figur
2.7F. Av dette utgjør skatter og avgifter 46 pst.,
nettoinntektene fra SDØE 45 pst. og utbytte fra
Statoil 9 pst. Anslaget for statens netto kontantstrøm er justert ned siden Revidert nasjonalbudsjett for både i år og neste år, med henholdsvis vel
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7 og 3 mrd. kroner. Nedjusteringen må blant annet ses i sammenheng med at anslaget på aksjeutbytte fra Statoil er justert ned. Det har skjedd som
følge av etableringen av Statoils ubytteaksjeprogram, som gir aksjonærene anledning til å motta
nyutstedte aksjer i selskapet i stedet for kontantutbytte. For 2017 anslås statens netto kontantstrøm
til 138 mrd. kroner.
En enkel virkningsberegning for betydningen
av endringer i oljeprisen indikerer at dersom oljeprisen i 2017 blir 10 kroner høyere enn lagt til
grunn her, gir det en økning på 4,3 mrd. i statens
netto kontantstrøm, se tabell 2.4. Ved en eventuelt
lavere oljepris anslås virkningen å bli den samme,
men med motsatt fortegn.
Den totale formuen i petroleumsvirksomheten, definert som nåverdien av fremtidig årlig kontantstrøm fra virksomheten fra og med 2017, kan
anslås til i underkant av 3 650 mrd. 2017-kroner. I
tråd med tidligere praksis er det lagt til grunn en
realrente på 4 pst. i beregningen av formuen. Formuesanslaget er basert på forutsetningene om
produksjon, priser og kostnader som er lagt til
grunn i denne meldingen. Dersom oljeprisen fra
og med 2017 blir 100 kroner lavere enn lagt til
grunn, og gassprisen samtidig reduseres prosentvis like mye, kan formuen anslås til i underkant av
1 900 mrd. 2017-kroner. I motsatt fall, dersom prisene endrer seg tilsvarende i positiv retning sammenliknet med prisene som her er lagt til grunn,
blir formuesanslaget vel 5 400 mrd. kroner.7
Statens del av formuen, definert som nåverdien av statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, anslås i denne meldingen til
rundt 3 150 mrd. 2017-kroner. Det gir grunnlag
for en permanentinntekt på rundt 125 mrd. kroner
per år. Det kommer i tillegg til avkastningen av kapitalen som allerede er opptjent i Statens pensjonsfond utland.

7

I beregningene er det teknisk lagt til grunn at verken kostnader eller produksjon endres som følge av endrede petroleumspriser, selv om det erfaringsmessig pleier å være en
positiv sammenheng mellom petroleumspriser, kostnader
og produksjon. Beregningene er også betinget på at de
anslåtte ressursene i Oljedirektoratets ressursregnskap
fullt ut utvinnes.
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Petroleumsvirksomheten
B. Råoljepris. Årlig. 2017-kroner per fat.
Anslag 2016–2050

A. Estimert utvikling i global lagerbeholdning
av olje. Mill. fat per dag
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Figur 2.7 Petroleumsvirksomheten
Kilder: IEA Oil Market Report (september), Macrobond, Statistisk sentralbyrå, Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og
Finansdepartementet.
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Tabell 2.4 Hovedtall for petroleumsvirksomheten
Virkning av en endring i oljeprisen på 10 kroner i 2017 på
kontantstrøm i 20171
2018

2015

2016

2017

Råoljepris, kroner pr. fat . . . . . . . . . . . . .

430

371

425

447

Råoljepris, 2017-kroner pr. fat . . . . . . . .

444

379

425

438

– Råolje og NGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

115

110

105

– Naturgass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

117

113

113

Betalte skatter og avgifter . . . . . . . . . . . .

110

58

59

70

2,5

Netto inntekt SDØE . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

56

70

69

1,8

Statens netto kontantstrøm . . . . . . . . . . .

218

125

138

149

4,3

Forutsetninger:

3

Produksjon, mill. Sm o.e. . . . . . . . . . . . .

Mrd. kroner:

1

I virkningsberegningen er det lagt til grunn at gassprisen endres prosentvis like mye som oljeprisen, men med et tidsetterslep
slik at halvparten av endringen skjer året etter.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og Finansdepartementet.
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Boks 2.2 Anslag på trendvekst i økonomien
ulike trendberegninger1. Forskjellen mellom
Den underliggende trendveksten i økonomien
kan ikke observeres direkte, men kan anslås
dem er graden av glatting. Ved valg av en stiv
med utgangspunkt i statistikk og analyser.
trend antas det at veksten i produksjonskapasiTrendveksten avhenger av utviklingen i produkteten endres lite over tid, og at trendveksten ligtivitet, tilgang på kapital og arbeidskraft. Anslag
ger nær det historiske gjennomsnittet. Ved valg
for trenden er usikre og kan revideres etter
av en mer føyelig trend antas veksten i produkhvert som man får ny informasjon om den økosjonskapasiteten å variere mer, og trendveksten
nomiske utviklingen. Da konjunkturene snudde
nærmer seg den faktiske veksten i økonomien.
under finanskrisen, erfarte mange land at trendIfølge Finansdepartementets beregninger var
veksten hadde vært anslått for høyt for de foretrendveksten i fastlandsøkonomien rundt 3 pst.
gående årene, se figur 2.8A. Den økonomiske
ved årtusenskiftet og har deretter avtatt. For
utviklingen hadde vært drevet av midlertidige
2017 anslås trendveksten til rundt 2 pst. Det er
forhold i større grad enn lagt til grunn. Sett i
på linje med trendberegninger gjort av Statistisk
ettertid fremstår dermed finanspolitikken i
sentralbyrå og Norges Bank. De fleste OECDmange land som mer ekspansiv enn den så ut da
land har, på samme måte som Norge, opplevd et
budsjettvedtakene ble gjort.
markert fall i produktivitetsveksten fra midten
Den økonomiske politikken er rettet inn mot
av forrige tiår. Det trekker trendveksten i økonoå bidra til høy trendvekst i økonomien, samtidig
mien ned.
som den sikter mot å jevne ut mer kortsiktige
Det er stor usikkerhet knyttet til beregninsvingninger i produksjon og sysselsetting. Krafgen av trendveksten. Perioden med høy oljepris
tige høykonjunkturer og dype lavkonjunkturer
etter årtusenskiftet og den høye arbeidsinnvandkan bidra til å undergrave økonomiens vekringen slår ut i estimatene. Den høye oljeprisen
stevne. For å kunne bidra til å jevne ut svingnintrakk i denne perioden opp veksten i fastlandsger må beslutningene i den økonomiske politikøkonomien. Det gikk sammen med høy arbeidsken bygge på en sammenlikning av den faktiske
innvandring. Når oljeprisen nå har falt kraftig, er
veksten i økonomien og den anslåtte trenddet usikkert hvordan det vil slå ut i trendveksten
veksten. Trendveksten er også nyttig som en ini økonomien, herunder både i den trendmessige
dikator for hvor effektivt vi klarer å utnytte resveksten i produktivitet og arbeidstilbud. Tabell
sursene i norsk økonomi.
2.5 viser anslag for trendveksten og noen hovedDet er mange metoder for å beregne trendstørrelser for norsk økonomi i årene fram til
veksten i verdiskapingen. Figur 2.8B viser tre
2019.
Tabell 2.5 Anslag for trendvekst og prosentvis vekst i noen økonomiske hovedstørrelser 2015–2019
2015

2016

2017

2018

2019

Bruttonasjonalprodukt, Fastlands-Norge. . . . . . . .

1,1

1,0

1,7

2,4

2,6

Trendvekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Sysselsetting, personer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,3

0,2

0,7

1,1

1,4

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå). . . . . . . . . . . . . .

4,4

4,7

4,6

4,3

4,1

Arbeidsledighetsrate, registrert . . . . . . . . . . . . . . .

3,0

3,1

3,1

3,0

2,9

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

1

Trendberegningene er estimert ved Hodrick-Prescott (HP) filter. HP-filter er en mye brukt metode som dekomponerer en
tidsserie i en trendkomponent og en konjunkturkomponent.
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Boks 2.2 forts.

Trendberegninger
B. Vekst i BNP for Fastlands-Norge og
trendberegninger

A. Estimert vekst i potensiell produksjon i 20061
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Boks 2.3 Usikkerhet i makroøkonomiske anslag
meldingen. Figur 2.9B viser anslag for veksten i
Makroøkonomiske prognoser er usikre. Dels er infastlands-BNP med tilhørende usikkerhetsvifformasjonen om den økonomiske situasjonen manter.3 Usikkerheten i anslagene øker jo lenger
gelfull, dels kan det inntreffe hendelser som var
vanskelige å forutse på prognosetidspunktet. Økofram i tid prognoseåret ligger. Prediksjonsinternomiens virkemåte er heller ikke fullt ut kjent.
vall beregnet ut fra tidligere prognosefeil tilsier
I ettertid kan prognosenes treffsikkerhet
at veksten i BNP Fastlands-Norge i 2016 med
vurderes ved å sammenlikne dem med den fak50 pst. sannsynlighet vil ligge mellom 0,6 og
tiske utviklingen. Finansdepartementets anslag
1,3 pst. For 2017 øker usikkerheten. Da vil vekfor veksten i BNP Fastlands-Norge for budsjettåsten med 50 pst. sannsynlighet ligge mellom 0,8
ret har i gjennomsnitt vært godt i tråd med foreog 2,6 pst.
1
løpige regnskapstall. Vanligvis er det likevel avNasjonalregnskapstallene fra Statistisk sentralbyrå, som Finansdepartementets anslag måvik i det enkelte år, og prognosene har hatt en
les opp mot, er gjenstand for revisjoner. De
tendens til å undervurdere konjunktursvingninregelmessige revisjonene omfatter blant annet
gene, se figur 2.9A.
publisering av endelige tall som følger foreløMålt i absoluttverdi har anslagene for BNPpige.
vekst og sysselsetting i gjennomsnitt bommet
Videre utfører SSB hovedrevisjoner med
med rundt 1 prosentenhet både i forhold til foreujevne mellomrom. Her innarbeides nye datakilløpige og endelige nasjonalregnskapstall.2 For
der og metoder. Hovedrevisjonene skal sikre
konsumprisene er avviket mindre, i underkant
konsistens i tidsserier som strekker seg over et
av ¾ prosentenhet.
langt tidsrom og bidra til at makroøkonomisk
Tidligere prognosefeil kan tjene som en illusstatistikk fra ulike land er sammenliknbar.
trasjon på usikkerheten rundt anslagene i denne

Usikkerhet i makroøkonomiske anslag
B. BNP for Fastlands-Norge. Faktisk
utvikling og anslag i referansebanen med
usikkerhetsvifte. 2000–2018

A. BNP for Fastlands-Norge. Anslag og
foreløpige nasjonalregnskapstall. 1970-2016
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Figur 2.9 Usikkerhet i makroøkonomiske anslag
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
1

Endelige nasjonalregnskapstall foreligger normalt i underkant av to år etter årets utgang. Endringer over tid kan
medføre at disse tallene bygger på andre definisjoner og
beregningsmetoder enn de som var i bruk da det enkelte
års nasjonalbudsjett ble utarbeidet. I vurderingen av historisk treffsikkerhet er anslagene sammenlignet med foreløpige regnskapstall.

2

3

Når en beregner gjennomsnittet av absoluttverdien av
prognosefeilene, vil ikke positive og negative feil utlikne
hverandre.
Usikkerhetsviften er beregnet under en antakelse om at anslagsfeilene er t-fordelt og uavhengige. For anslag for
samme året som budsjettet legges fram, og for budsjettåret, omfatter dataene årene 1980 til 2014. For anslag for året
etter budsjettåret omfatter dataene årene 1996 til 2014.
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kan bli pålagt å plassere overskuddslikviditet som
kontolån til staten. Ved utgangen av juni 2016 var
de totale plasseringene under fullmakten for andre kortsiktige lån om lag 55 mrd. kroner. Dette
inkluderer ikke kontolån fra ordinære fond (kontogruppe 81 i statsregnskapet)1. Den største plassereren er banken som forvalter likviditeten i forbindelse med visse skatte- og avgiftsbetalinger.
Kontolånsplasseringene varierer mye gjennom
året.

3.8

Klimapolitikken og et grønt
skatteskift

3.8.1

Klimautfordringen og internasjonal
klimapolitikk
Raskt voksende utslipp av klimagasser gjennom
mange år har gitt økt konsentrasjonen av slike
gasser i atmosfæren. Dette bidrar til stigende global gjennomsnittstemperatur og andre alvorlige
endringer i det globale klimaet og naturmiljøet.
De siste 25 årene har veksten i utslippene vært
særlig sterk i fremvoksende økonomier og utviklingsland, og disse landene står i dag for rundt to
tredeler av verdens utslipp. OECD anslår at en videreføring av dagens utviklingslinjer vil løfte de
globale utslippene av klimagasser med om lag
60 pst. fram mot 2050 og at det meste av utslippsveksten vil komme i utviklingsland og fremvoksende økonomier. Ifølge FNs klimapanel må samlede utslipp av klimagasser reduseres med 40–
70 pst. fra 2010 til 2050 for å nå et togradersmål.
Da må klimapolitikken legges om globalt.
På klimakonferansen i Paris i desember 2015
ble partene til klimakonvensjonen enige om en
global klimaavtale. Hovedformålet med avtalen er
å styrke verdens innsats mot klimaendringene,
ved å holde økningen i global gjennomsnittstemperatur godt under 2 °C sammenliknet med før-industrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C. For å oppnå dette tar partene sikte på at de globale utslippene av klimagasser skal nå toppunktet snarest mulig og at de deretter reduseres raskt, slik at det blir balanse
mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser i andre halvdel av dette århundret (klimanøytralitet).
Parisavtalen trer i kraft når 55 avtaleparter
som representerer minst 55 pst. av utslippene har
ratifisert eller på andre måter tiltrådt avtalen.
1

Kontolån av denne typen er ikke lån i vanlig forstand, blant
annet fordi kreditor, som er et fond under et departement,
ikke på noe tidspunkt kan disponere hovedstolen.
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Norge ratifiserte avtalen 20. juni. I slutten av september hadde rundt 60 parter, som står for i underkant av 50 pst. av utslippene, sluttet seg til avtalen.
Prop. 115 S (2015–2016) Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen gjør nærmere rede for avtalen
og dens bestemmelser.

3.8.2 Norges bidrag i den nye klimaavtalen
Norske utslipp av klimagasser var 53,9 mill. tonn
CO2-ekvivalenter i 2015, knapt 4 pst. over nivået i
1990. Utslippene utgjør om lag 0,1 pst. av globale
utslipp. Som ledd i Parisavtalen har Norge meldt
inn at vi vil påta oss en betinget forpliktelse om å
redusere utslippene av klimagasser med minst
40 pst. i 2030 sammenliknet med 1990. Det er i
tråd med anslagene fra FNs klimapanel for hva
som kreves for å nå et togradersmål, og det tilsvarer EUs forpliktelse. Norge er i dialog med EU om
en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen, se Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU. Dersom forhandlingene med EU ikke fører fram, vil
målet om minst 40 pst. reduksjon i 2030 sammenliknet med utslippsnivået i 1990 være Norges utslippsforpliktelse. Målet er betinget av tilgang på
internasjonale fleksible mekanismer i den nye klimaavtalen og en godskriving av vår deltakelse i
EUs kvotesystem som bidrag til å oppfylle forpliktelsen. Regjeringen vil da senere konsultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt mål for ikkekvotepliktig sektor.
Endelig avtale mellom Norge og EU forventes
først i 2017/2018, etter at regelverket i EU er vedtatt. Norge følger regelverksutviklingen nøye og
gir innspill der dette er relevant. EU-kommisjonen
la 20. juli fram et forslag til fordeling av mål i ikkekvotepliktig sektor for de ulike landene, se
avsnitt 3.8.5.

3.8.3 Virkemidler i klimapolitikken
Hovedvirkemidlene i klimapolitikken
Norge fører en ambisiøs klimapolitikk. Sektorovergripende økonomiske virkemidler i form av
avgifter og deltakelse i det europeiske kvotesystemet er hovedvirkemidlene. Over 80 pst. av
klimagassutslippene i Norge er dekket av kvoteplikt og/eller CO2-avgift. CO2-avgift ble foreslått
av Regjeringen Syse allerede i 1990 og innført året
etter. Som et tillegg til kvoter og avgifter brukes
direkte regulering, standarder, avtaler og subsi-
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Avgift og utslipp i veitrafikk
A. Effektiv avgiftssats på drivstoff til
veitrafikk. Kroner per tonn CO2. 2012

B. Utvikling i årlig gjennomsnittlig CO2utslipp fra nye personbiler. Gram CO2 per km
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Figur 3.17 Avgifter og utslipp i veitransport
Kilder: OECD, Det europeiske miljøbyrået, Opplysningsrådet for veitrafikk og Finansdepartementet.

dier til utslippsreduserende tiltak. Satsing på
forskning og utvikling er også viktig.
Ifølge OECD har Norge noen av de høyeste avgiftene i verden på fossil energi. På bakgrunn av
sammenliknbare tall for 2012 anslår OECD at den
effektive avgiftssatsen på drivstoff til veitransport
er nærmere 2000 kroner per tonn CO2, se figur
3.17 A. Bare Storbritannia har høyere avgifter i
denne sektoren, mens Sveits ligger på nivå med
Norge. I USA er avgiftene svært lave. Slik er det
også i store fremvoksende økonomier. Avgifter på
fossil energi gir insentiv til å redusere utslipp og
ta i bruk ny teknologi. I Norge gir innretningen på
engangsavgiften i tillegg insentiver til å velge biler
med lave utslipp. En CO2-komponent ble innført i
engangsavgiften i 2007. De siste ti år har gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler avtatt fra 177
gram per km i 2006 til rundt 100 gram per km. Fra
å ligge over gjennomsnittet for nybilparken i EU
for ti år siden ligger CO2-utslippene i Norge nå betydelig under nivået i EU, se figur 3.17 B. Gjennomsnittlige utslipp fra nye biler registrert i perioden fra januar til august i 2016 er på 94 gram per
km. Endringene i bilavgiftene har bidratt til å endre sammensetningen i bilparken og redusert
gjennomsnittlig engangsavgift, se boks 3.7.
Klimapolitikken reduserer nasjonale utslipp
betydelig. I Norges siste rapportering under FNs
klimakonvensjon ble det anslått at de tiltakene
som er innført siden 1990, samlet har redusert ut-

slippene av klimagasser med rundt 13–15 mill.
tonn CO2-ekvivalenter i 2010 sammenliknet med
et forløp uten disse tiltakene, og at reduksjonen i
2020 vil være i området 17–20 mill. tonn CO2ekvivalenter. CO2-avgiften er det enkeltvirkemiddelet som har bidratt mest til utslippsreduksjonene siden 1990.

3.8.4 Grønt skatteskift
Ved behandling av statsbudsjettet for 2016 traff
Stortinget anmodningsvedtak nr. 70 om oppfølging av Grønn skattekommisjon, se Innst. 2 S
(2015–2016):
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2017 fremme forslag om et grønt skatteskifte
som en del av oppfølgingen av innstillingen fra
grønn skattekommisjon. Et slikt skifte skal
innebære en økning av avgifter på utslipp av
CO2 motsvart av en sektorvis reduksjon av
andre skatter og avgifter. Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.»
Videre følger det av avtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 at:
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Boks 3.7 Samlede endringer i bilavgifter under denne regjeringen
Regjeringen mener det bør være insentiver til å
reduseres. Endringen vil gi biler med høye utanskaffe kjøretøy med lavere utslipp. Siden 2013
slipp i forhold til motoreffekt og vekt økt avgift,
har Regjeringen gjennomført flere endringer i
mens biler med lave utslipp i forhold til motorefbilrelaterte avgifter som reduserer avgiftene ved
fekt og vekt, vil få redusert avgift. Siden 2013 er
å kjøpe biler og andre kjøretøy som har lavere
gjennomsnittlig utslipp fra nye biler redusert fra
utslipp. Engangsavgiften er lagt om i miljøvenn123 gram til 100 gram i 2015.
lig retning, fradraget i vektkomponenten for ladTil sammen har Regjeringen redusert kjørebare hybridbiler er økt slik at denne typen biler
tøy- og drivstoffavgiftene med om lag 1,8 mrd.
får redusert avgift og laveste oppnåelige enkroner fram til og med 2016. Avgiftsendringene
gangsavgift for hybridbiler (og veteranbiler) er
har bidratt til betydelige endringer i sammensetsatt til null. I tillegg er omregistreringsavgiften
ningen av nybilparken, se figur 3.18 A. Redusert
ved kjøp av bruktbil redusert både i 2014- og
CO2-utslipp fra nye personbiler gir også lavere
2015-budsjettet med til sammen vel 40 pst. reelt.
inntekter fra engangsavgiften. Gjennomsnittlig
Engangsavgiften på motorsykler og snøscootere
engangsavgift for nye personbiler er redusert
er redusert med i gjennomsnitt 30 pst. reelt.
fra om lag 150 000 kroner i 2006 til vel 105 000
I forbindelse med den helhetlige gjennomkroner i 2015 og 95 000 kroner i første halvdel
gangen av kjøretøy- og drivstoffavgiftene, se omav 2016, se figur 3.18 B. Den stiplede linjen viser
tale i Revidert nasjonalbudsjett 2015, ble samarberegnet gjennomsnittlig engangsavgift for alle
beidspartiene enige om en omlegging av enpersonbiler inkludert elbiler. Når elbiler (som er
gangsavgiften i miljøvennlig retning. Omlegginfritatt for engangsavgift) regnes med var gjengen innebærer at det legges mer avgift på utslipp
nomsnittlig engangsavgift for nye personbiler
av CO2 og NOX. Effektavgiften fases ut over to år
om lag 90 000 kroner i 2015 og om lag 80 000
kroner i første halvdel av 2016.
og foreslås nå fullt utfaset fra 2017. Vektavgiften

Utviklingen i nybilparken og gjennomsnittlig engangsavgift
A. Fordeling av nye personbiler med ulik
kjøretøyteknologi. 2012–2016 (august)
100

B. Utvikling i gjennomsnittlig engangsavgift for nye personbiler. 2002-20161
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Figur 3.18 Utviklingen i nybilparken og gjennomsnittlig engangsavgift
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Boks 3.8 Overordnede prinsipper for oppfølgingen av Grønn skattekommisjon
– Avgifter bør rettes mest mulig direkte mot
I tråd med avtalen om statsbudsjettet for 2016
miljøproblemet, det vil si direkte mot miljøhar regjeringspartiene hatt et organisert samarskadelige aktiviteter eller utslipp.
beid med Kristelig Folkeparti og Venstre om
– Utgangspunktet for avgifter bør være margioppfølgingen av Grønn skattekommisjon. På
nal skadekostnad (teknologinøytralitet),
denne bakgrunn har Regjeringen lagt til grunn
eventuelt slik at de reflekterer marginal tilfølgende overordnede prinsipper for oppfølgintakskostnad ved oppfyllelse av gitte miljømål.
gen av Grønn skattekommisjon og for Regjerin– Kostnadseffektivitet: Virkemidlene bør inngens budsjettforslag for 2017:
rettes slik at et gitt miljømål oppnås til lavest
– Oppfølgingen skal være et bidrag til at Norge
mulige kostnader.
oppfyller sine internasjonale klimaforpliktel– Avgifter må vurderes opp mot andre virkeser blant annet i henhold til Parisavtalen og
midler i miljøpolitikken, slik som kvoter, suboppfyllelse av en eventuell avtale om felles
sidier, direkte reguleringer, frivillige avtaler
gjennomføring med EU.
og informasjonskampanjer. Dobbel (eller
– Virkemidler bør velges ut fra kriteriet om at
multippel) virkemiddelbruk bør unngås, med
forurenser betaler og at miljøskade prises
mindre det foreligger særskilte grunner.
med utgangspunkt i skadekostnaden.
– Klimaavgifter må bidra til at de globale utslippene går ned, og gi et vesentlig bidrag til at vi
når nasjonale og internasjonale forpliktelser.

«Partiene er enige om et organisert samarbeid
i oppfølgingen av grønn skattekommisjon og
om gjennomføringen av det grønne skatteskiftet. Dette skal skje gjennom en arbeidsgruppe
mellom partiene med representasjon fra Statsministerens kontor og Finansdepartementet.
Resultatet av gruppens arbeid skal forelegges
partilederne. Arbeidet skal starte opp tidlig i
2016 slik at det kan være premissgivende når
regjeringen fatter sine budsjettvedtak.»
I tråd med avtalen har regjeringspartiene hatt et
organisert samarbeid med Kristelig Folkeparti og
Venstre om oppfølgingen av Grønn skattekommisjon.
Basert på samarbeidet har Regjeringen utarbeidet overordnede prinsipper som ligger til
grunn for oppfølgingen av Grønn skattekommisjon og for Regjeringens forslag til et grønt skatteskift i budsjettet for 2017, se boks 3.8.
Regjeringens forslag til grønt skatteskift innebærer å øke miljøbegrunnede avgifter med nærmere 1,6 mrd. kroner, og at provenyet fra økte miljøavgifter i sin helhet tilbakeføres gjennom sektorvise reduksjoner i andre skatter og avgifter samt
kompensasjoner, se tabell 3.13. Bilister og transportører får netto lettelser og kompensasjoner på
rundt 900 mill. kroner, inklusive 500 mill. kroner i
reduserte bompenger utenfor storbyområdene.
Med dette forslaget følger Regjeringen opp Grønn

skattekommisjon og avtalen om et grønt skatteskift fra Stortingets behandling av statsbudsjettet
for 2016.
Som del av det grønne skatteskiftet foreslår
Regjeringen å øke veibruksavgiften på autodiesel
med 35 øre per liter reelt og veibruksavgiften på
bensin med 15 øre per liter reelt. Samlet bidrar
disse forslagene til å utjevne avgiftsforskjellen
mellom autodiesel og bensin. Dette er i tråd med
målsettingen fra bilavgiftsgjennomgangen i Revidert nasjonalbudsjett 2015 om at alle fossile drivstoff på sikt skal ilegges veibruksavgift gradert etter energiinnholdet i drivstoffet. Forslagene bidrar til bedre prising av de eksterne kostnadene
ved veitrafikk. Avgiftsøkningene motsvares av
sektorvis reduksjon av andre skatter og avgifter
og kompensasjoner.
Som kompensasjon for økte drivstoffavgifter
foreslår Regjeringen å redusere årsavgiften. Dette
bidrar til å flytte avgiftsbelastningen fra eie til
bruk av bil, noe som er et godt miljømessig grep
for å redusere utslippene fra bilparken. Regjeringen foreslår også å kompensere personer med relativt lang reisevei til arbeid for økte drivstoffutgifter ved å øke satsene i reisefradraget. Økning i fradraget vil også gjelde personer som benytter kollektivtilbud på lange reiser, og samlet sett blir det
dermed mer lønnsomt å benytte et slikt tilbud for
dem som har mulighet. For å kompensere næringslivet for økte drivstoffutgifter foreslår Regje-
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Tabell 3.13 Anslåtte provenyvirkninger av forslag i et grønt skatteskifte for 2017. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2017. Mill. kroner
Påløpt

Bokført

Økte avgifter på klimagassutslipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

280

Øke CO2-avgiften på mineralolje til det generelle nivået for klimagassutslipp . . .

370

340

Avsetning til kompensasjon til skog- og jordbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-55

-55

Kompensasjoner til offentlige kjøp av persontransport- og
riksvegferjetjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-45

-45

Øke avgiften på HFK og PFK til det generelle nivået for klimagassutslipp . . . . .

45

40

Øke CO2-avgiften for utslipp av naturgass i petroleumsvirksomheten1 . . . . . . . .

--

--

Økte veibruksavgifter på autodiesel og bensin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 180

1 080

Øke veibruksavgiften på autodiesel med 35 øre per liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 050

960

Øke veibruksavgiften på bensin med 15 øre per liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

120

Reduserte skatter- og avgifter relatert til eie og bruk av kjøretøy . . . . . . . . . . . . . . .

-1 595

-1 350

Redusere årsavgiften for personbiler (om lag 12 pst.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 220

-1 220

Øke satsene i reisefradraget med 6 øre per kilometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-75

-60

Øke avskrivningssatsene i saldogruppe c) til 24 pst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-300

-70

Reduserte bompenger utenom storbyene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-500

-500

Sum grønt skatteskifte inkl. kompensasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-600

-490

1

Brutto avgiftsøkning anslås til 60 mill. kroner mens netto provenyøkning er om lag 10 mill. kroner. Overføres til Statens pensjonsfond utland og påvirker dermed ikke handlingsrommet i 2017-budsjettet.
Kilde: Finansdepartementet.

ringen å øke avskrivningssatsen for lastebiler og
varebiler mv. I tillegg foreslås en tilskuddsordning
for reduserte bompengetakster utenom storbyene
med 500 mill. kroner, se omtale i Prop. 1 S (2016–
2017) Samferdselsdepartementet. Tilskuddsordningen vil redusere bompengebelastningen for bilister og næringsliv. En omlegging hvor økte drivstoffavgifter kompenseres med reduserte bompenger vil gi bedre prising av eksterne kostnader
ved veitrafikk. Et slikt skifte vil redusere transportkostnadene for de som kjører mye på dagens
bompengefinansierte veger og øke nytten av veginvesteringene som følge av lavere trafikkavvising.
CO2-avgiften på mineralolje er i dag lavere enn
CO2-avgiften på blant annet bensin og diesel.
Grønn skattekommisjon anbefalte å heve CO2-avgiften på mineralolje til samme nivå som bensin
og diesel. Regjeringens følger opp dette forslaget
ved å foreslå å øke den generelle satsen i CO2-avgiften på mineralolje med 20 øre per liter reelt.
Det gis kompensasjoner på utgiftssiden som følge

av inngåtte avtaler om offentlige kjøp av persontransporttjenester. Regjeringen legger opp til at
jord- og skogbruk blir kompensert for økt CO 2-avgift og vil komme tilbake til innretningen på kompensasjonen ved jordbruksoppgjøret i 2017. Regjeringen foreslår også å øke avgiften på klimagassene HFK og PFK. Begge avgiftene vil da, i
tråd med anbefalingen fra Grønn skattekommisjon, komme opp på samme nivå som CO2-avgiften på bensin og diesel, målt i kroner per tonn
CO2-ekvivalenter.
Det kan anslås at økningene i veibruksavgiftene, CO2-avgiften på mineralolje og avgiften på
HFK og PFK på kort sikt vil kunne gi utslippsreduksjoner på om lag 0,2 mill. CO2-ekvivalenter.
Over tid vil utslippsreduksjonene kunne bli større
fordi avgiftsøkningene stimulerer til å skifte til
mer miljøvennlige teknologier. Eventuelle effekter av ny innovasjon og teknologiutvikling vil også
komme på sikt.
Videre følger Regjeringen opp forliket om
2016-budsjettet ved å foreslå økt veibruksavgift på
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Boks 3.9 Miljø- og klimatiltak på utgiftssiden
forskning på omstilling til lavutslippssamfunnet
På budsjettets utgiftsside satser Regjeringen
og marine økosystemer. På samferdselsområdet
blant annet videre på utvikling av energi- og kliforeslår Regjeringen å overoppfylle NTP-bevilgmateknologi. Det foreslås å tilføre Enova
ningen til jernbaneformål med 4,6 mrd. kroner.
2,3 mrd. kroner. Intensjonen bak opprettelsen
Staten setter i dag krav til lav- og nullutslippsav Fond for klima, fornybar energi og energiomteknologi i anbudene til riksvegferjene når teklegging (Klimafondet) var å sørge for en langsiknologien tilsier det. De siste årene har staten
tig og forutsigbar finansiering av blant annet
lyst ut flere riksvegferjesamband med miljøkrav
Enova. Fondet består i dag av åtte kapitalinnog bruk av miljø som tildelingskriterium. Ekskudd med ulik rente, som i årene framover må
sempelvis vil nye ferjer på rv 19 Moss-Horten rerefinansieres med en lavere rente. Denne kondusere CO2-utslippene på strekningen med
struksjonen gjør at avkastningen over tid blir
usikker og innfrir ikke fondets opprinnelige for30 pst. og NOX-utslippene med over 80 pst. Utmål. Regjeringen foreslår at avkastningen fra
giftene til statens kjøp av riksvegferjetjenester
fondet omgjøres til en ordinær bevilgning fra og
har økt med 60 pst. i perioden 2010–2015. Deler
med 2018. På den måten blir ikke overføringen
av denne kostnadsøkningen skyldes miljøkrav i
til Enova redusert som følge av lavere renter.
anbudene. Kostnadsøkningen skyldes imidlerDet legges opp til at den årlige overføringen til
tid også generell kostnadsøkning i ferjedriften
Klima- og energifondet (tidligere Energifondet),
og økt kapasitet.
som disponeres av Enova, trappes opp til 2 mrd.
Norge finansierer en rekke klimatiltak utenkroner fra og med 2018. I tillegg kommer påslafor egne grenser, blant annet innenfor energi,
get på nettariffen, som for 2017 anslås til 630
for å redusere avskoging av tropisk skog og for
mill. kroner.
klimatilpasning i utviklingsland. Tiltakene biFor å fremme CO2-håndtering foreslår Redrar til reduksjon av de globale utslippene av klimagasser og tilpasning til klimaendringer.
gjeringen å bevilge 360 mill. kroner til videre
Denne typen støtte og samarbeid er en sentral
studier av fullskala CCS. Staten viderefører også
del av det eksisterende rammeverket under FNs
sitt engasjement ved teknologisenteret på
klimakonvensjon og oppfølgningen av ParisavtaMongstad i en ny treårsperiode.
len og vil videreføres i årene som kommer. I tråd
Et nytt investeringsselskap («Fornybar AS»)
med Regjeringens og Stortingets føringer for
planlegges opprettet i 2017. Selskapet skal bidra
klima- og skogsatsingen er det inngått avtaler
til reduserte klimagassutslipp, i hovedsak gjensom vektlegger betaling for verifiserte utslippsnom å investere i ny teknologi i overgangen fra
reduksjoner. I 2017 legges det opp til at Norge
teknologiutvikling til kommersialisering. Regjebetaler for om lag 40 mill. tonn CO2 i utslippsreringen foreslår å bevilge midler til etablering av
selskapet og drift i oppstartsåret.
duksjoner, hovedsakelig i Brasil, Colombia og
For å fremme klimarelatert forskning foreGuyana.
slår Regjeringen at det bevilges midler til

LPG og økt omsetningskrav for biodrivstoff. Også
engangsavgiften for kjøretøy foreslås lagt ytterligere om i miljøvennlig retning. Det innebærer økt
CO2- og NOX-komponent, redusert vektkomponent og utfasing av effektkomponenten.
Regjeringens forslag til et grønt skatteskifte er
en del av det samlede skatte- og avgiftsopplegget
for 2017 og må ses i sammenheng med
endringene i personbeskatningen, som medfører
lettelser til brede grupper. Samlet innebærer
skatte- og avgiftsopplegget nye, netto lettelser på
om lag 2,8 mrd. kroner påløpt. Forslagene til
endringer i skatter og avgifter og oppfølgingen av

Grønn skattekommisjon er nærmere omtalt i Prop
1 LS (2016–2017) Skatter, avgifter og toll 2017.
Regjeringens forslag til helhetlig avgifts- og
skatteomlegging forsterker klimaforliket og bidrar til å redusere utslippene av klimagasser. Avgiftsbelastningen flyttes fra eie til bruk av bil, noe
som er et godt miljømessig grep for å bidra til reduserte utslipp fra bilparken. Det grønne skatteskiftet suppleres av viktige tiltak på budsjettets utgiftsside, se boks 3.9.
Virkningen av en avgiftsendring tiltar noe over
tid, fordi også utskiftingen av biler og annet kapitalutstyr påvirkes. I avsnitt 3.8.5 presenteres be-
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regninger som illustrerer hvor mye CO2-avgiften
må økes for å kunne nå mål for ikke-kvotepliktig
sektor i 2030. Drøftingen viser at anslag på hvor
høy en slik avgift må være ved en kostnadseffektiv
gjennomføring av 2030-forpliktelsen varierer
sterkt og er særlig avhengig av tilgang på lavutslippsteknologi som for en stor del utvikles utenfor Norge.
Andre tiltak fremover i tid
Som videre oppfølging av Grønn skattekommisjon
vil Regjeringen fram mot senere budsjetter arbeide med følgende tiltak:
– Transportnæringen: Det vurderes hvordan økt
omstilling til grønn teknologi i transportnæringen kan fremmes ved å øke overføringene til
Enova slik at Enova kan øke støtten til investeringer i ny teknologi i transportnæringen.
Enova vurderer på faglig grunnlag hvilke tiltak
som virker best.
– CO2-fond: Regjeringen vil være positive til å
vurdere et eventuelt konkret forslag fra næringslivet om et privat CO2-fond etter modell av
NOX-fondet for økninger i drivstoffavgifter.
Økonomiske og administrative konsekvenser
av en slik fondsløsning må eventuelt utredes
nærmere, herunder om det er praktisk mulig å
gi refusjon for transportører som ikke er avgiftspliktige.
– Oblatordning for tungtransport: Det utredes
en ordning med oblater for tungtransport. Ordningen må utformes i samsvar med Eurovingnettdirektivet, og skal derfor også gjelde norske vogntog. For å reduseres belastningen for
norsk transportnæring reduseres vektårsavgiften så mye som det er rom for ut fra begrensningene i Eurovignettdirektivet.
– Vrakpanten vurderes endret til en differensiert
panteordning hvor skifte til mindre forurensende kjøretøy belønnes. Kostnader og forventet klimaeffekt skal utredes. Det tas sikte på at
en eventuell, ny miljødifferensiert vrakpant
kan innføres, senest fra 1.1.2018.
– Nullutslippskjøretøy i det offentlige: Det innføres en forskrift som stiller energi- og miljøkrav
ved offentlige anskaffelser av kjøretøy, herunder krav til kjøretøy som skal benyttes til offentlig persontransport.
– Nullutslippsferger: Regjeringen vil videreføre
krav til nullutslippsteknologi på riksveiferjer.
Regjeringen vil også videreføre satsingen på
grønn skipsfart og følge opp tiltakene for å løfte
kompetansen i fylkeskommunene til å fase inn
egne krav til nullutslippsteknologi. I statsbud-

–
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sjettet for 2018 vil Regjeringen komme tilbake
med beregninger av økonomiske konsekvenser av de nye miljøkravene på dette området.
Elbiler: Det vises til bilavgiftsenigheten mellom de fire samarbeidspartiene, jf. den helhetlige gjennomgangen av bilavgiftene som Regjeringen presenterte i Revidert nasjonalbudsjett
2015. Nullsats for merverdiavgift for elbiler videreføres til 2020. Ved innføring av merverdiavgift bør det innføres støtte i en overgangsfase, jf. enigheten. Fritaket for engangsavgift
på elbiler videreføres. Fritaket kan tas opp til
vurdering når effektavgiften er fjernet. Fordeler tilsvarende for elbiler videreføres for brenselcellebiler til 2025/50 000 biler. Gratis parkering, fergetransport bompengefritak og kollektivfelt avgjøres lokalt, men det etableres en
bindende nasjonal regel om at utslippsfrie biler
skal ha halvparten av takstene til biler som ikke
er nullutslippsbiler.

CO2-avgiften varierer mellom sektorer og utslippskilder. I ikke-kvotepliktig sektor er det særlig
landbruk og fiske og fangst som betaler null eller
lav CO2-pris. Endringer for disse sektorene må
skje gradvis og utløse ny klimavennlig teknologi,
men uten at det betydelig forverrer konkurranseevnen. Endringer må også ses i sammenheng
med hvordan man kan kompensere de aktuelle
sektorene for økte kostnader.
– Landbruk: Regjeringen kommer tilbake i løpet
av våren 2017 med konkrete tiltak for å redusere landbrukets klimautslipp og hvordan landbruket kan kompenseres innenfor sektoren.
Arbeidet skal blant annet baseres på det partssammensatte utvalget på klima og Grønn skattekommisjon.
– Fiske og fangst: En opptrapping av CO2-prisen
må gi forutsigbarhet for investeringer og må
sees i sammenheng med næringens mulighet
til å ta i bruk ny teknologi. Det kan være aktuelt
å støtte slik teknologi gjennom eksempelvis et
CO2-fond for næringslivet.

3.8.5

Felles oppfyllelse av 2030-forpliktelsen
med EU

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 25
(2015–2016) Kraft til endring – energipolitikken
mot 2030 gjorde Stortinget følgende vedtak, se
vedtak 868 i Innst. 401 S (2015–2016):
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017 –
etter at EU-kommisjonens forslag til innsatsfor-
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deling for ikke-kvotepliktig sektor er lagt fram
– synliggjøre utslippsbaner for de enkelte sektorer innenfor ikke-kvotepliktig sektor. Fremleggelsen må omtale målsettinger for hver
enkelt sektor basert på en vurdering av hva
dette forslaget vil innebære for Norge.»
I forbindelse med behandling av representantforslag Dokument 8:51 S (2015–2016) gjorde Stortinget følgende vedtak, se vedtak 888 i Innst. 397 S
(2015–2016):
«Stortinget ber regjeringen i utarbeidelsen av
ny klimalov om årlig å synliggjøre utslippsbaner for de ulike områdene innenfor ikke-kvotepliktig sektor, og hvilke type tiltak som vil være
nødvendig for å nå disse målene.»
Anmodningsvedtak 888 vil bli fulgt opp i forbindelse med klimaloven. Den årlige omtalen av hvor
vi skal være i 2030, og hvordan vi kommer dit, vil
være mer omfattende fra og med neste års budsjett. I dette avsnittet følger Regjeringens svar på
Stortingets vedtak 868. En tilsvarende tekst finnes
i Prop. 1 S (2016–2017) Klima- og miljødepartementet.
Det norske 2030-målet for ikke-kvotepliktig
sektor som Norge vil få ved en felles oppfyllelse
med EU, vil etter alt å dømme bli nådd med en
kombinasjon av utslippsreduksjoner nasjonalt og
samarbeid med andre europeiske land om utslippsreduksjoner. Dette er i tråd med Meld. St. 13
(2015–2015) der det fremgår at utslipp i Norge
skal reduseres fram mot 2030, og at Norge vil benytte seg av fleksibiliteten i EU-regelverket på lik
linje med EU-land. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at samarbeid om utslippsreduksjoner kan redusere kostnadene ved å nå klimamålet
for 2030. Balansen mellom tiltak i Norge og ute
må blant annet vurderes ut fra EU-regelverket og
Norges mål for utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor, samt potensialet for utslippsreduksjoner i Norge og kostnader ved innenlandske reduksjoner og ved bruk av EU-intern fleksibilitet.
Av hensyn til en mest mulig effektiv klimapolitikk
for Europa som helhet er det positivt at regelverket legger til rette for fleksibilitet og samarbeid
mellom europeiske land om utslippsreduksjoner.
Det er imidlertid usikkert om enkeltland som reduserer sine utslipp mer enn måltallet vil ønske å
selge overskuddet og i tilfelle til hvilken pris.
Det er et overordnet mål for Regjeringen at
norske utslipp skal reduseres mot 2030. Vurdering av hvilke type tiltak som skal iverksettes na-
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sjonalt, må ses i lys i lys av målet om at Norge skal
bli et lavutslippssamfunn i 2050. Politikken nasjonalt skal legge til rette for en langsiktig omstilling
av samfunnet i klimavennlig retning. Et slikt langsiktig perspektiv innebærer en krevende omlegging av den norske økonomien. Utvikling og bruk
av lavutslippsteknologi er viktig for omstilling i klimavennlig retning. Samtidig kan det ta tid før viktige investeringer i teknologiutvikling og omstilling i Norge vises i konkrete utslippsreduksjoner.
Norge vil parallelt med utvikling av nasjonale virkemiddel, ta sikte på å samarbeide med andre europeiske land om utslippsreduksjoner. Det vil bidra til at de europeiske landene samlet reduserer
utslippene til en lavere kostnad, og dermed bidra
til reelle globale utslippsreduksjoner. Regjeringens klimapolitikk er nærmere omtalt i Prop. 1 S
(2016–2017) Klima- og miljødepartementet,
Prop. 1 LS (2016–2017) Skatter, avgifter og toll
2017 og avsnitt 3.8 i denne meldingen.
Felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 med EU
Norge er i dialog med EU om en avtale om felles
oppfyllelse av klimamålet for 2030. En slik avtale
mellom EU og Norge vil ha ulike implikasjoner for
kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Kvotepliktig sektor omfatter utslipp fra landbasert industri, petroleumsvirksomheten og luftfart. Ikkekvotepliktig sektor omfatter utslipp fra transport,
jordbruk, oppvarming av bygg, avfallshåndtering
og en del andre mindre kilder. Norge vil medvirke
til gjennomføring av utslippsreduksjoner på
43 pst. sammenliknet med 2005 innenfor EU sitt
kvotesystem (kvotepliktig sektor). Norge vil også
medvirke til utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor, der de samlede utslippene i EU skal
ned med 30 pst. fra 2005 til 2030. Innsatsen som er
nødvendig for å få til dette, skal fordeles mellom
landene gjennom bindende nasjonale utslippsmål.
Målene til hvert land er i området 0 til 40 pst. Fordelingen blir fastsatt ut fra BNP per innbygger,
der landene med høyest BNP får de høyeste målene, hensyn tatt til kostnadseffektivitet, slik at
målene til landene med høyest kostnader ved å
kutte egne utslipp, blir lavere. Regjeringen legger
til grunn at Norge vil få et nasjonalt utslippsmål
for ikke-kvotepliktig sektor på linje med sammenliknbare EU-land. EU-kommisjonen sitt forslag åpner for at landene kan benytte såkalte fleksible
mekanismer til å oppfylle målene i ikke-kvotepliktig sektor. Norge vil benytte denne fleksibiliteten
på lik linje med EU-landene.
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EU-kommisjonens forslag til innsatsfordeling
EU-kommisjonen la 20. juli fram forslag til utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor for de ulike
EU-landene. Forslag til regelverk for fleksibilitet
og for bokføring av utslipp og opptak fra landsektoren (skog), ble også lagt fram. Høyest måltall
for ikke-kvotepliktig sektor får Luxembourg og
Sverige med 40 pst. Deretter følger Danmark og
Finland med en reduksjon på 39 pst., Tyskland
med 38 pst. og Storbritannia og Frankrike med
37 pst., se figur 3.19. Kommisjonens forslag til utslippsmål for 2030 er markert med en sort strek.
Utslippsmålene gjelder hele ikke-kvotepliktig sektor, og forslaget legger ikke føringer på hvor i
ikke-kvotepliktig sektor utslippene reduseres. Det
er opp til det enkelte land.
Forslag til måltall for 2030 vil bli omgjort til et
budsjett for hele perioden 2021–2030, med oppgjør hvert femte år. Sanksjoner inntrer hvis land
ikke leverer nok utslippsenheter til oppgjør. Hvis
et land ikke har nok utslippsenheter å levere hvert
femte år i de årlige utslippsrapporteringene, vil
EU etterspørre en plan for hvorledes landet planlegger å oppfylle målet. Disse reglene vil gjelde
både for Norge og det enkelte EU-land.
Kommisjonen peker på at gjeldende regelverk
åpner for stor grad av samarbeid om utslippsreduksjoner mellom land og foreslår ikke store
endringer. Hittil er ikke denne muligheten benyttet av EU-landene. Regjeringen legger til grunn at
Norge vil få samme tilgang til å samarbeide om utslippsreduksjoner som EU-landene. Det er usikkert om enkeltland som reduserer utslippene mer
enn måltallet vil ønske å selge et slikt overskudd,
om de ønsker å selge til Norge og i tilfelle til hvilken pris. For å øke kostnadseffektiviteten i måloppnåelsen foreslår Kommisjonen to nye alternative ordninger for fleksibilitet. For det første skal
små land med høye nasjonale utslippsmål få mulighet til å benytte et avgrenset antall kvoter fra
EUs kvotesystem for å nå målet for ikke-kvotepliktig sektor. I tillegg foreslår Kommisjonen en avgrenset bruk av kreditter fra tiltak i skog- og arealbrukssektoren, men at muligheten til å benytte
slike kreditter ses i sammenheng med landenes
utslipp fra jordbruket.
Kommisjonen erkjenner også at det i jordbruket og arealbrukssektoren er et lavere reduksjonspotensiale og at mål om matsikkerhet og klimamålene må sees i sammenheng.
EU-kommisjonen har lagt fram beregninger
som viser at EU-landene sett under ett kan nå
2030-målet for ikke-kvotepliktig sektor med en relativt liten årlig nedgang i utslippene, men med
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store forskjeller mellom enkeltland. Beregningene viser at utslippene i ikke-kvotepliktig sektor i
EU kan gå ned med rundt 24 pst. fra 2005 til 2030
ved en videreføring av gjeldende politikk. Av det
resterende behovet for utslippsreduksjoner på
6 pst. i 2030 vil de to nye formene for fleksibilitet,
engangskjøp fra EUs kvotesystem og kreditter fra
enkelte skogtiltak, kunne redusere behovet for utslippsreduksjoner med 2–2½ prosentenheter. Det
innebærer at det for EU-landene samlet trengs
nye tiltak svarende til 3½-4 pst. av utslippene i
2005. Dette svarer til en årlig reduksjon i utslippene på rundt ½ pst. i perioden 2021–2030.
I Kommisjonen sitt forslag kvalifiserer ni land
til engangsuttak fra EUs kvotesystem, og muligheten til slike uttak er relativt sett størst for de landene som ifølge Kommisjonen har de høyeste reduksjonskostnadene. Luxembourg og Irland har
fått en årlig adgang til å levere EU-kvoter tilsvarende 4 pst. av sine ikke-kvotepliktige 2005-utslipp, mens våre naboland Sverige, Danmark og
Finland, har fått en årlig adgang tilsvarende 2 pst.
av sine 2005-utslipp. Hvor stor mulighet Norge får,
vil bli fastsatt etter at EU-regelverket er avklart i
2017.
EU-kommisjonen sitt forslag til bokføring av
opptak og utslipp fra skog- og arealbrukssektoren
i perioden 2021–2025 og 2026–2030 innebærer en
forpliktelse for landene til å sikre at utslippene fra
skog og andre arealer ikke er større enn opptaket.
For at skogkvoter skal kunne benyttes som alternativ til tiltak i ikke-kvotepliktig sektor, må summen av opptak som følger av planting av skog på
areal som tidligere ikke har vært dekt av skog, utslipp som følger av at skogarealer blir endret til
for eksempel bosetting (avskoging) og utslipp og
opptak fra dyrket mark og beite til sammen vise
netto opptak. I tillegg er det et øvre tak på hvor
stort opptak som kan bli bokført. Tiltak i den stående skogen, som økt CO2-opptak fra gjødsling eller tettere planting i gammal skog, kan benyttes til
å innfri forpliktelsen om null utslipp fra sektoren,
men kan ikke generere kreditter til oppfyllelse av
målet under innsatsfordelingsforordningen. Forslaget åpner for at EU-kommisjonen kan revurdere dette på et senere tidspunkt. Kommisjonens
forslag innebærer for eksempel at både Irland og
Danmark kan bruke skogkvoter som alternativ til
mesteparten av tiltakene som de ellers måtte gjennomføre i ikke-kvotepliktig sektor. Våre naboland
Finland og Sverige kan i liten grad nytte skogkvoter. Det er usikkert om Norge får netto utslipp eller opptak med de nye reglene.
Figur 3.19 viser behov for tiltak i 2030 for å nå
målene (blå søyle), hvor mye fleksibilitet landene
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Reduksjonsmål og fleksibilitet
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Figur 3.19 Utslippsmål og fleksibilitet i ikke-kvotepliktig sektor i 2030
Kilder: EU-kommisjonen og Finansdepartementet.

til sammen kan bruke fra skog- og arealbrukssektoren og fra kvotepliktig sektor (grønn søyle) og
hvor mye lavere utslippene vil være i 2030 sammenliknet med 2005 uten ny politikk (rød søyle).
Landenes utslippsmål er summen av de tre søylene og er markert med en sort strek. Beregningene, som er utført av EU-kommisjonen, viser at
Luxembourg er i en særstilling. Etter at Luxembourg har benyttet mulighetene for fleksibilitet
må landet redusere utslippene i 2030 tilsvarende
om lag 35 pst. av utslippsnivået i 2005, enten ved
egne utslippsreduksjoner eller ved samarbeid om
utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor i andre land. Til sammenlikning har Sverige et gjenstående behov for utslippsreduksjoner på om lag 5
prosentenheter av utslippene i 2005. Danmark,
Tyskland og Irland vil ifølge anslagene ha et behov for utslippsreduksjoner på om lag 10 prosentenheter. Selv om Norge ikke inngår i Kommisjonens beregninger er det grunn til å anta at Norge
vil være i om lag samme situasjon som Luxembourg.
EU-kommisjonens forslag skal behandles i Rådet og i Europaparlamentet. Det kan derfor bli
endringer både i landenes mål og reglene for fleksibilitet før det endelige regelverket for innsatsfordelingsforordningen blir fastsatt. En avtale mellom Norge og EU kan ikke ventes før i 2017/2018,
etter at EU har vedtatt sitt regelverk.

Forskjeller i sammensetningen av utslipp mellom
Norge og EU
Utslippene i ikke-kvotepliktig sektor i Norge var
27,5 mill. tonn i 2014, hvorav 56 pst. fra transport,
16 pst. fra jordbruket og om lag 5 pst. fra hver av
sektorene oppvarming av bygg og avfallshåndtering. I EU kommer 34 pst. av utslippene fra transport, 19 pst. fra jordbruk og 26 pst. fra oppvarming av bygg. Det kan være betydelige variasjoner mellom EU-land. Norge har lave utslipp fra
bygg fordi norske bygg i hovedsak varmes opp
med elektrisitet fra fossilfri vannkraft. De relativt
sett høye utslippene fra transportnæringen i
Norge må ses i sammenheng med vår spredte bosetting og høye velstandsnivå. I tillegg bidrar vår
fiskeflåte og transportbehov knyttet til petroleumsvirksomheten til transportutslippene. Alt i alt
er transportutslippene regnet per person noe høyere i Norge enn i EU.
Utslippene i ikke-kvotepliktig sektor har vært
om lag uendret siden 2005 i Norge, mens de er redusert med om lag 14 pst. i EU. Høyere økonomisk vekst og høyere befolkningsvekst i Norge
enn i EU har bidratt til denne ulike utviklingen. Siden 2005 har BNP-veksten i Fastlands-Norge samlet sett vært om lag 20 prosentenheter høyere enn
BNP-veksten i EU-landene sett under ett. Tilsvarende har befolkningsveksten vært rundt 10 prosentenheter høyere i Norge enn i EU siden 2005.
Størstedelen av befolkningsveksten i Norge kan
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henføres til innvandring. Hvis befolkningen i
Norge hadde utviklet seg om lag som i EU, viser
beregninger fra Statistisk sentralbyrå at utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor i Norge anslagsvis kunne vært om lag 6 pst. lavere.
I veitransport, som står for over halvparten av
de samlede utslippene i ikke-kvotepliktig sektor
har Norge sterke virkemidler. De samlede avgiftene på fossilt drivstoff ligger ifølge OECD om lag
20 pst. høyere i Norge enn gjennomsnittet for EU,
se figur 3.17 A. I tillegg gir engangsavgiften, som
ble lagt om i 2007, sterke insentiver til å velge personbil med lave eller ingen utslipp. Omleggingen
har gitt resultater. Mens utslipp fra nyregistrerte
personbiler lå om lag 10 pst. høyere i Norge enn i
EU i årene før 2007, ligger de nå vel 15 pst. lavere.
I Norge var gjennomsnittsutslippene fra nye personbiler nede i 94 gram per km i årets åtte første
måneder. Det er under EUs mål for 2020 om 95
gram per km og godt på vei til vårt 2020-mål om
85 gram per km.
I EU stod utslippene fra jordbruket i 2014 for
litt under 10 pst. av utslippene av klimagasser, og
siden 1990 er utslippene redusert med drøyt
20 pst. Jordbrukets andel av norske klimagassutslipp var i overkant av 8 pst., og er redusert med
nesten 11 pst. fra 1990. Jordbrukets utslipp er tett
knyttet til husdyrholdet og antall drøvtyggere har
stor betydning for utslippsnivået. Derfor varierer
også jordbrukets utslippsandel mye mellom landene, avhengig av ressursgrunnlaget og struktur.
Typiske virkemidler både i Norge og EU er reguleringer for håndtering av gjødsel samt rådgivning
og informasjonstiltak. God agronomi og effektiv
matproduksjon er viktig for å minimere utslipp
per produsert enhet. I Norge og enkelte andre
land er det innført CO2-avgift på bruk av fossilt
brensel i jordbruket.
Utslipp i ikke-kvotepliktig sektor i Norge
Norge inngår ikke i Kommisjonens forslaget til
innsatsfordelingsforordning, men Norge er omtalt
i et innledende avsnitt i EU-kommisjonens forslag.
Kommisjonen peker på at Norges høye brutto nasjonalprodukt per innbygger tilsier at Norge får
mål om å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig
sektor med 40 pst. Det endelige tallet vil også bli
sett i lys av hva det koster å redusere utslipp i
Norge sammenliknet med kostnadene i andre europeiske land. EU-kommisjonens forslag innebærer at Norge får et utslippsbudsjett for hvert år
i perioden 2021–2030, med oppgjør hvert femte
år. Basert på fremskrivinger i Nasjonalbudsjettet
2015, vil Norge anslagsvis måtte bidra med ut-
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slippsreduksjoner på til sammen opp mot 60 mill.
tonn CO2-ekvivalenter over hele perioden. Anslaget er usikkert og kan bli endret når en får mer informasjon om utslippsutviklingen og om regelverket for fleksibilitet. I omtalen av Norge i innledningen til Kommisjonens forslag fremgår det at
Norge vil få tilgang til fleksibilitet på linje med EUlandene. På bakgrunn av vår størrelse og høye
kostnader må en regne med at Norge gis mulighet til engangsuttak av kvoter i det europeiske
kvotesystemet til å møte en forpliktelse for ikkekvotepliktig sektor. Forslaget til regelverk for bokføring av utslipp, netto opptak og bruk av skogkreditter er komplekst, og per i dag er det usikkert
om og i hvor stor grad Norge vil kvalifisere for
bruk av slike kreditter.
Kommisjonen har foreløpig ikke gjennomført
beregninger for Norge, men våre egne fremskrivinger viser at utslippene i 2030 kan bli liggende
2¼ pst. lavere enn i 2005, med en videreføring av
den politikken som ble ført på beregningstidspunktet i 2014, se tabell 3.14. Tabellen viser også
hvordan Miljødirektoratet, med utgangspunkt i utslippsfremskrivingene i Nasjonalbudsjettet 2015,
har anslått utslippene i 2030 fordelt på enkeltsektorer i ikke-kvotepliktig sektor. Usikkerheten ved
slike anslag for utslippsbaner for enkeltsektorer
er betydelig og tallene må ses på som grove
illustrasjoner. Det må også tas hensyn til at fremskrivingene ikke fanger opp ny informasjon eller
endringer i klimapolitikken gjennom de to siste
årene. For eksempel har økt omfang av nullutslippsbiler gått vesentlig hurtigere enn det fremskrivingene bygger på. Oppdaterte utslippsfremskrivinger vil bli presentert i Perspektivmeldingen 2017.
Utslippene fra transport og jordbruk er i fremskrivingene anslått å holde seg om lag på dagens
nivå fram mot 2030.
Utslippene fra transportsektoren inkluderer
vegtrafikk, kysttrafikk, fiske, anleggsmaskiner og
traktorer med mer. Vegtrafikken står for mer enn
60 pst. av utslippene fra transport. Disse utslippene har vært forholdsvis stabile siden 2007 etter
en vekst på 30 pst. fra 1990 til 2007. I fremskrivingen er det forutsatt at utviklingen siden 2007 fortsetter. Det innebærer at personbiltrafikken øker
med folketallet, men utslippene forblir uendret
som følge av mindre utslippsintensiv bilpark. Det
er videre lagt til grunn en svak nedgang i utslippene fra kysttrafikk, fiske og anleggsmaskiner og
traktorer. Da fremskrivingene ble utarbeidet i
2014 ble det lagt til grunn 70–80 000 nullutslippsbiler i 2030. Innfasingen har gått vesentlig fortere.
Det bidrar til lavere utslipp fremover.
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Tabell 3.14 Utslipp av klimagasser og fremskrivinger1 for ikke-kvotepliktig sektor.
Mill. tonn CO2-ekvivalenter
1990

2005

2014

2030

Prosentvis endring
2005–2030

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,8

27,8

27,5

27,2

-2,1

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,5

14,9

15,4

16,1

7,7

Veitransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,8

9,7

10,2

10,4

7,4

sjøfart/fiske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,3

3,5

3,0

3,4

-1,8

innenriks luftfart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,2

0,2

0,3

0,3

12,7

andre mobile utslipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,3

1,6

2,0

2,0

29,6

Jordbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,9

4,7

4,4

4,4

-6,1

Oppvarming av bygg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,7

1,9

1,3

1,3

-34,0

Avfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1

1,4

1,2

0,5

-59,9

Avfallsforbrenning/Energiforsyning . . . . . . . .

0,4

0,5

1,0

0,8

50,8

Andre ikke-kvotepliktige utslipp. . . . . . . . . . . .

6,1

4,3

4,3

4,1

-5,5

Opptak i skog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,1

25,1

25,4

21,2

15,5

Befolkning (mill. personer). . . . . . . . . . . . . . . .

4,3

4,6

5,2

6,0

29,1

memo:

1
Fremskrivingene bygger på Nasjonalbudsjettet 2015, justert for oppdatert GWP-verdier.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.

I fremskrivingen er det lagt til grunn at utslippene fra jordbruket øker marginalt fra 2014 til
2030 – etter en nedgang på 11 pst. fra 1990. Metangass fra fordøyelsesutslipp (stort sett fra storfe
og sau) står for i overkant av 50 prosent av utslippene. I fremskrivingen er det forutsatt at jordbruket i 2030 skal dekke matbehovet til 6,7 mill. menneske og at selvforsyningsgraden opprettholdes
på dagens nivå.
Ikke-kvotepliktig sektor omfatter også mindre
utslippskilder i petroleumsvirksomheten og i industrien, oppvarming i boliger og i andre bygg,
avfallsdeponigass, fluorgasser, energiforsyning
med videre. Det er først og fremst utslippene av
avfallsdeponigasser og fluorgasser som står for
nedgangen i utslippene etter 2014 og fram mot
2030.
Opptaket av karbon i norsk skog var i 2014 på
30,8 mill. tonn CO2-ekvivalenter. De andre fem
arealkategoriene i sektoren står til sammen for et
utslipp på om lag 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter;
dyrket mark, beite, vann og myr, (bosettinger) og
annen utmark. For hele sektoren var nettoopptaket i 2014 på 25,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter.
Fremskrivinger viser noe lavere opptak av karbon

i norsk skog fremover og dermed lavere samlet
CO2-opptak i sektoren. Kommisjonens forslag
innebærer at det skal legges til grunn en referansebane for stående skog og at bare tilvekst utover
referansebanen kan krediteres innenfor et tak på
3,5 pst. av landets samlede utslipp i referanseåret.
Et lavere opptak enn i referansebanen vil fremkomme som et utslipp
Illustrasjon av utslippsreduksjoner og kostnader ved å
nå klimamål
Alle større internasjonale analyser av klimautfordringen viser at å etablere en pris på utslipp av klimagasser er helt avgjørende for å redusere utslippene i tilstrekkelig omfang. Når forurenser betaler, bidrar det til utslippsreduserende endringer i
produksjons- og forbruksmønstre og til utvikling
og spredning av klimavennlig teknolog. For at de
globale kostnadene ved å nå ambisiøse klimamål
skal bli så lave som mulig, er det viktig å innføre
en tilstrekkelig høy karbonpris som omfatter flest
mulig kilder og områder. Prinsippet om kostnadseffektivitet er nedfelt i FNs klimakonvensjon.
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Det finnes en rekke ulike beregninger av hva
som er nødvendig karbonpris for å nå togradersmålet. Siste hovedrapport fra FNs klimapanel
inneholder en oppsummering av slike analyser.
De modellberegnete prisbanene spriker, spesielt
langt fram i tid. For 2030 varierer anslaget fra 200
kroner til 3000 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.
Nivået er spesielt avhengig av hvilke forutsetninger som gjøres om teknologiutvikling. Gjennomsnittsprisen i disse analysene er 770 kroner per
tonn i 2030, se NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet.
Tilsvarende tall for 2050 er 1950 kroner per tonn.
For et lite land som Norge vil utviklingen av
teknologi internasjonalt være helt avgjørende for
vår mulighet til å kunne redusere utslippene i særlig omfang. Norge bidrar allerede og vil også
fremover medvirke til slik teknologiutvikling. I en
studie fra 2013 finner Statistisk sentralbyrå at utslippsreduksjonene i Norge blir tre ganger så
store dersom hele verden tilpasser seg priser på
utslipp i tråd med et togradersmål enn i en situasjon der Norge alene innfører slike priser. Dette
skyldes i hovedsak at høy pris i kun ett land bare
gir små insentiver for verden rundt til å utvikle ny,
klimavennlig teknologi, fordi markedet for slike
løsninger da er lite. Rapporten peker videre på at
en strengere klimapolitikk i Norge enn i andre
land vil svekke konkurranseevnen til norske virksomheter som opererer i internasjonale markeder.
De årlige utslippene i norsk ikke-kvotepliktig
sektor er i dag om lag 27 mill. tonn CO2-ekvivalentar. En utslippsreduksjon på 40 pst. fra 2005 til
2030 innebærer at utslippene ikke skal overstige
16,6 mill. tonn i 2030. Dette er anslagsvis 10,5 mill.
tonn lavere enn anslåtte utslipp i 2030. Utslippene
kan reduseres med en kombinasjon av utslippsreduksjoner nasjonalt og i andre europeiske land.
Nedenfor omtales mulighetsrommet for en
slik reduksjon med utgangspunkt i makroanalyser
fra Statistisk sentralbyrå og en sektorvis analyse
basert på Miljødirektoratets rapporter. Både størrelsen på reduksjonene og anslag for kostnader
omtales.
I en studie fra 2016 analyserer Statistisk sentralbyrå ved hjelp av endringer i CO2-avgiften hvor
høy kostnaden på marginen kan bli dersom utslippene i ikke-kvotepliktig sektor i Norge skal reduseres med rundt 40 pst. i 2030 i forhold til 2005.
Aktørene stilles overfor valget mellom å betale avgift, bruke innsatsfaktorer som forurenser mindre
(for eksempel elektrisitet), skalere ned produksjon eller forbruk eller investere i ny teknologi
med lavere eller ingen utslipp. Beregningene viser at avgiften på alle kilder gradvis må økes til
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4800 kroner per tonn CO2-ekvivalenter for at utslippene i ikke-kvotepliktig sektor skal kunne redusere med rundt 10 mill. tonn i 2030, tilsvarende
om lag 40 pst. reduksjon fra 2005. Det er da lagt til
grunn at denne enhetlige CO2-avgiften erstatter
andre virkemidler i ikke-kvotepliktig sektor som
for eksempel merverdiavgiftsfritaket på elbiler og
andre subsidieordninger. En ensidig sammenlikning av Statistisk sentralbyrås resultat med
dagens avgiftsnivå overvurderer dermed anslaget
på merkostnadene ved å redusere utslippene med
40 pst. i 2030. Dersom tiltakene med kostnader på
opp mot 4800 kroner per tonn skal utløses gjennom CO2-avgiften alene, vil nivået på CO2-avgifta i
2030 svare til at drivstoffprisene blir mer enn doblet fra dagens nivå. Et slikt avgiftsnivå i Norge
alene vil kunne føre til betydelig karbonlekkasje
og pålegge norsk næringsliv, særlig den delen
som er lokalisert i distriktene, betydelige ekstrakostnader.
I analysen fremkommer det at utslippsreduksjoner innenlands på 30 og 20 pst. i 2030 sammenlignet med 2005 reduserer marginalkostnaden til
henholdsvis 3000 kroner og 1800 kroner per tonn.
Rapporten er utarbeidet før forslaget til innsatsfordelingsforordning kom, og ingen alternativ reflekterer forslaget fullt ut.
Modellen er aggregert og egner seg ikke til å
vurdere kostnader ved virkemidler som rettes
mot enkeltsektorer. Avgifter er uansett et hovedelement i en kostnadseffektiv bruk av virkemidler.
Analysen anslår hva det på marginen kan koste å
redusere utslippene i Norge i et slikt omfang på
en kostnadseffektiv måte. Gjennomsnittskostnadene vil være lavere.
Resultatet er følsomt for modelleringen av
kostnadene ved å investere i ny teknologi, særlig i
transportsektoren. Modellen har en summarisk
beskrivelse av disse forholdene. Raskere teknologiutvikling enn lagt til grunn vil bringe kostnadene ned. En forenkling i modellen er at produksjonsnivået i landbruket i Norge antas å være upåvirket av CO2-avgiftsnivået. Dette vil kunne påvirke resultatene.
Ved å samarbeide om utslippsreduksjoner med
land i EU vil kostnadene ved utslippsreduksjoner
kunne jevnes ut mellom land og etterspørselen etter nye teknologier bli større. Dersom hele EU
samarbeider for å nå 2030-målet for ikke-kvotepliktig sektor, vil kostnaden på marginen ifølge Statistisk sentralbyrå kunne ligge på rundt 2000 kroner
per tonn i 2030, uten bruk av annen fleksibilitet.
Studien til Statistisk sentralbyrå viser videre at med
full fleksibilitet mellom kvotepliktig sektor og ikkekvotepliktig sektor kan 2030-målene for både EU
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Figur 3.20 Utslipp og tiltakspakker1 i ikke-kvotepliktig sektor i 2030. Millioner tonn CO2-ekvivalent.
1

Figuren er hentet fra Miljødirektoratets rapport (M229) og basert på den kunnskapen man hadde i 2014 og med tilhørende usikkerheter. Miljødirektoratet bemerker at nyere kunnskap tyder på at det for eksempel er mulig å oppnå samme reduksjoner fra
transportsektoren med vesentlig mindre biodrivstoff.
Kilde: Miljødirektoratet.

og Norge nås til en kostnad på 450 kroner i 2030
per tonn CO2-ekvivalenter. EU-kommisjonen anslo
i 2014 at forslaget om 40 pst. utslippsreduksjon
sammenliknet med 1990 kunne nås til en marginalkostnad på 360–470 kroner per tonn.
Miljødirektoratet har utarbeidet anslag for de
samfunnsøkonomiske kostnadene ved utslippsreduserende tiltak, med utgangspunkt i analyser av
det tekniske potensialet for utslippsreduksjoner på
detaljert nivå, såkalte tiltaksanalyser. I rapporten
«Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» (rapport M229, 2014) delte Miljødirektoratet tiltakene
inn i tre kategorier. Tiltakspakke 1 inneholder tiltak
med forventede kostnader opp til 500 kroner per
tonn CO2-ekvivalent redusert, og som samtidig er
vurdert som forholdsvis enkle å gjennomføre. Tiltakspakke 2 inkluderer tiltak med forventede kostnader opp til 1500 kroner per tonn CO2-ekvivalent
og som er vurdert som enkle eller middels krevende å gjennomføre. Tiltakspakke 3 inkluderer
nesten alle tiltakene som Miljødirektoratet har utredet, også tiltak med kostnader over 1 500 kroner
per tonn og som vil være krevende å gjennomføre.
De tre tiltakspakkene ble vurdert å kunne gi henholdsvis 24 pst., 37 pst. og 44 pst. utslippsreduksjon
i 2030 sammenliknet med 2005, se figur 3.20. Omtalen under omhandler tiltakspakke2.

Miljødirektoratet legger til grunn at utslippene
i ikke-kvotepliktig sektor kan reduseres med
37 pst. i 2030 sammenliknet med nivået i 2005 til
en kostnad på maksimalt 1500 kroner per tonn
CO2. Reduksjonen i 2030 svarer til 9,6 mill. tonn,
hvorav hele 80 pst. forutsettes gjennomført i
transportsektoren. Det nest største bidraget kan
komme fra utfasingen av bruk av mineralolje til
oppvarming av bygg.
Analysene fra Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet viser at tallfesting av kostnadene for en
liten økonomi som Norge av å nå ambisiøse klimamål er beheftet med stor usikkerhet. Hva en legger
til grunn både om innretningen av klimapolitikken
internasjonalt og om utviklingen av klimavennlig
teknologi er avgjørende. For ikke-kvotepliktig sektor, hvor transport er den dominerende utslippskilden, er Norge helt avhengig av den teknologiutviklingen som skjer i andre land og kostnadene ved
slik teknologi vil være avgjørende for kostnadene
også i Norge. For eksempel er kostnadene ved elbilsatsingen betydelige i dag. Skulle imidlertid elbiler bli konkurransedyktige med fossile biler allerede i 2022, slik Bloomberg New Energy Finance
forventer, vil selvsagt kostnadene bli lavere.
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Nærmere om enkeltsektorer
Transport
Miljødirektoratet legger i sin analyse blant annet
til grunn at alle personbiler, varebiler og bybusser
som selges i 2030 må være utslippsfrie. Til sammenlikning har andelen nullutslippsbiler ligget på
10–15 pst. av nybilsalget hittil i år. Også bruken
av biodrivstoff forutsettes å økt betydelig, med en
innblanding på 20 pst. i både vegtrafikk og i
innenriks luftfart. Transportutslippene halveres
fra 2005 til 2030 i denne tiltakspakken. Transportetatene har lagt Miljødirektoratets analyser til
grunn i sin klimastrategi, som ble utarbeidet som
et innspill til nasjonal transportplan for 2018–
2029. Klimastrategien gir således uttrykk for et
antatt teknisk potensiale for utslippsreduksjoner.
Både Miljødirektoratet og transportetatene understreker usikkerheten i anslagene.
På bakgrunn av salgstallene de siste årene kan
det være realistisk at en når målet om at nye biler
som selges i 2020 ikke skal slippe ut mer enn
85 gram CO2 per kilometer.
Våren 2017 skal forslaget til Nasjonal transportplan 2018–2029 legges fram for Stortinget.
Klima vil være et viktig tema i meldingen, og behovet for tiltak og virkemidler i transportsektoren
vil blant annet drøftes der. Stortinget har bedt Regjeringen om å sette måltall for antall lav- og nullutslippskjøretøy i vegtrafikken, herunder personbiler, varebiler, buss og tunge kjøretøy, i 2025,
som følger vedtatte klimamål og det teknologiske
potensialet fra fagetatene. I alle storbyområder
skal økingen i persontransporten skje med kollektiv transport, sykkel og gange (nullvekstmålet).
Nullvekstmålet legger sterke føringer på planlegging av fremtidens transportløsninger. Kommuner og fylke spiller en viktig rolle for å lykkes med
klimapolitikken. Gjennom bymiljøavtalene kan
staten bidra i tillegg til de generelle rammevilkåra.
Jordbruk
Reduserte utslipp av klimagasser, økt lagring av
karbon og god klimatilpasning inngår i målstrukturen for landbrukspolitikken, se Prop. 1 S (2015–
2016). Jordbruket sine utslipp av metan og lystgass var i 2014 om lag 4,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter, en nedgang på om lag 11 pst. siden 1990. I
tillegg kommer utslipp kategorisert i arealbrukssektoren (karbontap fra organisk jord), og utslipp
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fra bruk av fossilt drivstoff til traktorer og andre
maskiner. I en rapport fra februar 2016 om landbruk og klimaendringer ble potensialet for utslippskutt i jordbrukssektoren anslått til 15 pst. fra
2015 og fram til 2030, gitt dagens jordbruksstruktur og matproduksjon. Når utslipp fra transport,
bygg og areal i jordbruket inkluderes, er potensialet for utslippsreduksjoner anslått til inntil 20 pst.
fram til 2030. Rapporten omtaler ulike tiltak for å
realisere potensialet for utslippsreduksjoner, blant
annet klimavennlig husdyrdrift og miljøvennlig
gjødselhandtering. Det er stor usikkerhet knyttet
til disse tiltakene, og gjennomførbarhet, målbarhet og kostnader må utredes nærmere. Miljødirektoratet legger i sin analyse til grunn at overgang til et mer klimavennlig kosthold med redusert forbruk av rødt kjøtt vil kunne bidra til reduserte utslipp dersom det også fører til redusert
norsk produksjon av rødt kjøtt. I Norge produseres i dag mindre storfekjøtt enn det forbrukes, og
om lag 12 pst. av forbruket dekkes av import. En
del av jordbrukets utslipp er knyttet til arealbruken. Utslipp fra dyrket myr (organisk jord) utgjorde om lag 1,75 mill. tonn CO2 i 2013. Tilførsel
av biokull til jordsmonn, restaurering av myr og
stans i nydyrking av myr er tiltak som er utredet
for å redusere tapet av karbon fra jordbruksjord.
Behovet for styrking av virkemiddelbruken vil bli
vurdert blant annet i arbeidet med stortingsmeldingen om jordbrukspolitikken som er varslet.
Andre ikke-kvotepliktige utslipp
Det største utslippsreduksjonspotensialet fra oppvarming av bygg er å iverksette det varslede forbudet mot å fyre med mineraloljeolje i bygg fra
2020. I industrien er det et potensiale for utslippsreduksjoner blant annet gjennom energieffektivisering, omlegging fra fossil til fornybar energi og
økt bruk av trekull i silisiumkarbidindustrien. Nye
tiltak som potensielt kan redusere utslippene av
HFK-gass er implementering av EUs reviderte fgassforordning og en eventuell internasjonal regulering under Montrealprotokollen. I petroleumssektoren kan blant annet tiltak for å gjenvinne
metangass og til en viss grad ulike tekniske tiltak
for å redusere lekkasjer mv., redusere utslippene.
Økt gjenvinning av plast og tekstiler kan muliggjøre utslippsreduksjoner fra avfallsforbrenning/
energiforsyning.
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Q\HXWYLQQLQJVWLOODWHOVHULNNHJLV'HQJUDG
YLVHQHGWUDSSLQJHQYLOILQQHVWHGQnUGDJHQV
IHOWLGULIWDYYLNOHV
 6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ OHJJH I¡OJHQGH WLO
JUXQQIRUQRUVNSHWUROHXPVSROLWLNN1RUJHVNDOL
SHULRGHQ±SnHQ¡NRQRPLVNRJPLOM¡
PHVVLJ JRG PnWH VWUDWHJLVN RPVWLOOH RJ XWIDVH
QRUVNSHWUROHXPVSURGXNVMRQIRUnUHGXVHUH1RU
JHV¡NRQRPLVNHULVLNRRJELGUDWLOGHJOREDOHNOL
PDPnOHQHL3DULVDYWDOHQ
 6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ YDUVOH DW GHW LNNH YLO
JLV IOHUH OHWH RJ XWYLQQLQJVWLOODWHOVHU Sn QRUVN
VRNNHOIUDRJPHGIRUnXQQJnDWVWDGLJQ\H
IHOWNRPPHULSURGXNVMRQRJPHGGHWJLHWW\GH
OLJ VWUDWHJLVN VLJQDO WLO DQGUH ODQG RJ YHUGHQV
HQHUJLVHOVNDSHU
 6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ XWUHGH SODQOHJJH RJ
IRUHVOnHQJUDGYLVQHGWUDSSLQJDYROMHDNWLYLWHWHQ
IUHPPRWPHGQ ULQJVRJDUEHLGVOLYVSROL
WLVNH YLUNHPLGOHU VRP OHJJHU WLO UHWWH IRU DW GHW
NDQ VNDSHV RPWUHQW   Q\H DUEHLGVSODVVHU
KYHUWnULDQGUHVHNWRUHUWLOHUVWDWQLQJIRUDUEHLGV
SODVVHQHLSHWUROHXPVVHNWRUHQ
 6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ EUXNH HLHUPDNWHQ L
6WDWRLOWLOnWUHNNHVHOVNDSHWXWDYIRVVLOHQHUJL
SURGXNVMRQLXWODQGHWRJVHWWHLJDQJHQRPVWLO
OLQJ WLO HW IRUQ\EDUVHOVNDS PHG PnO RP HQ
VWUDWHJLVNWUDQVIRUPDVMRQPRWnEOLHQJOREDOOH
GHULIRUQ\EDUHQHUJL
 6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQOHJJHIUHPHQYXUGH
ULQJRPnRSSUHWWHHWRPVWLOOLQJVIRQGPHGPHND
QLVPHUVRPJM¡UGHWPXOLJnEUXNHSHQJHUIUDHQ
HJHQ V UDYJLIW IRU IHOWDYYLNOLQJ VDPW VWDWOLJH
PLGOHUIUDROMHIRQGHWIRUnGHNNHIMHUQLQJVNRVWQD
GHQH RJ VWLPXOHUH WLO JMHQEUXNHWWHUEUXN VSLQ
RIIRPVNROHULQJDYDUEHLGVOHGLJHIUDEUDQVMHQRJ
Q\E UHNUDIWLJQ ULQJVYHNVWVRPI¡OJHDYRPV
WLOOLQJXWIDVLQJRJIHOWDYYLNOLQJ
 6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQPHOGHVRPWLOOHJJVIRU
SOLNWHOVHWLO)1VNOLPDNRQYHQVMRQDWQRUVNROMH
RJJDVVYLUNVRPKHWVNDOIDVHVXWRYHUHQnUVSH
ULRGHRJDWLQJHQQ\HOHWHRJXWYLQQLQJVNRQVH
VMRQHUVNDOWLOGHOHVHWWHU
 6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQRPnXWYLNOHELVWDQGV
RJ XWHQULNVSROLWLVNH LQLWLDWLY RYHUIRU DQGUH ODQG
PHG NXOO RJ SHWUROHXPVUHVVXUVHU IRU nIUHPPH
SROLWLVNHEHVOXWQLQJHURJDOOLDQVHUIRULNNHnOHJ
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JHWLOUHWWHIRUQ\SURGXNVMRQDYNXOOROMHRJJDVV
VRP PHGI¡UHU NOLPDJDVVXWVOLSS L KHOH YHUGLNMH
GHQIUDSURGXNVMRQWLOEUXNª

.RPLWHHQVPHUNQDGHU
.RPLWHHQ PHGOHPPHQH IUD $UEHL
GHUSDUWLHW cVPXQG $XNUXVW 3HU 5XQH
+HQULNVHQ $QQD /MXQJJUHQ $XGXQ
2 W W H U V W D G  R J  7H U M H  $ D V O D Q G   I U D  + ¡ \ U H 
7LQD %UX 2GG +HQULNVHQ (LULN 0LOGH
RJ
7R U K L O G 
$DUEHUJVERWWHQ
IUD
)UHPVNULWWVSDUWLHW
-DQ+HQULN
)UHGULNVHQ RJ \YLQG .RUVEHUJ IUD
.ULVWHOLJ )RONHSDUWL 5LJPRU $QGHUVHQ
(LGH IUD 6HQWHUSDUWLHW 0DULW $UQVWDG
I U D  9H Q V W U H   O H G H U H Q  2 O D  ( O Y H V W X H Q   I U D
6RVLDOLVWLVN
9H Q V W U H S D U W L  
+HLNNL
( L G V Y R O O + R O P n V  R J I U D 0 L O M ¡ S D U W L H W ' H
* U ¡ Q Q H  5 D V P X V + D Q V V R Q YLVHUWLODWROMHRJ
JDVVQ ULQJHQHU1RUJHVVW¡UVWHRJYLNWLJVWHQ ULQJ
9LUNVRPKHWHQJLUDUEHLGVSODVVHURYHUKHOHODQGHWRJ
KDUVLGHQVWDUWHQELGUDWWWLOQ ULQJVXWYLNOLQJWHNQROR
JLXWYLNOLQJ RJ VDPIXQQVXWYLNOLQJ VRP KDU NRPPHW
KHOHODQGHWWLOJRGH
. R P L W H H Q V I O H U W D O O DOOHXQQWDWWPHGOHPPHW
IUD0LOM¡SDUWLHW'H*U¡QQHYLVHUWLODWKRYHGPnOHWL
SHWUROHXPVSROLWLNNHQHUnOHJJHWLOUHWWHIRUO¡QQVRP
SURGXNVMRQDYROMHRJJDVVLHWODQJVLNWLJSHUVSHNWLY
MI0HOG6W ± (QQ ULQJIRUIUDPWLGD
± RP SHWUROHXPVYLUNVRPKHWHQ RJ 3URS  6
± 1RUJHVVW¡UVWHLQGXVWULSURVMHNW±XWE\J
JLQJRJGULIWDY-RKDQ6YHUGUXSIHOWHWPHGVWDWXVIRU
ROMHRJJDVVYLUNVRPKHWHQ
) O H U W D O O H W YLVHUWLOVYDUEUHYIUDROMHRJHQHUJL
PLQLVWHUHQGDWHUW PDUV
) O H U W D O O H W YLVHUWLODWVDPVSLOOHWRJUROOHIRUGH
OLQJHQPHOORPVWDWHQRJROMHVHOVNDSHQHHUHQYLNWLJ
GHODYQRUVNSHWUROHXPVIRUYDOWQLQJ+RYHGSULQVLSSH
QHHUDWVWDWHQOHJJHUWLOUHWWHYHGnVWLOOHDUHDOHUWLOUn
GLJKHWUHJXOHUHUYLUNVRPKHW JMHQQRP ORYHURJ IRU
VNULIWHURJK¡VWHULQQWHNWHUJMHQQRPEHVNDWQLQJVDPW
VWDWOLJH DQGHOHU L XWYDOJWH OLVHQVHU 2OMHVHOVNDSHQH
VWnUIRUOHWLQJXWE\JJLQJRJSURGXNVMRQRJ WDUGHQ
NRPPHUVLHOOHULVLNRHQLGHWWH
(W DQQHW IOHUWDOO PHGOHPPHQH IUD
$UEHLGHUSDUWLHW +¡\UH )UHPVNULWWV
SDUWLHW .ULVWHOLJ )RONHSDUWL 6HQWHU
S D U W L H W  R J  9H Q V W U H SHNHUSnDWEUHGHSROLWLVNH
IOHUWDOO EDN PnO RJ UDPPHEHWLQJHOVHU IRU Q ULQJHQ
KDUJLWWVWDELOHRJIRUXWVLJEDUHIRUKROGJMHQQRPRYHU
nU
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(W WUHGMH IOHUWDOO PHGOHPPHQH IUD
$UEHLGHUSDUWLHW +¡\UH )UHPVNULWWV
SDUWLHW .ULVWHOLJ )RONHSDUWL RJ 6HQWHU
S D U W L H W  YLVHU WLO DW XWVLNWHQH IRU EnGH ROMH RJ
JDVVPDUNHGHQHLRYHUVNXHOLJIUDPWLGOHJJHUJUXQQODJ
IRUSURGXNVMRQDY1RUJHVSHWUROHXPVUHVVXUVHUIRUXW
VDWW DW NRVWQDGVXWYLNOLQJHQ KROGHV XQGHU NRQWUROO
'HWWHJMHOGHURJVnLQQHQIRUVFHQDULRHUVRPHULWUnG
PHGLQWHUQDVMRQDOHNOLPDPnOVHWWLQJHU' H W W H I O H U 
W D O O H W YLVHUWLOEUHYHWIUDVWDWVUnGHQKYRUGHWIUDPJnU
DWQRUVNHNOLPDSROLWLVNHPnOVHWWLQJHUVNDOQnVVDPWL
GLJVRPYLKDUHQVWHUNRJNRQNXUUDQVHG\NWLJSHWUR
OHXPVYLUNVRPKHW
' H W W H  I O H U W D O O H W YLVHUWLODWSHWUROHXPVYLUN
VRPKHWHQVnOHGHVLPDQJHWLnUYLOKDHQVHQWUDOUROOH
IRU QRUVN YHUGLVNDSQLQJ V\VVHOVHWWLQJ WHNQRORJLXW
YLNOLQJRJVDPIXQQVXWYLNOLQJ2JVnLHWODYXWVOLSSV
VDPIXQQ YLO GHW Y UH HWWHUVS¡UVHO HWWHU SHWUROHXPV
SURGXNWHU
' H W W H  I O H U W D O O H W YLVHUWLODWJMHQQRPHQJOR
EDOSULVLQJDY&2XWVOLSSYLOGHUHVVXUVHQHVRPNDQ
SURGXVHUHVPHGODYHVWXWVOLSSY UHSRVLVMRQHUWWLOn
OHYHUHGHIRVVLOHUHVVXUVHQHVRPHWWHUVS¡UUHVLHWVOLNW
VFHQDULR
.RPLWHHQV PHGOHPPHU IUD .ULVWHOLJ
) R O N H S D U W L   9H Q V W U H   6 R V L D O L V W L V N  9H Q 
V W U H S D U W L R J 0 L O M ¡ S D U W L H W ' H * U ¡ Q Q H YLVHU
WLODWGHWEHJ\QQHUnEOLOHQJHVLGHQIRUULJHSHWUROH
XPVPHOGLQJYDUWLOEHKDQGOLQJL6WRUWLQJHWRJP\H
KDUHQGUHWVHJSnGLVVHnUHQH%nGHGHWNUDIWLJHIDOOHW
LROMHSULVHQ RJ3DULVDYWDOHQ KDU ODQJVLNWLJ LQQYLUN
QLQJ Sn QRUVN SHWUROHXPVYLUNVRPKHW RJ RSSGDWHUW
NXQQVNDS HU YLNWLJ IRU n NXQQH I¡UH ULNWLJ
SHWUROHXPVSROLWLNN ' L V V H  P H G O H P P H U  PHQHU
GHUIRUDWGHWNDQY UHIRUQXIWLJPHGHQQ\SHWUROH
XPVPHOGLQJVRPEHKDQGOHUDOOHVLGHUDYHQQRUVNSH
WUROHXPVSROLWLNNSnHQJUXQGLJPnWH
' L V V H  P H G O H P P H U  IUHPPHU I¡OJHQGH IRU
VODJ
©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQOHJJHIUHPHQQ\SH
WUROHXPVPHOGLQJRPQRUVNROMHRJJDVVSROLWLNNLO\V
DY NOLPDXWIRUGULQJHQ HQ VWnU RYHUIRU RJ GHQ Q\H
PDUNHGVVLWXDVMRQHQª
. R P L W H H Q V P H G O H P I U D . U L V W H O L J ) R O 
N H S D U W L  WDU LNNH VWLOOLQJ WLO HYHQWXHOOH HQGULQJHU L
QRUVN SHWUROHXPVSROLWLNN Sn GHWWH WLGVSXQNWHW PHQ
VW¡WWHUHQQ\SHWUROHXPVPHOGLQJ
.RPLWHHQV PHGOHPPHU IUD 6RVLDOLV
W L V N  9H Q V W U H S D U W L  R J  0 L O M ¡ S D U W L H W  ' H
* U ¡ Q Q H PHQHUDW1RUJHVNDOODROMHRJJDVVEOLOLJ
JHQGHWLOEHVWHIRUNOLPDRJLUHVSHNWIRUIUDPWLGLJH
JHQHUDVMRQHU RJ JnU PRW XWE\JJLQJ DY Q\H IHOW RJ



Q\HNRQVHVMRQVUXQGHU' L V V H  P H G O H P P H U YLVHU
WLODWYHUGHQDOOHUHGHKDUIXQQHWPHUIRVVLOHUHVVXUVHU
HQQYLWnOHUnKHQWHXWRPYLVNDOXQQJn¡GHOHJJHQGH
NOLPDHQGULQJHU'HUIRUE¡UPDQLNNHWLOGHOHOHWHDUHD
OHUWLOROMHLQGXVWULHQ
' L V V H P H G O H P P H U PHQHUDWEnGHNRQVH
VMRQVUXQGH RJ ©7LOGHOLQJ L IRUKnQGVGHILQHUWH RPUn
GHUªE¡UVWRSSHV' L V V H  P H G O H P P H U PHQHUYL
GHUHDWSHWUROHXPVIHOWLSURGXNVMRQVNDOKDXWVOLSSVIUL
HQHUJLIRUV\QLQJVRPIRUHNVHPSHONUDIWIUDODQGRJ
DWGHWWHHUHQIRUXWVHWQLQJGHUVRPGHWHUIOHUWDOOIRUXW
E\JJLQJDYQ\WWIHOW' L V V H  P H G O H P P H U YLOPLQ
QHRPDW6RVLDOLVWLVN9HQVWUHSDUWLLIOHUHWLnUKDUDG
YDUWPRWGHWK¡\HXWYLQQLQJVWHPSRHWSnQRUVNVRN
NHOVRPKDUJMRUWQRUVN¡NRQRPLVY UWROMHDYKHQJLJ
RJVRPQnJM¡URPVWLOOLQJHQPHUNUHYHQGH
' L V V H  P H G O H P P H U PHQHUGHWHUOLWHWURYHU
GLJnVWROHSnDWGHWHUJOREDO&2SULVLQJVRPVNDO
O¡VHXWIRUGULQJHQHPHGnVLNUHDWQRNIRVVLOHUHVVXU
VHUEOLUOLJJHQGHWLOnKLQGUHIDUOLJHNOLPDHQGULQJHU
VOLNIOHUWDOOHWDYSDUWLHQHYLVHUWLOLLQQVWLOOLQJHQ'HWWH
HU n VHWWH VLQ OLW WLO HW YLUNHPLGGHO YHUGHQ HU VY UW
ODQJWXQQDnInSnSODVVRJGHUPHGHQVY UWULVLNR
I\OWVWUDWHJLIRUNOLPDSROLWLNNHQ
' L V V H  P H G O H P P H U  PHQHU GHW HU YLNWLJ DW
1RUJH VW¡WWHU IDWWLJH ODQGV PXOLJKHW WLO n VNDSH HQ
YHNVWRJXWYLNOLQJVRPLVW¡UVWPXOLJJUDGHUEDVHUWSn
IRUQ\EDUHUHVVXUVHU'HWHUHWVY UWXKHOGLJVLJQDODW
UHJMHULQJHQ KDU NXWWHW L VW¡WWHQ WLO IRUQ\EDU HQHUJL L
IDWWLJHODQG' L V V H  P H G O H P P H U PHQHUOLNHYHODW
1RUJHVRPVWRUSHWUROHXPVQDVMRQLNNHHULHQSRVL
VMRQWLOnNUHYHDWIDWWLJHODQGVNDODYVWnIUDnXWYLQQH
HQKYHUIRUPIRUIRVVLOHUHVVXUVHUGHPnWWHKD1nUIDW
WLJHODQGXWYLQQHUVLQHIRVVLOHUHVVXUVHUHUGHWGHUL
PRWYLNWLJDWGHWWHVNMHUSnHQPHVWPXOLJPLOM¡PHV
VLJRJVRVLDOWIRUVYDUOLJPnWHRJDWLQQWHNWHQHLVW¡UVW
PXOLJ JUDG NRPPHU IHOOHVVNDSHW WLO JRGH ' L V V H
P H G O H P P H U PHQHUGHUIRUGHWHUULNWLJRJYLNWLJDW
1RUJHELVWnUIDWWLJHODQGPHGNRPSHWDQVHRPVNDWW
OHJJLQJDYXWYLQQLQJVLQGXVWUL
Globale utslipp fra norsk olje og gass er et norsk
ansvar
.RPLWHHQV PHGOHPPHU IUD 6RVLDOLV
W L V N  9H Q V W U H S D U W L  R J  0 L O M ¡ S D U W L H W  ' H
* U ¡ Q Q H YLOXQGHUVWUHNHDW1RUJHKDUGHWIXOOHDQ
VYDUHWIRUNOLPDNRQVHNYHQVHQHQnUVWRUWLQJVIOHUWDOOHW
YHOJHUnnSQHRSSIRUROMHXWYLQQLQJRJDWWLOGHOLQJDY
Q\HROMHIHOWHUXWYLOVRPWHUGHPHVWDYJM¡UHQGHEHVOXW
QLQJHQH UHJMHULQJHQ WDU QnU GHW NRPPHU WLO NRQVH
NYHQVHQHIRUNOLPDHW
'LVVH P H G O H P P H U  YLVHU WLO DW QRUVN ROMH RJ
JDVVXWJM¡UHQVLJQLILNDQWDQGHODYJOREDOHXWVOLSSIUD
IRVVLOHQHUJLRYHUSVW7LOVDPPHQOLJQLQJKDU1RU
JHXQGHUSURPLOOHDYYHUGHQVEHIRONQLQJ3HWUROH
XPVXWYLQQLQJHQ ELGUDU SHU L GDJ WLO UXQGW WL JDQJHU
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PHU &2 WLO DWPRVI UHQ HQQ DOOH 1RUJHV XWVOLSS
LQQHQODQGV
.RPLWHHQV PHGOHP IUD 0LOM¡SDUWLHW
' H  * U ¡ Q Q H YLVHUWLODWL\WWHUVWHNRQVHNYHQVYLOHQ
WRWDOXWW¡PPLQJDYGHXWYLQQEDUHSHWUROHXPVUHVVXU
VHQHSnQRUVNVRNNHOLQQHE UHDWPLQVWJLJDWRQQ
&2WLOI¡UHVDWPRVI UHQ7LOVDPPHQOLJQLQJXWJM¡U
GHWWRWDOHNDUERQEXGVMHWWHWIRUnKDHQSVWVMDQVH
RPnQnDPELVMRQHQRPJUDGHUVRSSYDUPLQJLI¡O
JH)1VNOLPDSDQHOJRGWLXQGHUNDQWDYJLJDWRQQ
&2IUD(QSROLWLNNVRPLNNHVHWWHUW\GHOLJHUH
JUHQVHU IRU QRUVN SHWUROHXPVLQGXVWUL YLO GHUPHG
E\JJHSnHQIRUXWVHWQLQJRPDWSURPLOOHDYYHU
GHQVEHIRONQLQJVNDOWMHQHVHJULNHSnnEUXNHRSS
SVWDYDOOGHQJMHQY UHQGHSODVVHQDWPRVI UHQKDU
WLOnDEVRUEHUH&2XWVOLSS'HWWHHUKXQGUHJDQJHU
PHUHQQYnUUHWWPHVVLJHDQGHORJHWKHOWXDQVYDUOLJ
SUHPLVV6OLNYLOGHWRJVnY UHRPYLDNVHSWHUHUK¡\
HUHWHPSHUDWXU¡NQLQJHQQJUDGHUHOOHUVW¡UUHULVL
NRIRUnPLVO\NNHV
Verdens mest sårbare trenger ikke norsk olje, men
offensiv klimapolitikk
. R P L W H H Q V  P H G O H P P H U  I U D  9H Q V W U H 
6 R V L D O L V W L V N 9H Q V W U H S D U W L R J 0 L O M ¡ S D U W L 
H W  ' H  * U ¡ Q Q H YLVHUWLOGHQQ\HUDSSRUWHQIUD'HW
LQWHUQDVMRQDOHHQHUJLE\UnHWRJ'HWLQWHUQDVMRQDOHE\
UnHWIRUIRUQ\EDUHQHUJLVRPIDVWVOnUDWROMHXWYLQQLQ
JHQPnOLJJHSnPDNVLPDOWSVWDYGDJHQVQLYnL
IRUnKDHQSVWVMDQVHWLOnXQQJnWRJUDGHUV
RSSYDUPLQJ 2OMHXWYLQQLQJVQLYnHW Pn DOWVn Y UH
HQGDODYHUHHQQGHWWHIRUnRSSQnDPELVMRQHQL3DULV
DYWDOHQRPnQnJUDGHUVRSSYDUPLQJ
' L V V H  P H G O H P P H U  XQGHUVWUHNHU RJVn DW HQ
SVWVMDQVHWLOnQnHQVnDYJM¡UHQGHDPELVMRQHU
VY UWGnUOLJHRGGVPHGWDQNHSnGHHQRUPHNRQVH
NYHQVHQHDYHQVOLNWHPSHUDWXU¡NQLQJ'HUVRPVMDQ
VHQIRUnPLVO\NNHVYLOY UHSVWXWVHWWHUYLIUDP
WLGLJHJHQHUDVMRQHUIRUHQXKROGEDUWK¡\ULVLNR
' L V V H  P H G O H P P H U  XQGHUVWUHNHU RJVn DW
EURUSDUWHQDYQRUVNROMHRJJDVVHNVSRUWVNMHUWLODQ
GUHULNHODQGRJLNNHE¡UGHILQHUHVVRPQRHELVWDQGV
SURVMHNWWLOYHUGHQVIDWWLJH%HKRYHWIRUE UHNUDIWLJ
XWYLNOLQJVRPLNNHVNDSHUIDUOLJHNOLPDHQGULQJHUHU
DOOHUK¡\HVWIRULQQE\JJHUQHLXWYLNOLQJVODQGVRPHU
GHPHVWVnUEDUHLP¡WHPHGIDUOLJJOREDORSSYDUPLQJ
1RUVNROMHHULNNHQ¡GYHQGLJYLV
NRQNXUUDQVHG\NWLJ
. R P L W H H Q V  P H G O H P P H U  I U D  9H Q V W U H 
6 R V L D O L V W L V N 9H Q V W U H S D U W L R J 0 L O M ¡ S D U W L 
H W  ' H  * U ¡ Q Q H YLVHUWLODWSULVRJ&2XWVOLSSSHU
SURGXVHUWHROMHW¡QQHYLOEOLDYJM¡UHQGHIDNWRUHULHQ
IUDPWLG GHU ROMHIRUEUXNHW Pn UHGXVHUHV NUDIWLJ 1nU
GHWJMHOGHUSULVKDUWLGOLJHUHVWXGLHUYLVWDWNRVWQDGV
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QLYnHWL$UNWLVHUIRUK¡\WWLOnY UHNRQNXUUDQVHG\N
WLJLHWWRJUDGHUVVFHQDULR' L V V H  P H G O H P P H U YL
VHURJVnWLODW&2XWVOLSSHQHSnQRUVNVRNNHO LVQLWW
NJ&2SHUROMHW¡QQH HUK¡\HUHHQQXWVOLSSHQHSn
YHUGHQVVW¡UVWHROMHIHOW*KDZDUL6DXGL$UDELD 
NJ &2ROMHW¡QQH  VRP SURGXVHUHU  JDQJHU PHU
ROMHHQQDOOSURGXNVMRQSnQRUVNVRNNHO2JVnIHOWHW
6DIDQL\DXWHQIRU6DXGL$UDELDKDUODYHUHXWVOLSSDY
&2SHUSURGXVHUWHROMHW¡QQH NJ HQQQRUVNVRN
NHO RJ LQQHKROGHU ROMH RJ JDVV L QHVWHQ OLNH VWRUH
PHQJGHUVRPQRUVNVRNNHO'LVVHIHOWHQHOLJJHUKHO
OHULNNHLOLNHVnUEDUHRJILVNHULNHKDYRPUnGHUVRP
QRUVNHROMHIHOWHU
' L V V H  P H G O H P P H U SnSHNHURJVnDWDQDO\VHQ
DYULVLNRLQRUVNROMHEUDQVMHKDUY UWVY UWPDQJHO
IXOOLIRUV¡NHQHSnnHNVSDQGHUHLXWODQGHW6WDWRLOV
VWRUHWDSSnLQYHVWHULQJHULVNLIHUJDVVWM UHVDQGRO
MHXWYLQQLQJL0H[LFRJXOIWHQRJDQGUHULVLNDEOHSUR
VMHNWHUE¡UVWnVRPHQDGYDUVHOPRWRYHURSWLPLVWLVN
VDWVLQJSnQ\HSHWUROHXPVIRUHNRPVWHU
6FHQDULHUIRUQRUVNSHWUROHXPVYLUNVRPKHW
LQQHQIRUUDPPHQHDY3DULVDYWDOHQ
.RPLWHHQV PHGOHPPHU IUD 6RVLDOLV
W L V N  9H Q V W U H S D U W L  R J  0 L O M ¡ S D U W L H W  ' H
* U ¡ Q Q H PHUNHU VHJDW ROMH RJHQHUJLPLQLVWHUHQ L
VLWWVYDUEUHYWLONRPLWHHQ PDUVLNNHYLVHUWLO
QRHQUHHOOHIUDPVNULYQLQJHUHOOHUVWXGLHUVRPVDQQ
V\QOLJJM¡UDWHQYLGHUHXKHPPHWXWYLQQLQJDYQRUVN
ROMHRJJDVVYLOY UHNRPSDWLEHOPHGDPELVMRQHQL
3DULVDYWDOHQ RP HWJUDGHUVPnO RJ IUHPPHU HQ
UHNNHSnVWDQGHURPNRQNXUUDQVHNUDIWHQRJPLOM¡HI
IHNWHQDYQRUVNROMHRJJDVVVRPLNNHHUGRNXPHQ
WHUW' L V V H  P H G O H P P H U XQGHUVWUHNHUDWXWYLNOLQ
JHQL1RUJHVVW¡UVWHQ ULQJE¡UY UHIDNWDEDVHUW
2PXWYLQQLQJL%DUHQWVKDYHW
. R P L W H H Q V  P H G O H P P H U  I U D  9H Q V W U H 
6 R V L D O L V W L V N 9H Q V W U H S D U W L R J 0 L O M ¡ S D U W L 
H W ' H * U ¡ Q Q H YLVHUWLODWDYGHQ\HIHOWHQH
VRPHUYDUVOHWVRPDNWXHOOHIRUNRQVHVMRQVUXQGH
OLJJHUL%DUHQWVKDYHWHWKDYRPUnGHGHUQRUVNROMH
EUDQVMHKDUP¡WWVY UWVWRUHXWIRUGULQJHUPHGnXW
YLNOHGULYEDUHRJO¡QQVRPPHSURVMHNWHU(WWHUnU
HUGHWRHQHVWHIHOWHQHVRPHULGULIW6Q¡KYLWRJ*R
OLDW%HJJHKDUPHGI¡UWVY UWVWRUHNRVWQDGVRYHUVNUL
GHOVHUSnKHQKROGVYLVRJPUGNURQHURJGHW
WRNKHQKROGVYLVRJnUIUDXWO\VQLQJWLOIHOWHQH
NRPLGULIW
' L V V H  P H G O H P P H U  YLVHU WLO DW XWVLNWHQH WLO
VWRUHLQQWHNWHUL%DUHQWVKDYHWDOWVnHUK¡\VWXVLNUHRJ
OLJJHUODQJWIUHPLWLG'LVVHIRUKROGWDOHUPRWDW1RU
JHV ROMHSURGXNVMRQ YLO Y UH NRQNXUUDQVHG\NWLJ L HW
SULVHOOHUXWVOLSSVSHUVSHNWLYLP¡WHPHGHQUDVNLQ
WHUQDVMRQDOXWIDVLQJDYIRVVLOHQHUJL

5426
,QQVW6±±

.DUERQSULV
. R P L W H H Q V  P H G O H P P H U  I U D  9H Q V W U H 
6 R V L D O L V W L V N 9H Q V W U H S D U W L R J 0 L O M ¡ S D U W L 
H W  ' H  * U ¡ Q Q H YLVHUWLODWHQJOREDONDUERQSULVHU
HQWHRUHWLVNHIIHNWLY O¡VQLQJSn NOLPDNULVHQ VRPHU
VY UWXUHDOLVWLVNLSUDNVLV'HWLQWHUQDVMRQDOHNOLPD
VDPDUEHLGHWKDUJnWWERUWIUDHQ©RYHQIUDRJQHGªWLO
Q UPLQJRJHULGDJEDVHUWSnIULYLOOLJHIRUSOLNWHOVHU
WLO XWVOLSSVNXWW LQQHQIRU HW O¡VW IHOOHV UDPPHYHUN
1'&V  ' L V V H  P H G O H P P H U  YLVHU WLO DW 86$V
Q\H DGPLQLVWUDVMRQ KDU YDUVOHW DW GH RJVn ¡QVNHU n
WUHNNHVHJIUDGHQQHDYWDOHQ
' L V V H  P H G O H P P H U  YLVHU WLO DW LGHHQ RP DW
YHUGHQVQDUWYLODGRSWHUHHQHIIHNWLYSULVSnNDUERQ
IRUXWVHWWHUDWYHUGHQVVW¡UVWH¡NRQRPLHUYLOJnLKHOW
PRWVDWW UHWQLQJ IUD WLGOLJHUH nU RJ EOL HQLJH RP HQ
VY UWDPELVL¡VJOREDOVNDWWOHJJLQJVRPGHUHWWHUSULQ
VLSLHOW VHWW YLO JL EHGUH UDPPHU IRU QRUVN ROMH RJ
JDVVXWYLQQLQJHQQGHVRPDOOHUHGHILQQHVWLOJMHQJHOLJ
L IRUP DY LQQVNUHQNQLQJHU L NRQVHVMRQHQH ' L V V H
P H G O H P P H U PHQHUGHWWHHUVY UWXUHDOLVWLVN
2PXWYLQQLQJVWHPSRHWSnQRUVNVRNNHO
.RPLWHHQV PHGOHPPHU IUD 6RVLDOLV
W L V N  9H Q V W U H S D U W L  R J  0 L O M ¡ S D U W L H W  ' H
* U ¡ Q Q H YLVHUWLODWXWYLQQLQJHQDYGHQRUVNHSHWUR
OHXPVUHVHUYHQHKDUY UWSnHWVY UWK¡\WQLYnKHOWVL
GHQ EHJUHQVQLQJHQH Sn LQYHVWHULQJHU RJ XWYLQ
QLQJVQLYn EOH RSSKHYHW L SHULRGHQ ± 8W
YLQQLQJVQLYnHW QnGGH HQ WRSS L  L HQ SHULRGH
PHGUHODWLYWODYSULVRJKDUVLGHQVXQNHWMHYQW' L V 
V H  P H G O H P P H U XQGHUVWUHNHUDWROMHIRUPXHQLI¡O
JH SHWUROHXPVORYHQ HU IHOOHVVNDSHWV HLH RJ DW HQ
XKHPPHW XWYLQQLQJ DY GLVVH UHVHUYHQH WLO EUXN IRU
GULYVWRII HU HQ EHVOXWQLQJVRP WDV Sn YHJQH DY DOOH
IUHPWLGLJHJHQHUDVMRQHU0HGWDQNHSnDWROMHRJJDVV
L IUHPWLGHQ NDQ EUXNHV Sn ODQJW PHU PLOM¡YHQQOLJH
PnWHUEODQWDQQHWJMHQQRPEUXNDYNDUERQIDQJVWRJ
ODJULQJPnUDVNROMHXWYLQQLQJLGDJVHWWHVRSSPRW
DOWHUQDWLYHW NOLPDRJ PLOM¡YHQQOLJEUXNDY IRVVLOH
HQHUJLNLOGHULIUHPWLGHQ
2PVNDWWHIRUGHOHUVXEVLGLHUWLOQRUVN
SHWUROHXPVYLUNVRPKHW
. R P L W H H Q V  P H G O H P P H U  I U D  9H Q V W U H 
6 R V L D O L V W L V N 9H Q V W U H S D U W L R J 0 L O M ¡ S D U W L 
H W  ' H  * U ¡ Q Q H YLVHUWLODWUHJMHULQJHQVHJHWXWYDOJ
IRUJU¡QQNRQNXUUDQVHNUDIWIDVWVOnUDWGHW©LNNH>HU@
RSSODJW DW GDJHQV SHWUROHXPVUHJLPH VRP KDU ODJW
JRGWWLOUHWWHIRUHNVSDQVMRQHUEHVWHJQHWIRUIUHPWL
GHQPHG¡NHQGHHWWHUVS¡UVHOVULVLNRª
' L V V H  P H G O H P P H U  XQGHUVWUHNHU DW GDJHQV
VNDWWHUHJLPH HU XWIRUPHW IRU n PDNVLPHUH XWYLQ
QLQJVQLYn LNNH IRU n PLQLPHUH ULVLNR HOOHU NOLPDJ



DVVXWVOLSS' L V V H P H G O H P P H U YLVHUWLO,QQVW
6 ± MI'RNXPHQW ± RP
nIMHUQHVXEVLGLHQHWLOSHWUROHXPVYLUNVRPKHW
+¡VWLQJVVWUDWHJLIRUQRUVNSHWUROHXPVYLUNVRPKHW
.RPLWHHQV PHGOHP IUD 0LOM¡SDUWLHW
' H  * U ¡ Q Q H XQGHUVWUHNHUDW1RUJHE¡UUHGHILQHUH
VLQROMHSROLWLNNIRUGHNRPPHQGHWLnUHQHEnGHIRUn
PDNVLPHUHDYNDVWQLQJHQSnHNVLVWHUHQGHLQYHVWHULQ
JHURJIRUnUHGXVHUHIUHPWLGLJHULVLNRHURJELGUDWLO
ODYHUHNOLPDXWVOLSSYHGDWPLQGUHIRVVLOHHQHUJLNLOGHU
XWYLQQHVRJEUHQQHV' H W W H  P H G O H P IRUHVOnUGHU
IRUDW1RUJHIRUEHUHGHUEHVOXWWHURJJMHQQRPI¡UHUHQ
VWUDWHJLVN RPVWLOOLQJ RJ XWIDVLQJ DY QRUVN
SHWUROHXPVSURGXNVMRQ L SHULRGHQ ± IRU n
UHGXVHUH 1RUJHV ¡NRQRPLVNH ULVLNR RJ ELGUD WLO DW
ODQGHWNDQQnGHJOREDOHNOLPDPnOHQHL3DULVDYWDOHQ
' H W W H  P H G O H P ¡QVNHUGHUIRUHQDQDO\VHDYNRVW
QDGHQHIRUGHQQRUVNHVWDWGHUVRPROMHLQQWHNWHQHEOLU
ODYHUHHQQGHWVRPOLJJHUWLOJUXQQIRU6WDWRLOVO¡QQ
VRPKHWVYXUGHULQJHUDYHNVLVWHUHQGHLQYHVWHULQJHU
' H W W H  P H G O H P  YLVHU WLO DW IRU DW 6WRUWLQJHW
VNDONXQQHIDWWHULNWLJHEHVOXWQLQJHUNQ\WWHWWLOYLGHUH
SHWUROHXPVDNWLYLWHWPnEnGHHIIHNWHQSnNOLPDHWRJ
GHILQDQVLHOOHNRVWQDGHQHDYEHVOXWQLQJHQHYXUGHUHV
5HJMHULQJHQ E¡U GHUIRU OHJJH IUHP HQ DQDO\VH IRU
6WRUWLQJHWPHGWRDOWHUQDWLYHVFHQDULRHUHWWVRPYXU
GHUHUNRQVHNYHQVHQH±EnGHIRUNOLPDJDVVXWVOLSSHQH
RJGH¡NRQRPLVNHNRQVHNYHQVHQHIRUVWDWHQ±DYHQ
JUDGYLVDYYLNOLQJDYSHWUROHXPVUHVVXUVHQHRYHUGHQ
Q UPHVWH nUVSHULRGHQ 'HW DQGUH VFHQDULRHW E¡U
OHJJHWLOJUXQQHQSULVXWYLNOLQJSnROMHUHODWHUWHSUR
GXNWHUVRPHUGHWKDOYHDYGHWVRPOHJJHVWLOJUXQQL
SHUVSHNWLYPHOGLQJHQIUD
)HOWDYYLNOLQJ
.RPLWHHQV PHGOHP IUD 0LOM¡SDUWLHW
' H * U ¡ Q Q H YLVHUWLODWVWDWHQ1RUJHHUWXQJWHNVSR
QHUWIRUVWRUHNRVWQDGHUWLOIHOWDYYLNOLQJGHQHVWHWL
nUHQH'HWWHHUNRVWQDGHUVRPYLONRPPHXDQVHWWRP
1RUJH EHVOXWWHU HQ SODQPHVVLJ XWIDVLQJ DY SHWUROH
XPVLQGXVWULHQHOOHULNNH,GHQJMHOGHQGHSHWUROHXPV
SROLWLNNHQ HU GHW XNODUW KYLONH ¡NRQRPLVNH NRQVH
NYHQVHUIHOWDYYLNOLQJYLOKDIRU1RUJH(WJURYWDQ
VODJIUD(FRQ&RQVXOWLQJ*URXSHUSnPHOORP 
RJ PUGNURQHUI¡UVNDWW
' H W W H  P H G O H P  YLVHU WLO DW IRUVODJVVWLOOHUHQ
PHQHU1RUJHPnUHYLGHUHYLUNHPLGOHQHRYHUIRUSH
WUROHXPVQ ULQJHQRJVWDWHQVGHOWDJHOVHSnQRUVNVRN
NHO VOLN DW VWDWHQV HNVSRQHULQJ IRU IHOWDYYL
NOLQJVNRVWQDGHUPLQLPHUHV6DPWLGLJPnVWDWHQSODQ
PHVVLJVHWWHDYSHQJHUWLOVLQDQGHODYIUDPWLGLJHIHOW
DYYLNOLQJVNRVWQDGHU RJ EUXNH GHWWH VRP HQ GHO DY
RPVWLOOLQJHQDYEUDQVMHQ' H W W H P H G O H P PHQHUDW
GHWGHUIRUE¡UYXUGHUHVnRSSUHWWHHWRPVWLOOLQJVIRQG
PHGPHNDQLVPHUVRPIRUHNVHPSHOJM¡UGHWPXOLJn
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EUXNHSHQJHUIUDHQHJHQV UDYJLIWIRUIHOWDYYLNOLQJ
VWDWOLJH PLGOHU IUD ROMHIRQGHW IRU n GHNNH IMHU
QLQJVNRVWQDGHQHRJVWLPXOHUHWLOJMHQEUXNHWWHUEUXN
VSLQRII RPVNROHULQJ DY DUEHLGVOHGLJH IUD EUDQVMHQ
RJQ\E UHNUDIWLJQ ULQJVYHNVWVRPI¡OJHDYRPVWLO
OLQJXWIDVLQJRJIHOWDYYLNOLQJ
' H W W H P H G O H P YLVHUWLODW1RUJHHULHQPHJHW
JRGSRVLVMRQWLOnInWLOHQSRVLWLYRJVWUDWHJLVNWUDQV
IRUPDVMRQPHGHQK¡\WXWGDQQHWEHIRONQLQJRPVWLO
OLQJVNDSLWDOPDQJHQ ULQJVPXOLJKHWHUEDVHUWSnE 
UHNUDIWLJEUXNDYQDWXUUHVVXUVHURJIRUQ\EDUHQHUJL
JRGHPXOLJKHWHUIRURIIHQWOLJVW\ULQJRJLQYHVWHULQJHU
RJHWLQQRYDWLYWQ ULQJVOLY
6WDWRLOVRPIRUQ\EDUVHOVNDS
.RPLWHHQV PHGOHPPHU IUD 6RVLDOLV
W L V N  9H Q V W U H S D U W L  R J  0 L O M ¡ S D U W L H W  ' H
* U ¡ Q Q H YLVHUWLODW6WDWRLOKYRUVWDWHQHLHUSUR
VHQWUHJQHUPHGnP¡WHIUHPWLGHQPHGELOOLJHUHROMH
SURGXNVMRQEDVHUWSnHQODQJVLNWLJROMHSULVSnGRO
ODU6WDWRLOWDOOIHVWHUVLQHPnOIRUHQ©IRUQ\EDUDQGHOª
DYLQYHVWHULQJHQH±VWLJHQGHIUDRPNULQJSVWL
WLO±SURVHQWL'HWEHW\UDW6WDWRLOVNMHUQH
YLUNVRPKHWXDQVHWWYLOY UHIRVVLOLPDQJHWLnU
' L V V H P H G O H P P H U XQGHUVWUHNHUDWEnGHKHQ
V\QHWWLONOLPDULVLNRRJULVLNRHQIRUODQJYDULJODYHRO
MHSULVHU JM¡U GHQQH VWUDWHJLHQ VY UW XVLNNHU 'HW HU
PHGDQGUHRUGLNNHHQVWUDWHJLVNWUDQVIRUPDVMRQVRP
YLOVLNUHDW6WDWRLOHUO¡QQVRPGHUVRPROMHSULVHQHUOD
YHUHHQQGROODU
' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLODWHQDQDO\VHIUD
GHWEULWLVNHQ ULQJVRJHQHUJLGHSDUWHPHQWHW %(,6
)RVVLO)XHO3ULFH$VVXPSWLRQV DQVOnUGHQODQJ
VLNWLJH ROMHSULVHQ L HQ WRJUDGHUVYHUGHQ WLO n Y UH
UXQGW  GROODU ' L V V H  P H G O H P P H U  YLVHU WLO DW
KYLV1RUJHRJYHUGHQVNDOQn3DULVDYWDOHQVPnONDQ
GHQODQJVLNWLJHROMHSULVHQPHJHWYHOY UHEHW\GHOLJ
ODYHUH(QYHUGHQVRPRSSOHYHUUDVNXWVOLSSVUHGXN
VMRQNRPELQHUWPHGVWDGLJELOOLJHUHIRUQ\EDUHQHUJL
YLOLNNHWUHQJHGHQG\UHVWHROMHQRJJDVVHQVRP1RU
JHRJ6WDWRLOHUHQDYSURGXVHQWHQHDY
' L V V H  P H G O H P P H U  PHQHU GHW HU OLWH VDQQ
V\QOLJDWHQIRUGHOLQJDYLQYHVWHULQJHQHPHOORPIRV
VLORJIRUQ\EDU±LIRVVLOIDY¡ULYLOJL6WDW
RLO HW UHHOW DOWHUQDWLYW EHLQ n VWn Sn HOOHU VWUDWHJLVN
VW\UNHQRNWLOnWUDQVIRUPHUHVHJWLOHWIRVVLOIULWWRJ
IRUQ\EDUHQHUJLVHOVNDS(WPnORPHQIRUGHOLQJDY
LQYHVWHULQJHQHPHOORPIRVVLORJIRUQ\EDUSn±L
RJ±LLIRUQ\EDUIDY¡UNDQY UHEH
W\GHOLJ PHU IUHPWLGVUHWWHW RJO¡QQVRPWRJVDPWLGLJ
KDHQODYHUHULVLNRHQGDJHQVLQYHVWHULQJVSODQ' L V 
V H  P H G O H P P H U PHQHUGHUIRUDWVWDWHQVRP6WDW
RLOVKRYHGHLHUPnLQVLVWHUHSnHQPHURIIHQVLYSODQ
IRURPVWLOOLQJRJHQGULQJDY6WDWRLOVYLUNVRPKHWLIRU
Q\EDUUHWQLQJIRUnY UHNRQNXUUDQVHG\NWLJLHQYHU
GHQVRPVNDOQnPnOHQHIUD3DULVDYWDOHQRJIRUnUH
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GXVHUH6WDWRLOVRJ1RUJHVULVLNRHNVSRQHULQJRYHUIRU
HQ ODQJYDULJ ODY ROMHSULV ¡NWH NOLPDNRVWQDGHU IRU
IRVVLOHQHUJLRJVWDGLJELOOLJHUHIRUQ\EDUHQHUJL
(QQ\RJDQVYDUOLJSHWUROHXPVSROLWLNN
.RPLWHHQV PHGOHP IUD 0LOM¡SDUWLHW
' H  * U ¡ Q Q H PHQHUDW1RUJHE¡UI¡UHHQLQWHJUHUW
NOLPD RJ Q ULQJVSROLWLNN PHG PnO RP n VNDSH HW
EHGUHVDPIXQQL¡NRORJLVNEDODQVHRJPHG¡NWOLYV
NYDOLWHWIRUEHIRONQLQJHQ' H W W H  P H G O H P YLVHUWLO
DWGHWWHHUHWVWRUWRJODQJYDULJVDPIXQQVSURVMHNWVRP
EDUHNDQO\NNHVLHWWHWWVDPDUEHLGPHOORPLQQE\JJH
UHRUJDQLVDVMRQHUQ ULQJVOLYRJGHWRIIHQWOLJH*LWW
1RUJHVJOREDOHNOLPDDQVYDURJEDVHUWSn¡NRQRPLVN
HJHQLQWHUHVVHE¡U1RUJHVWDQVHnSQLQJDYQ\HROMH
RJJDVVIHOWSnQRUVNVRNNHORJVWDUWHHQJUDGYLVRJ
SODQPHVVLJ XWIDVLQJ DY SHWUROHXPVYLUNVRPKHWHQ
RYHUHQnUVSHULRGH' H W W H  P H G O H P PHQHUHQ
VOLNIUHPWLGVUHWWHWHQHUJLRJROMHSROLWLNNLNNHKDQG
OHURPnVNUXDYO¡QQVRPPHIHOWPHQRPnVW\UHQ\H
LQYHVWHULQJHU YHNN IUD SHWUROHXPVEUDQVMHQ RJ LQQ L
Q\HQ ULQJHU6OLNNDQ1RUJHVWDUWHHQJUDGYLVQHG
WUDSSLQJDYGHQQRUVNH¡NRQRPLHQVDYKHQJLJKHWDY
SHWUROHXPVVHNWRUHQUHGXVHUHVWDWHQVULVLNRRJVLNUH
DW NOLPDPnOHQH QnV ' H W W H  P H G O H P  YLVHU WLO DW
1RUJHPHGHQVOLNSROLWLNNYLOJnIUDnY UHHQGHODY
SUREOHPHWWLOnEOLHQGHODYO¡VQLQJHQSnGHJOREDOH
NOLPDXWIRUGULQJHQH
' H W W H  P H G O H P PHQHUGHUIRUDW1RUJHQnPn
SODQOHJJHIRUHQQ\YLUNHOLJKHWIRUSHWUROHXPVQ ULQ
JHQRJOHJJHHQQ\SROLWLNNIRUGHQQHIUDPPRW
3n GHQQH EDNJUXQQ IUHPPHU G H W W H  P H G O H P
I¡OJHQGHIRUVODJ
©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQIUHPPHIRUVODJRPn
IMHUQHDOOHVHNWRUVSHVLILNNHVNDWWHIRUGHOHUVRPSHWUR
OHXPVQ ULQJHQHURPIDWWHWDY6 UOLJHUGHWDYJM¡
UHQGHDWOHWHUHIXVMRQVRUGQLQJHQIMHUQHVVnUDVNWVRP
PXOLJª
©6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ YXUGHUH RP GHW HU
PXOLJ n HQGUH UHJHOYHUNHW IRU IUDGUDJVEHUHWWLJHGH
NRVWQDGHUIRUROMHVHOVNDSHQHVOLNDWGHWEOLUPLQGUH
VNDWWHPHVVLJ JXQVWLJ IRU VHOVNDSHQH n NRVWQDGVI¡UH
Q\LQYHVWHULQJHULIRVVLOROMHRJJDVVRJPHUJXQVWLJn
LQYHVWHUHLIRUQ\EDUHHQHUJLSURVMHNWHUª
©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQJMHQQRPJnRJIUHP
PHIRUVODJWLOHQGULQJHUDYYLUNHPLGOHQHRYHUIRUSH
WUROHXPVQ ULQJHQ RJ VWDWHQV GHOWDJHOVH Sn QRUVN
VRNNHOVOLNDWDYNDVWQLQJSnHNVLVWHUHQGHIHOWPDNVL
PHUHVRJVWDWHQVHNVSRQHULQJPRWQ\HLQYHVWHULQJHU
RJIHOWDYYLNOLQJVNRVWQDGHUPLQLPHUHV'HWVNDOEODQW
DQQHWJM¡UHVHQYXUGHULQJDYRPVWDWHQVRPKRYHGHLHU
L6WDWRLORJHQHHLHUL6'(PnVHOJHVHJQHGLQ\HIHOW
PHGK¡\HODQJVLNWLJHLQYHVWHULQJVNRVWQDGHUª
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©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQIRUHWDRJOHJJHIUHP
HQNRQNUHWYXUGHULQJPHG
D HQDQDO\VHDYNRVWQDGHUULVLNRDQVYDURJILQDQ
VLHULQJDYIHOWDYYLNOLQJSnQRUVNVRNNHOPHGPnO
RPnHWDEOHUHHQSROLWLNNVRPPLQLPHUHUVWDWOLJH
NRVWQDGHU PDNVLPHUHU JMHQEUXN HWWHUEUXN RJ
UHVLUNXOHULQJ DY LQVWDOODVMRQHU RJ XWQ\WWHU GH
HQRUPH IHOWDYYLNOLQJVRSSJDYHQH WLO n VNDSH
DUEHLGVSODVVHURJLQQRYDVMRQLnUHQHIUHPRYHU
E HQILQDQVLHOOULVLNRYXUGHULQJDYVWDWHQVHNVSRQH
ULQJLIHOWVRPVNDODYYLNOHVHOOHUKDUULVLNRIRU
DOGULnEOLO¡QQVRPPHVSHVLHOWVHWW5HSUHVHQWDQW
IRUVODJ6 ± LO\VDYSHWUROHXPVEH
VNDWQLQJHQ RJ V URUGQLQJHQ KYRU VWDWHQ GHNNHU
 SURVHQW DY DOOH XWE\JJLQJVNRVWQDGHU RJ IHO
WDYYLNOLQJVNRVWQDGHU JMHQQRP VNDWWHV\VWHPHW L
WLOOHJJ WLO IRUSOLNWHOVHU JMHQQRP HLHUDQGHOHU L
ROMHIHOWHQHª
©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQYXUGHUHHQLNNHIUD
GUDJVEHUHWWLJHW DYJLIW Sn DOO ROMH RJ JDVVDNWLYLWHW
VRPJnUWLOHWHJHWIHOWDYYLNOLQJVIRQGIRUnUHGXVHUH
VWDWOLJHNRVWDQGHUYHGIHOWDYYLNOLQJª
©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQOHJJHIUHPHQDQDO\VH
DYPLQVWWRVFHQDULRHUIRUQRUVNROMHSURGXNVMRQVH
QHVWLUHYLGHUWQDVMRQDOEXGVMHWWIRUVRPRSSGD
WHUWH DOWHUQDWLY WLO GH UnGHQGH SUHPLVVHQH IRU QRUVN
SHWUROHXPVSROLWLNNJLWWL0HOG6W ± 
$QDO\VHQ VNDO SUHVHQWHUH IUHPWLGLJH XWVOLSS DY NOL
PDJDVVHU IUD SURGXNVMRQ RJ IRUEUHQQLQJ DY QRUVN
ROMHRJJDVVGH¡NRQRPLVNHRJDGPLQLVWUDWLYHNRQ
VHNYHQVHQHDYIRUVODJHQHVNDOYXUGHUHVRJGHV\VVHO
VHWWLQJVPHVVLJH NRQVHNYHQVHQH VNDO RJVn
V\QOLJJM¡UHV
D (WWVFHQDULRVNDOEDVHUHVHJSnDWGDJHQVSROLWLNN
IRUROMHOHWLQJRJROMHVNDWWHUIRUWVHWWHUPHQDWGHQ
ODQJVLNWLJH ROMHSULVHQ HU KDOYSDUWHQ DY GHW VRP
OHJJHVWLOJUXQQL6WDWRLOVDQDO\VHU
E (WDQQHWVFHQDULRVNDOOHJJHWLOJUXQQDWROMHYLUN
VRPKHWHQVNDODYYLNOHVJUDGYLVLO¡SHWDYHQ
nUVSHULRGH $YYLNOLQJHQ IRUHWDV JMHQQRP DW DOO
YLGHUHOHWHDNWLYLWHWVWDQVHVRJDWQ\HXWYLQQLQJV
WLOODWHOVHU LNNH JLV 'HQ JUDGYLVH QHGWUDSSLQJHQ
YLOILQQHVWHGQnUGDJHQVIHOWLGULIWDYYLNOHVª
©6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ OHJJH I¡OJHQGH WLO
JUXQQIRUQRUVNSHWUROHXPVSROLWLNN1RUJHVNDOLSH
ULRGHQ±SnHQ¡NRQRPLVNRJPLOM¡PHVVLJ
JRGPnWHVWUDWHJLVNRPVWLOOHRJXWIDVHQRUVNSHWUROH
XPVSURGXNVMRQ IRU n UHGXVHUH 1RUJHV ¡NRQRPLVNH
ULVLNRRJELGUDWLOGHJOREDOHNOLPDPnOHQHL3DULVDY
WDOHQª
©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQYDUVOHDWGHWLNNHYLO
JLVIOHUHOHWHRJXWYLQQLQJVWLOODWHOVHUSnQRUVNVRNNHO



IUDRJPHGIRUnXQQJnDWVWDGLJQ\HIHOWNRP
PHULSURGXNVMRQRJPHGGHWJLHWW\GHOLJVWUDWHJLVN
VLJQDOWLODQGUHODQGRJYHUGHQVHQHUJLVHOVNDSHUª
©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQXWUHGHSODQOHJJHRJ
IRUHVOn HQ JUDGYLV QHGWUDSSLQJ DY ROMHDNWLYLWHWHQ
IUHPPRWPHGQ ULQJVRJDUEHLGVOLYVSROLWLVNH
YLUNHPLGOHUVRPOHJJHUWLOUHWWHIRUDWGHWNDQVNDSHV
RPWUHQW   Q\H DUEHLGVSODVVHU KYHUW nU L DQGUH
VHNWRUHU WLO HUVWDWQLQJ IRU DUEHLGVSODVVHQH L SHWUROH
XPVVHNWRUHQª
©6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ EUXNH HLHUPDNWHQ L
6WDWRLO WLO n WUHNNH VHOVNDSHW XW DY IRVVLO HQHUJLSUR
GXNVMRQLXWODQGHWRJVHWWHLJDQJHQRPVWLOOLQJWLOHW
IRUQ\EDUVHOVNDSPHGPnORPHQVWUDWHJLVNWUDQVIRU
PDVMRQPRWnEOLHQJOREDOOHGHULIRUQ\EDUHQHUJLª
©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQOHJJHIUHPHQYXUGH
ULQJDYnRSSUHWWHHWRPVWLOOLQJVIRQGPHGPHNDQLV
PHUVRPJM¡UGHWPXOLJnEUXNHSHQJHUIUDHQHJHQ
V UDYJLIW IRU IHOWDYYLNOLQJ VDPW VWDWOLJH PLGOHU IUD
ROMHIRQGHWIRUnGHNNHIMHUQLQJVNRVWQDGHQHRJVWLPX
OHUHWLOJMHQEUXNHWWHUEUXNVSLQRIIRPVNROHULQJDY
DUEHLGVOHGLJH IUD EUDQVMHQ RJ Q\ E UHNUDIWLJ Q 
ULQJVYHNVWVRPI¡OJHDYRPVWLOOLQJXWIDVLQJRJIHO
WDYYLNOLQJª
©6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ PHOGH VRP WLOOHJJV
IRUSOLNWHOVH WLO )1V NOLPDNRQYHQVMRQ DW QRUVN ROMH
RJJDVVYLUNVRPKHWVNDOIDVHVXWRYHUHQnUVSHULR
GH RJ DW LQJHQ Q\H OHWH RJ XWYLQQLQJVNRQVHVMRQHU
VNDOWLOGHOHVHWWHUª
©6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ RP n XWYLNOH EL
VWDQGV RJ XWHQULNVSROLWLVNH LQLWLDWLY RYHUIRU DQGUH
ODQGPHGNXOORJSHWUROHXPVUHVVXUVHUIRUnIUHPPH
SROLWLVNHEHVOXWQLQJHURJDOOLDQVHUIRULNNHnOHJJHWLO
UHWWH IRU Q\ SURGXNVMRQ DY NXOO ROMH RJ JDVV VRP
PHGI¡UHUNOLPDJDVVXWVOLSSLKHOHYHUGLNMHGHQIUDSUR
GXNVMRQWLOEUXNª

8WWDOHOVHIUDILQDQVNRPLWHHQ
(QHUJL RJ PLOM¡NRPLWHHQV XWNDVW WLO IRUHO¡SLJ
LQQVWLOOLQJ  DSULO  YHGU 'RNXPHQW  6
± HULI¡OJH6WRUWLQJHWVYHGWDNIRUHODJWIL
QDQVNRPLWHHQWLOXWWDOHOVHI¡UHQGHOLJLQQVWLOOLQJDY
JLV)LQDQVNRPLWHHQXWWDOHU DSULO
©)LQDQVNRPLWHHQYLVHUWLOHQHUJLRJPLOM¡NRPL
WHHQV XWNDVW WLO LQQVWLOOLQJ WLO 'RNXPHQW  6
±  5HSUHVHQWDQWIRUVODJ RP HQ VWUDWHJLVN
RPVWLOOLQJ RJ XWIDVLQJ DY QRUVN SHWUROHXPVSURGXN
VMRQ L SHULRGHQ ± IRU n UHGXVHUH 1RUJHV
¡NRQRPLVNH ULVLNR RJ LQQIUL NOLPDPnOHQH L 3DULV
DYWDOHQ
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.RPLWHHQYLVHUWLOGHUHVSHNWLYHSDUWLHUVPHUNQD
GHULHQHUJLRJPLOM¡NRPLWHHQVLQQVWLOOLQJ.RPLWHHQ
KDUHOOHUVLQJHQPHUNQDGHUª

)RUVODJIUDPLQGUHWDOO
)RUVODJIUD.ULVWHOLJ)RONHSDUWL9HQVWUH6RVLDOLV
WLVN9HQVWUHSDUWLRJ0LOM¡SDUWLHW'H*U¡QQH
Forslag 1
6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQOHJJHIUHPHQQ\SH
WUROHXPVPHOGLQJRPQRUVNROMHRJJDVVSROLWLNNLO\V
DY NOLPDXWIRUGULQJHQ HQ VWnU RYHUIRU RJ GHQ Q\H
PDUNHGVVLWXDVMRQHQ
)RUVODJIUD9HQVWUH6RVLDOLVWLVN9HQVWUHSDUWLRJ
0LOM¡SDUWLHW'H*U¡QQH
Forslag 2
6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQYXUGHUHRPGHWHUPX
OLJnHQGUHUHJHOYHUNHWIRUIUDGUDJVEHUHWWLJHGHNRVW
QDGHUIRUROMHVHOVNDSHQHVOLNDWGHWEOLUPLQGUHVNDW
WHPHVVLJJXQVWLJIRUVHOVNDSHQHnNRVWQDGVI¡UHQ\LQ
YHVWHULQJHULIRVVLOROMHRJJDVVRJPHUJXQVWLJnLQ
YHVWHUHLIRUQ\EDUHHQHUJLSURVMHNWHU

,QQVW6±±

Forslag 5
6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQOHJJHIUHPHQDQDO\VH
DYPLQVWWRVFHQDULRHUIRUQRUVNROMHSURGXNVMRQVH
QHVWLUHYLGHUWQDVMRQDOEXGVMHWWIRUVRPRSSGD
WHUWH DOWHUQDWLY WLO GH UnGHQGH SUHPLVVHQH IRU QRUVN
SHWUROHXPVSROLWLNNJLWWL0HOG6W ± 
$QDO\VHQ VNDO SUHVHQWHUH IUHPWLGLJH XWVOLSS DY NOL
PDJDVVHU IUD SURGXNVMRQ RJ IRUEUHQQLQJ DY QRUVN
ROMHRJJDVVGH¡NRQRPLVNHRJDGPLQLVWUDWLYHNRQ
VHNYHQVHQHDYIRUVODJHQHVNDOYXUGHUHVRJGHV\VVHO
VHWWLQJVPHVVLJHNRQVHNYHQVHQHVNDORJVnV\QOLJJM¡
UHV
D (WWVFHQDULRVNDOEDVHUHVHJSnDWGDJHQVSROLWLNN
IRUROMHOHWLQJRJROMHVNDWWHUIRUWVHWWHUPHQDWGHQ
ODQJVLNWLJH ROMHSULVHQ HU KDOYSDUWHQ DY GHW VRP
OHJJHVWLOJUXQQL6WDWRLOVDQDO\VHU
E (WDQQHWVFHQDULRVNDOOHJJHWLOJUXQQDWROMHYLUN
VRPKHWHQVNDODYYLNOHVJUDGYLVLO¡SHWDYHQ
nUVSHULRGH $YYLNOLQJHQ IRUHWDV JMHQQRP DW DOO
YLGHUHOHWHDNWLYLWHWVWDQVHVRJDWQ\HXWYLQQLQJV
WLOODWHOVHU LNNH JLV 'HQ JUDGYLVH QHGWUDSSLQJHQ
YLOILQQHVWHGQnUGDJHQVIHOWLGULIWDYYLNOHV
Forslag 6

)RUVODJIUD6RVLDOLVWLVN9HQVWUHSDUWLRJ0LOM¡SDU
WLHW'H*U¡QQH
Forslag 3
6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQIUHPPHIRUVODJRPn
IMHUQHDOOHVHNWRUVSHVLILNNHVNDWWHIRUGHOHUVRPSHWUR
OHXPVQ ULQJHQ HU RPIDWWHW DY 6 UOLJ HU GHW DYJM¡
UHQGHDWOHWHUHIXVMRQVRUGQLQJHQIMHUQHVVnUDVNWVRP
PXOLJ

6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ YDUVOH DW GHW LNNH YLO
JLVIOHUHOHWHRJXWYLQQLQJVWLOODWHOVHUSnQRUVNVRNNHO
IUDRJPHGIRUnXQQJnDWVWDGLJQ\HIHOWNRP
PHULSURGXNVMRQRJPHGGHWJLHWW\GHOLJVWUDWHJLVN
VLJQDOWLODQGUHODQGRJYHUGHQVHQHUJLVHOVNDSHU

Forslag 4
6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQIRUHWDRJOHJJHIUHPHQ
NRQNUHWYXUGHULQJPHG
D HQDQDO\VHDYNRVWQDGHUULVLNRDQVYDURJILQDQ
VLHULQJDYIHOWDYYLNOLQJSnQRUVNVRNNHOPHGPnO
RPnHWDEOHUHHQSROLWLNNVRPPLQLPHUHUVWDWOLJH
NRVWQDGHU PDNVLPHUHU JMHQEUXN HWWHUEUXN RJ
UHVLUNXOHULQJ DY LQVWDOODVMRQHU RJ XWQ\WWHU GH
HQRUPH IHOWDYYLNOLQJVRSSJDYHQH WLO n VNDSH
DUEHLGVSODVVHURJLQQRYDVMRQLnUHQHIUHPRYHU
E HQILQDQVLHOOULVLNRYXUGHULQJDYVWDWHQVHNVSRQH
ULQJLIHOWVRPVNDODYYLNOHVHOOHUKDUULVLNRIRU
DOGULnEOLO¡QQVRPPHVSHVLHOWVHWW5HSUHVHQWDQW
IRUVODJ6 ± LO\VDYSHWUROHXPVEH
VNDWQLQJHQ RJ V URUGQLQJHQ KYRU VWDWHQ GHNNHU
 SURVHQW DY DOOH XWE\JJLQJVNRVWQDGHU RJ IHO
WDYYLNOLQJVNRVWQDGHU JMHQQRP VNDWWHV\VWHPHW L
WLOOHJJ WLO IRUSOLNWHOVHU JMHQQRP HLHUDQGHOHU L
ROMHIHOWHQH

6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQJMHQQRPJnRJIUHPPH
IRUVODJWLOHQGULQJHUDYYLUNHPLGOHQHRYHUIRUSHWUROH
XPVQ ULQJHQRJVWDWHQVGHOWDJHOVHSnQRUVNVRNNHO
VOLNDWDYNDVWQLQJSnHNVLVWHUHQGHIHOWPDNVLPHUHVRJ
VWDWHQV HNVSRQHULQJ PRW Q\H LQYHVWHULQJHU RJ IHO
WDYYLNOLQJVNRVWQDGHUPLQLPHUHV'HWVNDOEODQWDQQHW
JM¡UHV HQ YXUGHULQJ DY RP VWDWHQ VRP KRYHGHLHU L
6WDWRLORJHQHHLHUL6'(PnVHOJHVHJQHGLQ\HIHOW
PHGK¡\HODQJVLNWLJHLQYHVWHULQJVNRVWQDGHU

)RUVODJIUD0LOM¡SDUWLHW'H*U¡QQH
Forslag 7

Forslag 8
6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ YXUGHUH HQ LNNHIUD
GUDJVEHUHWWLJHW DYJLIW Sn DOO ROMH RJ JDVVDNWLYLWHW
VRPJnUWLOHWHJHWIHOWDYYLNOLQJVIRQGIRUnUHGXVHUH
VWDWOLJHNRVWDQGHUYHGIHOWDYYLNOLQJ
Forslag 9
6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ OHJJH I¡OJHQGH WLO
JUXQQIRUQRUVNSHWUROHXPVSROLWLNN1RUJHVNDOLSH
ULRGHQ±SnHQ¡NRQRPLVNRJPLOM¡PHVVLJ
JRGPnWHVWUDWHJLVNRPVWLOOHRJXWIDVHQRUVNSHWUROH
XPVSURGXNVMRQIRUnUHGXVHUH1RUJHV¡NRQRPLVNHUL
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VLNRRJELGUDWLOGHJOREDOHNOLPDPnOHQHL3DULVDYWD
OHQ
Forslag 10
6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ XWUHGH SODQOHJJH RJ
IRUHVOn HQ JUDGYLV QHGWUDSSLQJ DY ROMHDNWLYLWHWHQ
IUHPPRWPHGQ ULQJVRJDUEHLGVOLYVSROLWLVNH
YLUNHPLGOHUVRPOHJJHUWLOUHWWHIRUDWGHWNDQVNDSHV
RPWUHQW   Q\H DUEHLGVSODVVHU KYHUW nU L DQGUH
VHNWRUHU WLO HUVWDWQLQJ IRU DUEHLGVSODVVHQH L SHWUROH
XPVVHNWRUHQ
Forslag 11
6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ EUXNH HLHUPDNWHQ L
6WDWRLO WLO n WUHNNH VHOVNDSHW XW DY IRVVLO HQHUJLSUR
GXNVMRQLXWODQGHWRJVHWWHLJDQJHQRPVWLOOLQJWLOHW
IRUQ\EDUVHOVNDSPHGPnORPHQVWUDWHJLVNWUDQVIRU
PDVMRQPRWnEOLHQJOREDOOHGHULIRUQ\EDUHQHUJL
Forslag 12
6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQOHJJHIUHPHQYXUGH
ULQJDYnRSSUHWWHHWRPVWLOOLQJVIRQGPHGPHNDQLV
PHUVRPJM¡UGHWPXOLJnEUXNHSHQJHUIUDHQHJHQ
V UDYJLIW IRU IHOWDYYLNOLQJ VDPW VWDWOLJH PLGOHU IUD
ROMHIRQGHWIRUnGHNNHIMHUQLQJVNRVWQDGHQHRJVWLPX
OHUHWLOJMHQEUXNHWWHUEUXNVSLQRIIRPVNROHULQJDY
DUEHLGVOHGLJH IUD EUDQVMHQ RJ Q\ E UHNUDIWLJ Q 
ULQJVYHNVWVRPI¡OJHDYRPVWLOOLQJXWIDVLQJRJIHOW
DYYLNOLQJ

Forslag 13
6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQPHOGHVRPWLOOHJJVIRU
SOLNWHOVHWLO)1VNOLPDNRQYHQVMRQDWQRUVNROMHRJ
JDVVYLUNVRPKHWVNDOIDVHVXWRYHUHQnUVSHULRGH
RJDWLQJHQQ\HOHWHRJXWYLQQLQJVNRQVHVMRQHUVNDO
WLOGHOHVHWWHU
Forslag 14
6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQRPnXWYLNOHELVWDQGV
RJXWHQULNVSROLWLVNHLQLWLDWLYRYHUIRUDQGUHODQGPHG
NXOORJSHWUROHXPVUHVVXUVHUIRUnIUHPPHSROLWLVNH
EHVOXWQLQJHURJDOOLDQVHUIRULNNHnOHJJHWLOUHWWHIRU
Q\SURGXNVMRQDYNXOOROMHRJJDVVVRPPHGI¡UHUNOL
PDJDVVXWVOLSS L KHOH YHUGLNMHGHQ IUD SURGXNVMRQ WLO
EUXN

.RPLWHHQVWLOUnGLQJ
. R P L W H H Q  KDU IRU ¡YULJ LQJHQ PHUNQDGHU
YLVHU WLO UHSUHVHQWDQWIRUVODJHW RJ UnU 6WRUWLQJHW WLO n
JM¡UHI¡OJHQGH
YHGWDN
'RNXPHQW6 ± ±5HSUHVHQWDQW
IRUVODJ IUD VWRUWLQJVUHSUHVHQWDQW 5DVPXV +DQVVRQ
RPHQVWUDWHJLVNRPVWLOOLQJRJXWIDVLQJDYQRUVNSH
WUROHXPVSURGXNVMRQLSHULRGHQ±IRUnUH
GXVHUH1RUJHV¡NRQRPLVNHULVLNRRJLQQIULNOLPDPn
OHQHL3DULVDYWDOHQ±YHGOHJJHVSURWRNROOHQ

2VORLHQHUJLRJPLOM¡NRPLWHHQGHQ DSULO
2OD(OYHVWXHQ

3HU5XQH+HQULNVHQ

OHGHU

RUGI¡UHU
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%UHYIUD2OMHRJHQHUJLGHSDUWHPHQWHWYVWDWVUnG7HUMH6¡YLNQHVWLOHQHUJLRJ
PLOM¡NRPLWHHQGDWHUW PDUV
9HGU5HSUHVHQWDQWIRUVODJ6  RPHQ
VWUDWHJLVNRPVWLOOLQJRJXWIDVLQJDYQRUVNSHWUROH
XPVSURGXNVMRQLSHULRGHQIRUnUHGX
VHUH1RUJHV¡NRQRPLVNHULVLNRRJLQQIUL
NOLPDPnOHQHL3DULVDYWDOHQ
'HW YLVHV WLO UHSUHVHQWDQWIRUVODJ  6 
  RP HQ VWUDWHJLVN RPVWLOOLQJ RJ XWIDVLQJ DY
QRUVN SHWUROHXPVSURGXNVMRQ L SHULRGHQ 
IRU n UHGXVHUH 1RUJHV ¡NRQRPLVNH ULVLNR RJ LQQIUL
NOLPDPnOHQH L 3DULVDYWDOHQ IUD VWRUWLQJVUHSUHVHQ
WDQWHQ5DVPXV+DQVVRQ
,QQOHGQLQJVYLVYLOMHJVOnIDVWDWGHWHUEUHGSROL
WLVNHQLJKHWRPQRUVNSHWUROHXPVSROLWLNN'HQHUXW
IRUPHWVOLNDWGHQHUUREXVWPRWXWYLNOLQJHQLHQHUJL
PDUNHGHQH 'HW HU RJVn EUHG HQLJKHW RP QRUVN
NOLPDSROLWLNN'DYLXWDUEHLGHWYnUWELGUDJWLO3DULV
DYWDOHQODYLWLOJUXQQDWYLVNDOQnNOLPDPnOHQHVDP
WLGLJVRPDWYLKDUHQVWHUNRJNRQNXUUDQVHG\NWLJSH
WUROHXPVYLUNVRPKHW$YWDOHQVLQWHQVMRQHUGHUIRUDO
OHUHGHUHIOHNWHUWLQRUVNSHWUROHXPVSROLWLNN-HJVW¡W
WHUGHUIRULNNHGHIRUVODJHQHUHSUHVHQWDQWHQIUHPPHU
'HWHUHQUHNNHSnVWDQGHURJEHVNULYHOVHUDYIDN
WDLUHSUHVHQWDQWIRUVODJHWVRPHUJDOHRJHOOHUPLVYL
VHQGH,GHWWHVYDUHW¡QVNHUMHJnJLHWEHGUHIDNWD
JUXQQODJIRUHQGLVNXVMRQDYGHXOLNHIRUVODJHQHVRP
IUHPPHV
+RYHGPnOHWLSHWUROHXPVSROLWLNNHQHUnOHJJHWLO
UHWWHIRUO¡QQVRPSURGXNVMRQDYROMHRJJDVVLHWODQJ
VLNWLJ SHUVSHNWLY 5ROOHQ VRP SHWUROHXPVSURGXVHQW
VNDOIRUHQHVPHGnY UHOHGHQGHLPLOM¡RJNOLPDSR
OLWLNNHQ'HWWHPnOHWHUGHWEUHGVW¡WWHIRUL6WRUWLQJHW
MIEHKDQGOLQJHQDY0HOG6W  (QQ 
ULQJIRUIUDPWLGD±RPSHWUROHXPVYLUNVRPKHWHQRJ
3URS6  1RUJHVVW¡UVWHLQGXVWULSUR
VMHNW ± XWE\JJLQJ RJ GULIW DY -RKDQ 6YHUGUXSIHOWHW
PHGVWDWXVIRUROMHRJJDVVYLUNVRPKHWHQ3HWUROH
XPVVNDWWHV\VWHPHW RJ VWDWHQV GLUHNWH ¡NRQRPLVNH
HQJDVMHPHQWVLNUHUIHOOHVVNDSHWHQK¡\DQGHODYRYHU
VNXGGHW
3HWUROHXPVSROLWLNNHQVRPHUI¡UWWLOQnKDUJLWW
VY UW JRGH UHVXOWDWHU 2OMH RJ JDVVQ ULQJHQ HU L
GDJ1RUJHVVW¡UVWHRJYLNWLJVWHQ ULQJ9LUNVRPKH
WHQJLUDUEHLGVSODVVHURYHUKHOHODQGHWRJKDUVLGHQ
VWDUWHQ ELGUDWW WLO K¡\ YHUGLVNDSLQJ Q ULQJVXWYLN
OLQJWHNQRORJLXWYLNOLQJRJVDPIXQQVXWYLNOLQJVRP
KDUNRPPHWKHOHODQGHWWLOJRGH'HQVDPOHGHYHU
GLVNDSLQJHQIUDQ ULQJHQRYHUGHVLVWHnUHQHKDU
Y UWRPODJPLOOLDUGHUNURQHU6WDWHQKDUVLN
UHW VHJ HQ K¡\ DQGHO DY GLVVH YHUGLHQH JMHQQRP
VNDWWOHJJLQJ RJ GLUHNWH HLHUVNDS 'LVVH LQQWHNWHQH

KDU Y UW HW YLNWLJ ELGUDJ WLO YHOIHUGVVWDWHQ VOLN YL
NMHQQHUGHQLGDJ
3HWUROHXPVUHODWHUW YLUNVRPKHW XWJM¡U 1RUJHV
VW¡UVWHNRPPHUVLHOOHNXQQVNDSVEDVHRJGHQGHVLGHUW
VW¡UVWH DY YnUH YLNWLJH KDYQ ULQJHU 9LUNVRPKHWHQ
V\VVHOVHWWHU L GDJ GLUHNWH RJ LQGLUHNWH RP ODJ 
 SHUVRQHU /HYHUDQG¡ULQGXVWULHQRJ ROMHWHNQROR
JLEHGULIWHQH HU 1RUJHV QHVW VW¡UVWH HNVSRUWQ ULQJ
PnOWLYHUGLHWWHUVDOJDYROMHRJJDVV
6LGHQRSSVWDUWHQSnWDOOHWKDUYLIRUWVDWWNXQ
SURGXVHUWRPODJKDOYSDUWHQDYYnUHIRUYHQWHGHXW
YLQQEDUHUHVVXUVHU9LKDUVnOHGHVUHVVXUVHUIRUnIRU
EOLHQEHW\GHOLJSHWUROHXPVHNVSRUW¡UWLOYnUHVDPDU
EHLGVSDUWQHUHL(XURSDLWLnUIUDPRYHU
(WEUHGWIOHUWDOOL6WRUWLQJHWKDUVOXWWHWVHJWLOSHWUR
OHXPVSROLWLNNHQEHKDQGOHWL0HOG6W ±
RJYLGHUHI¡UWJMHQQRP3URS6  *MHQ
QRPGHWWHKDU6WRUWLQJHWYLGHUHI¡UWKRYHGPnOVHWWLQJH
QH RJ ODQJVLNWLJKHWHQ L SHWUROHXPVSROLWLNNHQ 'HWWH
JMHOGHUEnGHIRUOHWLQJXWE\JJLQJGULIWRJDYVOXWQLQJ
$YVOXWQLQJVIDVHQDYHWIHOWHUJRGWUHJXOHUWSnWLOVYD
UHQGHPnWHVRP¡YULJHIDVHUDYYLUNVRPKHWHQ6WDWHQ
KDULNNHVOLNVRPUHSUHVHQWDQWHQ+DQVVRQNDQWRONHV
VW¡UUHHNVSRQHULQJIRUNRVWQDGHULGHQQHIDVHQHQQIRU
LQQWHNWHULSURGXNVMRQVIDVHQ
3HWUROHXPVQ ULQJHQ HU EnGH ODQJVLNWLJ RJ
V\NOLVN'HUIRUHUGHWYLNWLJDWQRUVNSHWUROHXPVSROL
WLNNHUIRUXWVLJEDURJXWIRUPHWIRUnY UHUREXVWEnGH
LSHULRGHUPHGK¡\HRJODYHSULVHUSnROMHRJJDVV(W
NMHQQHWHJQYHGSROLWLNNHQHUGHUIRUDWGHQLPRWVHW
QLQJDYKYDVRPKHYGHVLUHSUHVHQWDQWIRUVODJHWHUUR
EXVWIRUXOLNHVFHQDULRHUIRUXWYLNOLQJHQLHQHUJLPDU
NHGHQHIUDPRYHU
0nOIRUPXOHULQJHQRJSROLWLNNHQIDVWVDWWDY6WRU
WLQJHWHUYHUNHQXWGDWHUWLQNRQVLVWHQWHOOHUXDQVYDUOLJ
VOLNGHWSnVWnVLUHSUHVHQWDQWIRUVODJHW'HQHUGHULPRW
UDVMRQHOOIRUGHWVRPHU1RUJHVVW¡UVWHRJYLNWLJVWH
Q ULQJLGHWLQWHUQDVMRQDOHYDUHE\WWHW6RPIRUDQGUH
QRUVNHQ ULQJHUJnUYLSnQRUVNVRNNHOIRUDQLnXW
YLNOHRJWDLEUXNO¡VQLQJHUVRPJLUHQHIIHNWLYRJUHQ
SURGXNVMRQ
*MHQQRPNYRWHSOLNWRJHQK¡\&2DYJLIWHUDN
WLYLWHWHQ Sn QRUVN VRNNHO DOOHUHGH LQQUHWWHW PRW HQ
K¡\HUHNRVWQDGYHGXWVOLSSDYNOLPDJDVVHUHQQDQQHQ
Q ULQJVYLUNVRPKHWL1RUJHRJLDQGUHODQG'HWWHHU
IUHPWLGVUHWWHWRJDQVYDUOLJRJHUEUDEnGHIRU1RUJH
IRUPLOM¡HWRJIRUEUXNHUHDYQRUVNROMHRJJDVVUXQGW
RPNULQJLYHUGHQ
9HUGHQV EHIRONQLQJ YRNVHU 'HW HU PDQJH VRP
VnUWWUHQJHUHWK¡\HUHYHOVWDQGVQLYnVDPWLGLJVRPNOL
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PDJDVVXWVOLSSHQHJOREDOWPnQHG'LVVHXWIRUGULQJH
QH Pn O¡VHV SDUDOOHOW 3URGXNVMRQHQ IUD HW ROMH RJ
JDVVIHOWDYWDUIUDnUWLOnUVRPI¡OJHDYDWGHWLOVWHGH
Y UHQGHUHVVXUVHQHKHQWHVXW$OOHUHOHYDQWHVFHQDUL
HU IRU YHUGHQV HQHUJLEHKRY YLVHU DW GHW YLO Y UH HW
VWRUWEHKRYIRUROMHRJJDVVLWLnUIUDPRYHU)RUnGHN
NHGHWWHEHKRYHWWUHQJVGHWVWRUHQ\HLQYHVWHULQJHU
KYHUWnU±RJVnL1RUJH2SSJDYHQIRUHWSURGXVHQW
ODQGHUnELGUDPHGHIIHNWLYRJUHQWSURGXVHUWROMHRJ
JDVVIRUnGHNNHYHUGHQVVDPOHGHHWWHUVS¡UVHO,GHW
OLJJHURJVnnVDWVHDNWLYWSnIUHPWLGHQVWHNQRORJLRJ
O¡VQLQJHUVOLNYLJM¡UL1RUJH
9nUHROMHRJJDVVUHVVXUVHUKDUY UWO¡QQVRPPH
nXWYLQQHLNRQNXUUDQVHPHGUHVVXUVHQHLDQGUHODQG
VLGHQGULYYHUGLJHIHOWEOHSnYLVWL1RUGVM¡HQSnVOXW
WHQDYWDOOHW$OWWLOVLHUDWQRUVNHROMHRJJDVV
UHVVXUVHURJVnYLOIRUEOLNRQNXUUDQVHG\NWLJHLQWHUQD
VMRQDOWIUDPRYHU'HWHUGHUIRULQJHQJUXQQWLODWQRU
VNHUHVVXUVHULNNHVNDONXQQHE\JJHVXWRJSURGXVH
UHVO¡QQVRPWRJVnIUDPRYHUVnOHQJHYLXQQJnUK¡\H
V UQRUVNH NRVWQDGHU (NVLVWHUHQGH IHOW HU JMHQQRP
JnHQGHUREXVWHVHOYPRWSHULRGHUPHGVY UWODYHSUL
VHU1RUVNHJDVVIHOWHUVY UWNRQNXUUDQVHG\NWLJHLHW
HXURSHLVNPDUNHGSUHJHWDYIDOOHQGHHJHQSURGXNVMRQ
RJ¡NWLPSRUWEHKRY1\HXWE\JJLQJHUSnQRUVNVRN
NHOLGDJHUO¡QQVRPPHPHGODYHUHROMHSULVHUHQQGHW
YLVHUQnRJWLOSULVHUXQGHUGHWGHDOOHUIOHVWHDQDO\
VHPLOM¡HUIRUYHQWHUSnODQJVLNW
%HVNULYHOVHQDYO¡QQVRPKHWHQLYnUUHVVXUVEDVHL
UHSUHVHQWDQWIRUVODJHW NMHQQHU MHJ PHJ VnOHGHV LNNH
LJMHQL5HJMHULQJHQYLOIRUWVDWWKROGHHWIRUXWVLJEDUW
RJK¡\WWHPSRQnUGHWJMHOGHUnWLOGHOHQ\HRPUnGHU
IRU SHWUROHXPVDNWLYLWHW EnGH QnU GHW JMHOGHU QXP
PHUWHNRQVHVMRQVUXQGHURJ7)2UXQGHU
'HWHUHQE UHEMHONHLYnUUHVVXUVIRUYDOWQLQJRJ
SHWUROHXPVSROLWLNNDWGHWHUVHOVNDSHQHVRPIRUHVWnU
GHQ GDJOLJH DNWLYLWHWHQ LQQHQ OHWLQJ XWE\JJLQJ RJ
GULIWKHUXQGHUIRUHWDUGHNRPPHUVLHOOHYXUGHULQJHQH
NQ\WWHWWLOKYDVRPHUO¡QQVRPWRJLNNH,QQHQIRUGH
UDPPHQHP\QGLJKHWHQHVHWWHUHUGHWRSSWLOVHOVND
SHQHnOHWHHWWHUE\JJHXWRJXWYLQQHGHUHVVXUVHQH
VRPHUO¡QQVRPPHIRUEHGULIWHQHVHOYRJIRUVDPIXQ
QHWVRPKHOKHW'HWHUGHVRPVLWWHUPHGVNRHQSn±
LNNH SROLWLNHUH ± VRP IRUHWDU O¡QQVRPKHWVYXUGHULQ
JHURJIDWWHULQYHVWHULQJVRJGULIWVEHVOXWQLQJHU'HW
WHHUHQNORNRJIRUQXIWLJUROOHIRUGHOLQJVRPKDUWMHQW
VWDWHQVRPUHVVXUVHLHUJRGWRJVRPVNDOYLGHUHI¡UHV
3HWUROHXPVVNDWWHV\VWHPHWVNDOV¡UJHIRUDWGHHN
VWUDRUGLQ UHLQQWHNWHQHIUDROMHRJJDVVYLUNVRPKH
WHQNRPPHUKHOHGHWQRUVNHVDPIXQQHWWLOJRGH'HW
VNDO RJVn OHJJH WLO UHWWH IRU DW O¡QQVRPPH ROMH RJ
JDVVUHVVXUVHQH NDQ XWYLQQHV )RUSHWUROHXPVVHOVND
SHQHHUGHWLWLOOHJJWLOYDQOLJVHOVNDSVVNDWW LGDJ
SVW HQSVWV UVNDWWSnPHUDYNDVWQLQJHQ'HWJLU
HQVDPOHWPDUJLQDOVNDWWSnSVW3HWUROHXPVVNDWWHQ
HUEDVHUWSnQHWWRRYHUVNXGGRJYLODXWRPDWLVNWLOSDV



VHVNDWWHLQQWHNWHQHYHGHQGUHWROMHSULVRJO¡QQVRP
KHW'HQK¡\HVNDWWHVDWVHQEHW\UDWVWDWHQWDUHQVWRU
GHODYLQQWHNWHQHRJGHNNHUHQWLOVYDUHQGHGHODYDOOH
UHOHYDQWH NRVWQDGHU LQNOXGHUW NRVWQDGHU YHG QHG
VWHQJQLQJRJIMHUQLQJDYLQVWDOODVMRQHU8WHQIUDGUDJ
IRUDOOHUHOHYDQWHNRVWQDGHUYLOO¡QQVRPOHWLQJRJXW
E\JJLQJKLQGUHVRJVNDWWHLQQWHNWHUUHGXVHUHV'HQQH
XWIRUPLQJHQDYV\VWHPHWKDUWMHQW1RUJHJRGW
/HWHUHIXVMRQVRUGQLQJHQ EOH LQQI¡UW L  PHG
EUHGVW¡WWHL6WRUWLQJHW)RUPnOHWPHGRUGQLQJHQYDU
nOLNHVWLOOHVHOVNDSHUXWHQIRUVNDWWHSRVLVMRQPHGHWD
EOHUWHVHOVNDSHULVNDWWHSRVLVMRQQnUGHWJMHOGHUVNDW
WHPHVVLJ EHKDQGOLQJ DY OHWHNRVWQDGHU 6HOVNDSHU L
VNDWWHSRVLVMRQInUnUOLJUHIXQGHUWVNDWWHYHUGLHQDYOH
WHNRVWQDGHUJMHQQRPIUDGUDJVRPUHGXVHUHUVNDWWHEH
WDOLQJHQ6HOVNDSHQHXWHQIRUVNDWWHSRVLVMRQInUnUOLJ
UHIXQGHUW VNDWWHYHUGLHQ DY OHWHNRVWQDGHU DOWVn Sn
VDPPH WLGVSXQNW RJ PHG VDPPH YHUGL VRP ¡YULJH
VHOVNDS$OWHUQDWLYWNXQQHGLVVHNRVWQDGHQHIUDPI¡
UHV PHG UHQWHWLOOHJJ 'HW YLOOH UHGXVHUH IUDPWLGLJH
VNDWWHEHWDOLQJHUHOOHUHYYLOOHVNDWWHYHUGLHQDYIUDP
I¡UWXQGHUVNXGGEOLUHIXQGHUWQnUVHOVNDSHQHRSSK¡
UHU PHG DNWLYLWHW Sn VRNNHOHQ /HWHUHIXVMRQ LQQH
E UHUGHUPHGLQJHQVXEVLGLHULQJHOOHUV UIRUGHOIRU
OHWHVHOVNDSHUPHQHUHWWLOWDNVRPVLNUHUVNDWWHPHV
VLJOLNHVWLOOLQJPHOORPVHOVNDS9LGHUHNDQRUGQLQJHQ
UHGXVHUHLQQJDQJVEDUULHUHQHIRUQ\HPLQGUHOHWHVHO
VNDSHUPHGOLNYLGLWHWVEHJUHQVQLQJHU2UGQLQJHQKDU
Y UWVY UWYHOO\NNHW'HQKDUVDPPHQPHGLQQI¡ULQ
JHQDY7)2UXQGHQHELGUDWWWLOHWVW¡UUHDNW¡UPDQJ
IROGPHUOHWLQJRJIOHUHQ\HIXQQSnQRUVNVRNNHO
HNVHPSHOYLV-RKDQ6YHUGUXS
3HWUROHXPVVNDWWHQVOLNGHQHUXWIRUPHWLGDJKDU
VLNUHW IHOOHVVNDSHW VWRUH LQQWHNWHU RJ KDU WMHQW RVV
JRGW %UHG SROLWLVN HQLJKHW RP UDPPHYLONnUHQH IRU
SHWUROHXPVYLUNVRPKHWHQKDUELGUDWWWLOVWDELOHRJIRU
XWVLJEDUHUDPPHYLONnUIRUQ ULQJHQ
'HWHULNNHHQGHODYUHJMHULQJHQVSROLWLNNnVHOJH
VHJQHGL6WDWRLOHOOHUnJMHQQRPI¡UHHWVWRUVWLOWVDOJ
DY6'(DQGHOHU1nUGHWJMHOGHUUHSUHVHQWDQWIRUVOD
JHWRPWDOHDY6WDWRLOVnIRUKROGHUMHJPHJWLODWGHW
HUVW\UHWRJOHGHOVHQL6WDWRLOVRPHUDQVYDUOLJIRUIRU
YDOWQLQJHQ DY VHOVNDSHW LQQHQIRU UDPPHQH DY VHO
VNDSVORYJLYQLQJHQRJVWDWHQVHJQHSULQVLSSHUIRUJRG
HLHUVW\ULQJ-HJKDUWLOOLWWLODW6WDWRLOVVW\UHRJOHGHOVH
WDU EHVOXWQLQJHU VRP UXVWHU VHOVNDSHW IRU n P¡WH
HQGULQJHULRPJLYHOVHQH
1RUVN NOLPDSROLWLNN HU Q UPHUH EHKDQGOHW L
0HOG6W  1\XWVOLSSVIRUSOLNWHOVHIIRU
±HQIHOOHVO¡VQLQJPHG(83URS6 
 6DPW\NNHWLOUDWLILNDVMRQDY3DULVDYWDOHQDY
GHVHPEHUXQGHU)1VUDPPHNRQYHQVMRQRP
NOLPDHQGULQJDYPDLRJ0HOG6W 
 1DVMRQDOEXGVMHWWHW6RPGHWIUDPJnUDYGLV
VHVnI¡UHU1RUJHHQDPELVL¡VNOLPDSROLWLNNGHUVHN
WRURYHUJULSHQGH ¡NRQRPLVNH YLUNHPLGOHU L IRUP DY
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DYJLIWHURJGHOWDNHOVHLGHWHXURSHLVNHNYRWHV\VWHPHW
HUKRYHGYLUNHPLGOHQH'HWWHHUHQNOLPDSROLWLNNVRP
UHGXVHUHUGHQDVMRQDOHXWVOLSSEHW\GHOLJ
)RUKROGHW PHOORP QRUVN SHWUROHXPV RJ
NOLPDSROLWLNNKDUVWnWWK¡\WSnGHQSROLWLVNHGDJVRU
GHQHQRJGHWDUEHLGHVGDJOLJSnIDJOLJDGPLQLVWUDWLYW
RJSROLWLVNQLYnIRUnQnGHPnOHQH6WRUWLQJHWKDUVDWW
6RPIRUDOODQQHQQ ULQJVYLUNVRPKHWHUGHWHWJUXQQ
OHJJHQGH VNLOOH PHOORP XWVOLSS IUD SHWUROHXPVYLUN
VRPKHWHQSnQRUVNVRNNHORJXWVOLSSLDQGUHODQGVRP
I¡OJHDYDWROMHRJJDVVIUDQRUVNVRNNHOHNVSRUWHUHV
RJIRUEUHQQHVGHU'HWHUGHQI¡UVWHNDWHJRULHQVRP
HUHQGHODYGHQQDVMRQDOHSHWUROHXPVRJNOLPDSROL
WLNNHQRJVRP1RUJHIRONHUHWWVOLJHUIRUSOLNWHWWLOn
KnQGWHUH'HWWHJUXQQOHJJHQGHVNLOOHWOLJJHUWLOJUXQQ
IRU GH LQWHUQDVMRQDOH NOLPDIRUKDQGOLQJHQH RJ GHWV
EHW\GQLQJIRUQDVMRQDOHSULRULWHULQJHUNDQVSRUHVWLO
EDNHWLO6WPHOGQU ± 0LOM¡RJXWYLNOLQJ
±1RUJHVRSSI¡OJLQJDY9HUGHQVNRPPLVMRQHQVUDS
SRUW

,QQVW6±±

9LUNVRPKHWHQSnQRUVNVRNNHOVWnULGDJRYHUIRU
GHVWHUNHVWHNOLPDYLUNHPLGOHQHLYHUGHQ0\QGLJKH
WHQHEHJUHQVHUXWVOLSSHQHDYNOLPDJDVVHUIUDVHNWR
UHQ JMHQQRP XWVOLSSVNYRWHU K¡\ &2DYJLIW IDN
OLQJVWLOODWHOVHU VRP NXQ JLV DY VLNNHUKHWVPHVVLJH
JUXQQHUNUDYRPEUXNDYEHVWWLOJMHQJHOLJWHNQRORJL
RJ DQGUH GLUHNWH UHJXOHULQJHU 'LVVH YLUNHPLGOHQH
JM¡UDWROMHVHOVNDSHQHKDUHJHQLQWHUHVVHDYnEHJUHQ
VHVLQHXWVOLSSRJWLOnWDLEUXNQ\WHNQRORJL9LUNH
PLGOHQHKDUJMRUWDWXWVOLSSHQHSnQRUVNVRNNHOLGDJ
HUPLOOWRQQODYHUHnUOLJHQQGHHOOHUVYLOOHY UW
1 ULQJHQKDUHQHJHQLQWHUHVVHXWLIUDHWNRVWQDGVRJ
NRQNXUUDQVHSHUVSHNWLYnOHGHDQLDUEHLGHWPHGn\W
WHUOLJHUHEHJUHQVHVLQHXWVOLSS'HWWHHUNRQNUHWLVHUWL
Q ULQJHQV9HLNDUWIRUQRUVNVRNNHO±YHUGLVNDSLQJ
RJUHGXVHUWHNOLPDJDVVXWVOLSSSnQRUVNVRNNHOIUDP
PRWRJ
1RUVN ELVWDQGVSROLWLNN HU Q UPHUH RPWDOW L
6WPHOGQU ± 6DPPHQRPMREEHQ±
1 ULQJVXWYLNOLQJLQQHQIRUXWYLNOLQJVVDPDUEHLGHW

7U\NNRJOD\RXW6WRUWLQJHWVJUDILVNHVHNVMRQ
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Sak nr. 4 [16:35:54]
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant
Rasmus Hansson om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i
perioden 2018–2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i
Paris-avtalen (Innst. 258 S (2016–2017), jf. Dokument 8:48 S (2016–2017))

Talere
Vis alle replikker

(A)

[16:36:46] Hovedinnlegg

(H)

[16:41:39] Hovedinnlegg

(KrF)

Per Rune Henriksen

Torhild Aarbergsbotten

Rigmor Andersen Eide

[16:46:31] Hovedinnlegg

(Sp)

[16:48:14] Hovedinnlegg

(V)

[16:51:22] Hovedinnlegg

(MDG)

(SV)

[17:04:22] Hovedinnlegg

Aud Herbjørg Kvalvik

Laila Gustavsen

[17:15:29] Hovedinnlegg

[17:18:51] Hovedinnlegg

Rasmus Hansson

Statsråd Terje Søviknes

[17:12:07] Hovedinnlegg

(MDG)
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[17:02:07] Hovedinnlegg
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Marit Arnstad

Rasmus Hansson

Statsråd Terje Søviknes
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Rasmus Hansson

Vis alle talere
Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir
begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen.
Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til
replikkordskifte på inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de
som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.
– Det anses vedtatt
Per Rune Henriksen (A)

[16:36:46] (ordfører for saken): Norsk oljepolitikk har siden starten

bygget på at ressursene tilhører fellesskapet, at de skal danne grunnlag for norsk industri og
næringsutvikling, at de skal utvinnes med høyeste sikkerhetsstandard, at virksomheten skal gi minst
mulig skade på miljøet og at det skal produseres med lave klimagassutslipp. Dette er en vellykket
politikk som har ledet fram til det som nå er en realitet:
• nærmere 200 000 arbeidsplasser over hele landet
• nær 8 000 mrd. kr på bok til framtidige generasjoner
Vi produserer med lave utslipp, både til luften og til sjøen, og vi har et høyt sikkerhetsnivå på norsk
olje- og gassproduksjon.
Det er bred enighet i Stortinget om at vi skal sikre fortsatt høy verdiskaping fra norsk sokkel. I Meld.
St. 28 for 2010–2011 ble det peket det på fire strategier for å oppnå dette. Det var at
• vi skal satse på økt utvinning fra felt som er i produksjon
• vi skal sette funn i produksjon
• vi skal fortsette letingen
• vi skal åpne nye områder
Det er av stor betydning at vi har et bredt flertall og forutsigbarhet i denne politikken. Virksomheten
krever enorme investeringer, og investorene må ha langsiktighet.
Forslagene som fremmes i representantforslaget, tar utgangspunkt i at det er god klimapolitikk å fase
ut norsk oljeproduksjon, og at utfasing av olje- og gassproduksjonen vil være fornuftig økonomisk sett
også. Stans i global oppvarming og utryddelse av fattigdom er vår tids største utfordringer. Dette er
globale utfordringer som må løses gjennom globale tiltak og internasjonalt samarbeid. Fossil
energibruk er driveren bak global oppvarming, men fossil energi vil i overskuelig framtid være en
viktig del av den globale energimiksen. I tillegg vil olje og gass være en viktig bestanddel i
industriprodukter.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/20... 29.06.2017

Sak nr. 4 [16:35:54] - stortinget.no

5436

Page 3 of 12

Etter min mening må veien framover for å få ned klimagassutslippene handle om
energieffektivisering, overgang fra fossil til fornybar energibruk og karbonfangst og -lagring.
Forslagene som her fremmes, vil ikke fungere positivt. Utfasing av norsk oljeproduksjon vil ikke gi
lavere produksjon eller lavere forbruk av olje på global basis. Det vet vi. Det er mer enn nok
produksjonskapasitet globalt til å dekke opp bortfallet av produksjonen fra norsk olje. Husk på at da
Libya gjennom borgerkrigen mistet all sin produksjonskapasitet, 1,6 millioner fat om dagen, som
tilsvarer det som er norsk produksjon i dag, merket man ikke dette på verdensmarkedet. Man merket
det ikke. Dette ble absorbert fort og kjapt av den produksjonskapasiteten som man hadde globalt.
Antagelig ville de 1,6 millioner fatene bli produsert med høyere utslipp enn vi har på norsk sokkel.
Den økonomiske effekten av en politisk styrt utfasing vil jeg tro vil bli stor og dramatisk, fordi
signaleffekten, om vi skulle si at vi nå skal fase ut, vil føre til stort tap av arbeidsplasser, stort tap av
teknologimiljøer, som umiddelbart vil trekke seg mot andre provinser for å drive utvikling av
teknologi, og derigjennom også stort tap av inntekter for det norske samfunnet.
Selvpåført lidelse for å sone for menneskehetens synder er ikke noe nytt. Europa ble i middelalderen
hjemsøkt av selvpiskere, såkalte flagellanter, som pisket seg selv for å sone for verdens synd. Dette
førte ikke til at verden ble bedre den gangen, og det fungerer heller ikke i våre dager.
Torhild Aarbergsbotten (H)

[16:41:39]: Det oppleves ganske spesielt å stå på Stortingets

talerstol og diskutere forslag om nedleggelse av Norges største og viktigste næring. Derfor er jeg svært
glad for at det fortsatt er bred politisk enighet om at petroleumsindustrien er en næring som vil være
viktig for vår verdiskaping i lang tid framover. Næringen gir arbeidsplasser i hele landet og bidrar til
næringsutvikling, teknologiutvikling og samfunnsutvikling som kommer hele landet til gode. Særlig i
den nordlige landsdelen vår har olje- og gassnæringen bidratt til sterk vekst de siste årene. Selv for
scenarioer som er i tråd med internasjonale klimamålsettinger, er norsk olje og gass viktige faktorer i
uoverskuelig framtid.
I denne saken fremmes det forslag om å legge fram en ny petroleumsmelding i lys av
klimautfordringene. Bærekraft er viktig og bør være et styrende prinsipp i utformingen av all politikk,
men for at begrepet ikke skal misbrukes, er det viktig å ta inn over seg noen realiteter. Det er en hard
realitet at bruken av fossil energi må reduseres om vi skal unngå at temperaturøkningene fortsetter.
Samtidig vet vi at verdens befolkning vokser og trenger mer energi. Vi vet også at naturgass har lavere
klimagassutslipp enn kull. Det er også utvilsomt at olje vil være etterspurt i mange år framover, og at
en rekke andre land, som verken har fungerende demokratiske institusjoner eller strenge krav til
helse, miljø og sikkerhet, står klare til å levere. Faktisk mener Det internasjonale energibyrået at
verden vil bruke mer olje i 2040 enn i dag, og at etterspørselen etter naturgass vil øke med 50 pst. Det
som blir avgjørende for hvor store klimagassutslippene blir i framtiden, er derfor hvilken fossil energi
som forbrennes, og hvor den kommer fra. Spørsmålet vi må stille oss, er om vi ønsker at Norge skal
være en stabil leverandør av energi verden trenger, eller om vi skal overlate til land som Russland og
statene i Midtøsten å fylle tomrommet vi vil etterlate.
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Forrige fredag var i så måte en milepæl, da Storbritannia hadde den første dagen siden 1882 da man
ikke produserte kullkraft for å dekke energiforbruket. En kombinasjon av høy CO2-avgift og billig gass
har redusert produksjonen av kullkraft i Storbritannia, noe som videre har ført til at mange
kullkraftverk har blitt lagt ned. Britiske myndigheter har bestemt at landets siste kullkraftverk må
stenge innen 2025 som del av landets klimaforpliktelser.
Skiftet fra kull til naturgass i europeisk strømproduksjon førte til et kutt i CO2-utslippene på 48
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Hvilken signaleffekt ville det gitt om Stortinget hadde vedtatt
forslaget om å utrede utfasing av norsk olje og gass i løpet av 20 år, når landene rundt oss legger norsk
gass til grunn for å nå sine klimamål?
Klima- og energipolitikk handler for meg også om bistandspolitikk og solidaritet. Derfor undrer det
meg veldig at partier som er sterke talsmenn for økt bistand, er de samme som vil trekke Norge ut fra
å bidra til å redusere energigapet verden står overfor, samt redusere klimagassutslippene globalt.
Norge er verdensledende når det gjelder klimaeffektiv produksjon av olje og gass. En offensiv
forskningsinnsats, sammen med verdens strengeste miljøkrav, har sørget for dette. Ingen andre steder
i verden har olje- og gassindustrien så store incentiver til å gjøre produksjonen mest mulig
miljøvennlig. Hver dag jobber norsk industri med dette. Denne politikken har gitt vesentlig lavere
CO2-utslipp, mindre bruk av kjemikalier i produksjonen og kraftige reduksjoner i sjøutslipp. Det er
jeg stolt av.
Norsk olje- og gassindustri skal være en del av løsningen på verdens energiutfordringer. Det er ikke
noe regjeringen har funnet på, det er noe også FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået
mener. Da kan vi ikke ta første skritt på veien mot å legge den ned, slik disse forslagene tar til orde for.
Miljøpartiet De Grønnes politikk gjør ikke Norge renere, men utvilsomt fattigere og i mindre stand til
å ha en offensiv klimapolitikk.
Rigmor Andersen Eide (KrF)

[16:46:31]: Miljøpartiet De Grønne har levert et omfattende

forslag som omhandler mange sider ved norsk petroleumspolitikk. Vi mener at det er krevende å
behandle disse på en ansvarlig måte i et representantforslag. Det er hevet over enhver tvil at fossil
energi er en av hovedårsakene til global oppvarming, og Norge må ta denne utfordringen på alvor.
Samtidig er det viktig at endringene i rammevilkår for en næring som er så viktig for landet, og som
sysselsetter så mange, må håndteres riktig. Forutsigbarhet har vært en av suksessfaktorene i
petroleumspolitikken, og det er viktig at endringer er gjennomarbeidet før de trår i kraft. Dette mener
Kristelig Folkeparti er et arbeid som må gjøres i forbindelse med en stortingsmelding.
Det begynner å bli noen år siden vi hadde en petroleumsmelding til behandling i Stortinget, og det har
skjedd mye på denne tiden. Både oljeprisfallet og Paris-avtalen vil ha stor innvirkning på norsk
oljepolitikk. Kristelig Folkeparti mener derfor det ikke er urimelig at det snart kommer en ny
oljemelding som behandler disse spørsmålene. Kristelig Folkeparti kommer derfor til å støtte en ny
petroleumsmelding.
Så vil jeg ta opp forslaget som Kristelig Folkeparti er en del av.
Presidenten: Representanten Rigmor Andersen Eide har tatt opp det forslaget hun refererte til.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/20... 29.06.2017

Sak nr. 4 [16:35:54] - stortinget.no

Marit Arnstad (Sp)

5438

Page 5 of 12

[16:48:14]: Jeg skal bare knytte noen få kommentarer til forslaget og

innstillingen. Komiteen kommer tilbake med en litt mer omfattende debatt om oppfølgingen av Parisavtalen gjennom initiativdebatten midt i mai, og mye av debatten som omhandler det, synes
Senterpartiet det er naturlig å ta i den forbindelse.
Det er et veldig bredt flertall som i dag avviser de forslagene som Miljøpartiet De Grønne har lagt
fram, og som viser til det langvarige samspillet og rollefordelingen som har vært mellom staten og
oljeselskapene i norsk petroleumspolitikk, og at det har tjent Norge godt på mange måter, når det
gjelder både sysselsetting, arbeidsplasser, virksomhet rundt omkring i landet og ikke minst inntekter.
Det er klart at utfordringene knyttet til utslipp fra petroleumssektoren er viktige utfordringer. Men
som det har vært sagt her tidligere, og som også blir sagt i innstillingen, vil det også innenfor scenarier
som er i tråd med internasjonale klimamålsettinger, være rom for den petroleumsvirksomheten og de
petroleumsressursene som Norge besitter.
Jeg synes, i likhet med representanten Aabergsbotten, at det er ganske viktig å peke på at når vi synes
at andre land er veldig flinke til å kutte klimagassutslipp, når vi synes at Storbritannia er veldig flinke
til å kutte klimagassutslipp, har det i første rekke så langt vært fordi de legger ned kullkraftverk og
erstatter kull med bl.a. norsk naturgass. Så vi har bidratt til en betydelig reduksjon av utslippene i
Storbritannia gjennom vår eksport av gass. Det synes jeg vi skal være glade for, for det er viktig når
man ser på klimautslippene som en global størrelse, som ikke er begrenset til de enkelte landene.
Senterpartiet kommer på den bakgrunn – i likhet med resten av flertallet – ikke til å støtte noen av de
forslagene som legges fram her i dag. Vi mener at diskusjonen om en global prising av CO2-utslipp er
viktig og helt nødvendig, og det er sjølsagt all grunn til å mene at både det globale systemet for CO2prising og klimakvotemarkedet vi har i dag, ikke fungerer godt nok, og at det må strammes til for å få
en høyere kvotepris, slik at man først får tatt vekk den virksomheten som har de største utslippene.
Jeg tror også at det å få et strammere kvotemarked og høyere CO2-pris vil være en linje som også den
norske oljevirksomheten i stor grad kan stille seg bak.
Ola Elvestuen (V)

[16:51:22]: Saksordfører Per Rune Henriksen sa at norsk

petroleumspolitikk har vært vellykket, og det er jo helt riktig. Det har vært veldig vellykket de siste
førti årene, når vi har bygget opp landets suverent største næring. Vi har også inntekter som er
bortenfor det man kunne ha forventet, og vi har bygd opp en formue som er selve grunnlaget for den
framtidige velferden vi skal ha, i Statens pensjonsfond utland.
Samtidig er det allikevel nå riktig og nødvendig å se på en helt ny situasjon. Paris-avtalen setter helt
andre mål enn det vi har hatt tidligere. Det er en avtale som ikke venter på et ønske om en global
CO2-pris, det er en avtale hvor hvert enkelt land må oppfylle sine forpliktelser, og det er et poeng i seg
selv at man virkelig må strekke seg for å ligge foran. I Paris-avtalen er det ikke hvilke konsekvenser en
har rundt det at vi skal nå et mål om å ha 2 pst. – ikke gå utover 2 graders oppvarming – som gjelder,
men at vi skal strekke oss mot 1,5 grader. Da er det sånn at skal man strekke seg mot 1,5 grader, må
etterspørselen etter og forbruket av olje i verden begynne å gå nedover. Så går det an å gjøre
vurderinger av i hvor stor grad vi klarer å få til det før 2030 – når kommer det etter 2030? Men det er
nødt til å gå nedover – med mindre en skal satse på at verden ikke skal nå verken 2-gradersmålet eller
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kunne strekke seg mot 1,5 grader – med de konsekvenser det gir både for oss og for resten av verden.
Og nettopp på den bakgrunn, om det er dette det innebærer, og i hvor stor grad vi mener at dette er
reelt å få til, mener jeg det er riktig at vi nå får en ny petroleumsmelding. Dette er de langsiktige
perspektivene som vi må legge til grunn.
Den norske diskusjonen om oljepolitikk handler jo egentlig i stor grad om fire deler.
Det ene er at vi må ivareta sårbare områder, som vi også hadde diskusjon om i sted, som Lofoten,
Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Møre-feltene, Skagerak og de sårbare områdene utenfor
Finnmarkskysten. Og så har vi behov for å få på plass en grense opp mot iskantsonen som følger de
faglige rådene som gis. Det har vi ennå ikke. Dette er en kamp, som vi diskuterte også i sted, som også
vil være viktig inn mot valget til høsten, og som vil ligge øverst for Venstre.
Det andre er at vi må ha ned utslippene så mye som mulig under produksjon. For Venstre er det nå
viktig at vi må ta neste steg, nemlig at vi må legge til grunn at alle nye utbygginger enten har
nullutslipp via elektrifisering, eller at man har avgasshåndtering sånn at man ikke har utslipp til luft.
Det tredje er at utbygging må lønne seg. Da mener vi at det er nødvendig at vi gjennomgår det
skattesystemet og den petroleumspolitikken vi har, sånn at vi ikke tar unødvendig risiko på
fellesskapets vegne i årene framover, nettopp på bakgrunn av at vi vet at forbruket kommer til å måtte
gå ned, med de konsekvenser det også vil få for den internasjonale prissettingen. Her er det stor
usikkerhet, men nettopp derfor er det viktig å gå inn i problematikken. Nå er ikke det et forslag i
denne saken, men for Venstre er det viktig fortsatt å få på plass – på nytt, som vi hadde på slutten av
1990-tallet – et eget oljeskatteutvalg. Det er på tide at vi ser på det på nytt. Den gangen gjorde det at
bl.a. leterefusjonsordningen kom på plass. Nå er det på tide å få en ny vurdering av den, om
situasjonen er endret, om vi må endre også regelverk og støtteordningene som vi har på norsk sokkel.
Så er det jo det siste, som er at klimapolitikken og de målsettingene vi setter oss, som man setter seg
internasjonalt, kommer til å bli en stadig viktigere del av norsk politikk, og som må trekkes inn. Hva
innebærer det at vi skal strekke oss mot 1,5 grader – hva innebærer det for forventninger om
lønnsomhet i den norske produksjonen? Og det andre er: Hvilke områder er det vi også skal la ligge i
bero, nettopp fordi vi vet at store deler av ressursene kommer til å måtte ligge i bakken.
Jeg tar opp forslag nr. 2.
Presidenten: Representanten Ola Elvestuen har tatt opp det forslaget han refererte til.
Rasmus Hansson (MDG)

[16:56:38]: Når Miljøpartiet De Grønne fremmer forslag om å

starte utredning og planlegging av en utfasing av norsk olje- og gassvirksomhet, er det ikke fordi vi er
mindre klar over enn andre i salen den betydningen olje- og gassvirksomheten har hatt og har for
norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Men vi legger tydeligvis litt større vekt enn flertallet i salen
på den betydningen norsk olje- og gassvirksomhet har for klimautviklingen i verden og
sammenhengen mellom de konsekvensene og framtida for norsk olje- og gassvirksomhet som næring,
og det er konsekvenser og en framtid som vi mener at vi bør begynne å interessere oss litt mer
systematisk for.
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I dag er det slik at Norge slipper ut omtrent 50 millioner tonn CO2 per år, mens norskprodusert olje
og gass, som vi til dels lever av, slipper ut omtrent 500 millioner tonn CO2, som går opp i atmosfæren
og øker klimaendringene. Så langt har norsk olje og gass bidratt med omtrent 16 milliarder tonn CO2
til atmosfæren og den globale oppvarmingen. Tømmer vi det som er igjen av olje- og gassressurser i
Norge – dette tallet er fra før de nye tallene fra Oljedirektoratet kom – betyr det ytterligere minst 16
milliarder tonn CO2 til atmosfæren og til global oppvarming. Kostnadene ved at verden ikke klarer
togradersmålet, eller 1,5-gradersmålet, som vi egentlig er enige om er det riktige, er det påfallende
liten interesse for i Stortinget, sammenlignet med den store interessen vi har for de kortsiktige
kostnadene det vil ha å sette spørsmålstegn ved videre norsk olje- og gassvirksomhet. Vi er fortsatt i
en situasjon på Stortinget hvor den aller viktigste beslutningen for norsk klimapåvirkning er
beslutningen om hvor mange nye felt vi skal åpne, og dermed potensielt hvor mye mer olje vi skal
tilføre verden og atmosfæren. Den beslutningen tas totalt uten at vi har en klimadebatt i Norge og i
Stortinget. Det er uholdbart.
Det er mange slags forventninger om hvor mye olje og gass verden kommer til å trenge i framtida,
men man bør bite seg merke i den ferske rapporten fra Det internasjonale energibyrået og
fornybarbyrået IRENA, som heter Perspectives for the energy transition, og som slår fast at bruken av
fossil energi som helhet må reduseres til en tredjedel, og at oljemarkedet må reduseres til 45 pst. av
dagens nivå innen 2050 dersom verdenssamfunnet skal klare togradersmålet. Enda mer kutt blir det
selvfølgelig hvis vi skal klare det 1,5-gradersmålet som dette stortinget sier at de ønsker, altså et mye
mindre oljemarked – i et investeringsperspektiv i en ikke særlig fjern framtid. Det bør man begynne å
ta hensyn til.
Mens man snakker mye om internasjonale CO2-priser og internasjonale avtaler og det riktignok er
slik at den norske oljeproduksjonen ikke går på noe avtalt politisk regnskap for Norge, har det
internasjonale klimaarbeidet i økende grad gått bort fra helhetlige fellesavtaler og styres i stadig større
grad av regionale og bilaterale avtaler og forpliktelser om nasjonale kutt. Så nødvendigheten av at
Norge i økende grad tar ansvar for sin egen oljeproduksjon og konsekvensen av den, ligger helt
opplagt i fortsettelsen av Paris-avtalen. Det er interessant når man ser det i sammenheng med
regjeringens eget forslag til en klimalov, som vi skal diskutere senere, og som foreslår at Norge skal
kutte mellom 80 og 95 pst. av klimagassutslippene våre innen 2050. Skal vi gjøre det samtidig som vi
er en massiv oljeprodusent? Meget merkelig.
Vi er nå i en situasjon der Stortinget ikke har mye forståelse for forslaget fra Miljøpartiet De Grønne,
men dette er et forslag som vi kommer til å komme tilbake til på Stortinget. Å starte utredning og
planlegging av en avvikling av den norske olje- og gassvirksomheten er næringspolitisk ansvarlig, det
er økonomisk fornuftig, og det er framfor alt å ta vårt nasjonale ansvar for vår påvirkning på jordas
klima og våre barns framtid mer alvorlig enn det vi gjør nå, hvor vi hevder at vi skal være ledende
innen klima, og produserer mer klimaendringer per hode enn de aller, aller fleste land i verden.
Presidenten: Skal representanten Hansson ta opp forslag? Her er en skikkelig smørbrødliste av
forslag, så de bør jo tas opp.
Rasmus Hansson (MDG) [17:01:53]: Jeg tar opp forslagene fra Miljøpartiet De Grønne og de
forslagene vi står sammen med Sosialistisk Venstreparti om.
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Presidenten: Da har representanten tatt opp de forslagene han refererte til.
Aud Herbjørg Kvalvik (SV)

[17:02:07]: SV vil minne om at vi kan få næringsutvikling,

teknologiutvikling og stor verdiskaping også ved en omstilling fra petroleumsproduksjon om vi velger
å satse på andre naturgitte fortrinn som dette landet har, f.eks. en fantastisk natur som lokker folk ut
på reisefot. Vi har fiskeriene, som er eventyrlige også i år. Ikke minst har vi en kunnskapstørst,
arbeidsvillig og utviklingsorientert befolkning i dette landet, som virkelig bryr seg om framtiden.
Derfor ønsker SV å gi sin tilslutning til representantforslaget fra Rasmus Hansson. Norge må vise at vi
er på lag med framtiden ved å la være å bygge ut nye oljefelt. Vi må la være å åpne for nye
konsesjonsrunder, for vi har tatt vår andel og vel så det.
Vi er mindre enn 7 promille av verdens innbyggere, men vi har sluppet ut mer enn 2 pst. av de globale
utslippene. Vi vet at håpet om å nå 2-gradersmålet er ute om vi ikke halverer produksjonen
sammenlignet med i dag. Og om vi skal nå 1,5-gradersmålet, som vi faktisk trenger å gjøre, må
produksjonen videre ned. Jo tidligere vi går løs på oppgaven med å omstille petroleumsbransjen, jo
bedre rustet er vi for å lykkes med den nødvendige omstillingen som gjør at det blir levelig for
kommende generasjoner på denne kloden.
Vi har i dag en for stor arbeidsstyrke, for mye kunnskap og for mye kapital bundet opp i
petroleumsbransjen. Skal vi klare omstillingene, må vi handle nå. Derfor haster det.
Statsråd Terje Søviknes

[17:04:22]: La meg først slå fast at det er bred politisk enighet i

Norge både om norsk petroleumspolitikk og om norsk klimapolitikk, og det framkommer også
gjennom behandlingen av dette representantforslaget.
Da vi utarbeidet Norges bidrag til Paris-avtalen, la vi til grunn at vi skal nå klimamålene, samtidig som
vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. Samtidig må vi ta inn over oss den
utviklingen vi ser i verden. Vi trenger mer energi, både fordi befolkningen øker og fordi vi ønsker å
løfte flere folkegrupper ut av fattigdom og opp i levestandard. La meg bruke litt tid på den siste
rapporten som representanten Rasmus Hansson fra MDG viste til, rapporten fra Det internasjonale
energibyrået og fornybarorganisasjonen IRENA, som peker på hvordan man må innrette seg på
energiområdet hvis man skal nå Paris-avtalens mål om maksimalt 2-graders oppvarming. Ja, det er
riktig, det må satses mer på fornybart, men rapporten slår også fast at i 2050 – når man har kommet
til det som defineres som lavutslippssamfunnet – skal man fortsatt ha i størrelsesorden 40 pst. fossile
energikilder i verdens energimiks, altså på et tidspunkt der verdens befolkning har økt betydelig. Da
blir spørsmålet: Skal vi som petroleumsnasjon la være å ta del i konkurransen om å produsere disse
40 prosentene med fossile energikilder – olje og gass? Vi vet at vi per i dag, takket være norsk
forvaltning av petroleumssektoren med egen CO2-avgift, med forbud mot fakling osv., har et
gjennomsnittlig lavere CO2-avtrykk enn olje- og gassproduksjonen i resten av verden. Da må vi i
fortsettelsen kunne ta del i konkurransen om å levere de gass- og oljeressurser som verden trenger,
også så langt fram som i 2050. Noe annet ville være å bare si nei og sette i fare den sysselsettingen vi
har i dag i petroleumssektoren. Fortsatt har oppunder 200 000 sitt daglige virke i bransjen, og med
deres familier har en stor andel av Norges befolkning sitt eksistensgrunnlag knyttet til olje- og
gassvirksomheten.
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Videre vil det sette i fare velferden vi omgir oss med i dag, den finansieringen vi har fått fra olje- og
gassvirksomheten som har bidratt til at vi kan bygge ut et barnehagetilbud, et skoletilbud, et
utdanningstilbud, et forskningstilbud, en helse- og omsorgstjeneste, et politi, et rettsvesen, et forsvar,
en infrastruktur som denne nasjonen er særs stolt av, og som jeg regner med at også representantene
fra Miljøpartiet De Grønne og fra SV er opptatt av å ivareta i fortsettelsen.
Det vil tilsvarende være å sette i fare den kompetansebasen som petroleumsvirksomheten har bidratt
til at dette landet har bygd gjennom 50 år. Den kompetansebasen som i dag er knyttet til olje- og
gassvirksomheten i Norge, er kanskje noe av det viktigste bidraget Norge kan gi også til å løse verdens
framtidige utfordringer innenfor energi- og klimaområdet.
Jeg er glad for at et så å si samlet storting i dag avviser de i alt 14 forslagene som ligger i tilknytning til
innstillingen om dette representantforslaget. Det viser at vi fortsatt har en bred enighet om norsk
petroleumspolitikk, og det er viktig for den verdiskapningen vi har sett i norsk olje- og
gassvirksomhet: 13 000 mrd. kr i løpet av de siste 50 år, vesentlig sysselsettingog vesentlig
kompetanseoppbygging som tjener det norske samfunnet på mange, mange områder. Det sikrer at vi
ivaretar denne velstanden, dette kompetansemiljøet og denne muligheten til å videreutvikle Norge i
nye 50 år.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Ola Elvestuen (V)

[17:09:40]: Grunnen til at jeg tar ordet, er at statsråden peker i veldig stor

grad bakover for å få fram hvor store inntekter vi har hatt fra petroleumsindustrien. Det er helt riktig,
og det er selve grunnlaget for den velstanden – i hvert fall store deler av den – som vi har i dag. Men
derfra å si at det har akkurat den samme verdien de neste 50 år, er noe jeg vil reise stor tvil om. Det er
nettopp dette med i hvor stor grad kommer dette med Paris-avtalen? Vi må ned med utslippene. Vi
skal ha negative utslipp på globalt hold mot midten av andre halvdel av dette århundre. Det må få
følger for de inntektene og de prisene som man kan få av petroleumsvirksomheten.
Mitt spørsmål er: Når det er så mye som er i endring, hvordan kan statsråden mene at svaret på det er
fortsatt stø kurs?
Statsråd Terje Søviknes

[17:10:45]: Vår forvaltning av våre olje- og gassressurser har tjent

Norge bra hittil. Forvaltningssystemet er bra, noe av det beste i verden.
Å spå om framtiden er alltid usikkert, men vi kan være enige om å legge til grunn premisset om å
redusere klimagassutslipp, og da er det ingen tvil om at man må få en innstramming i kvotesystemet
som gjelder for denne delen av utslippene; kvotepliktig sektor fram mot 2030. Det vil antageligvis
påvirke olje- og gassprisene, men samtidig må vi ta inn over oss det perspektivet som ofte har druknet
i den norske debatten, at verden skal ha olje og gass i energimiksen også i 2050. Mitt poeng er at vi
som petroleumsnasjon med høykompetente fagfolk og med et godt utgangspunkt skal være med i
konkurransen om å levere disse ressursene i 2050. Det vil bidra til ytterligere sysselsetting og
utvikling av en veldig kompetent bransje, og det vil bidra til å utvikle verdier for fellesskapet i de neste
50 år.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
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De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.
Laila Gustavsen (A)

[17:12:07]: Det er bedre med 3 enn med 1!

Som en altovergripende utfordring bak alt vi gjør, ligger i dag klimatrusselen. Vi forbruker i dag
tilsvarende 1,7 jordkloder per år, og det vet vi alle ikke kan fortsette. Men i stedet for å strupe
rammebetingelsene for en av våre viktigste næringer må vi snu perspektivet og se hvilke nye
teknologiske muligheter det gir for Norge. Kompetanse, forutsigbarhet og teknologiske gjennombrudd
er nøkkelen.
Vi har vært igjennom en periode med lav oljepris. Oljeprisen svinger, sett i et historisk perspektiv.
Men mange bedrifter har brukt den perioden til å lete etter nye muligheter og til å kutte kostnader.
Oljeprisen er bare en av faktorene i hva som skjer. De teknologiske driverne er sterke. Det å se etter
hva ny – eller, for den saks skyld, moden – teknologi kan ha av nye bruksmuligheter over tid, er viktig.
Det skjer i alle sektorer, og klyngene har en veldig viktig rolle.
Jeg bor i Norges teknologihovedstad, Kongsberg, og jeg vil bruke anledningen til å hente et par lokale
eksempler fra Kongsberg Gruppen. De tar styringssystemer innenfor offshoreteknologi over i
vindkraft, de tar teknologi fra maritim sektor over i havbruksnæringen, og de tar forsvarsteknologi, for
å nevne en annen bransje som MDG i hvert fall har litt problemer med, over i sivile produkter, bl.a. i
form av fjernstyrte tårn på småflyplasser – alle eksempler på moden teknologi brukt på nye måter. I
bunnen ligger stabile rammebetingelser og forutsigbarhet.
MDGs forslag vil avvikle olje- og gassindustrien vår. Det mener Arbeiderpartiet ikke er riktig. Min
påstand er at norsk olje- og gassnæring er godt rustet til å være med på å levere energi til en verden
som får stadig større behov, også innenfor et ambisiøst klimamål. Representanten Arnstad hadde
noen gode eksempler på det tidligere.
Jeg er enig med MDG i at det finnes risiko i å være eksponert som eier og investor i olje- og
gassnæringen, og at risikovurderinger er en del av vårt løpende eierskap. Men dette er ikke unikt for
eierskapet innenfor olje- og gasselskaper. Det er en risiko i alle næringer og innen det meste av
eierskap. Plutselig skjer det teknologiske gjennombrudd som innebærer kvantesprang. Det skjer i dag
med lynets hastighet, sammenlignet med tidligere. Men med et slikt utgangspunkt som MDG har,
burde vi ikke eksponere oss i noen bransjer.
Et verdiperspektiv: Jeg har alltid ment at vi skal overlate jordkloden til neste generasjon i bedre stand
enn den var da vi tok over. Klimaavtalen i Paris og arbeidet som pågår, gir oss håp om at vi skal lykkes
med å nå klimamål. Og det er ikke slik, tror jeg, at de som i dag jobber med å utvikle ny teknologi, er
mindre opptatt av dette enn en alminnelig stortingsrepresentant. Det er mulig å forene ordene «olje»,
«gass» og «klima», og det er mulig å forene ordene «grønn» og «energi». Med verdens behov for
energi, inklusive norsk olje og gass, framover, er det for dumt at vi ikke benytter oss av sjansen.
Rasmus Hansson (MDG)

[17:15:29]: For det første vil jeg henlede oppmerksomheten på vårt

forslag nr. 8, hvor det har sneket seg inn et «ikke» som ikke skulle være der. Vi vil derfor erstatte
forslag nr. 8 med et forslag nr. 15, som er delt ut, og som lyder:
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«Stortinget ber regjeringen vurdere en fradragsberettiget avgift» – altså ikke en
«ikke-fradragsberettiget avgift» – «på all olje- og gassaktivitet som går til et eget
feltavviklingsfond for å redusere statlige kostnader ved feltavvikling.»
Vi har en relativt solid enighet i salen og i landet vårt om at hele målet med klimapolitikken er at
verden må ut av den fossile avhengigheten. Da er det grunnleggende oppsiktsvekkende at
stortingsflertallets svar på Norges rolle i det er at vi skal fortsette å produsere fossil energi. Det er vår
strategi – vår markedsstrategi og vår klimastrategi – i en verden som skal bli kvitt fossil energi, og
hvor kravene til å kutte ut fossil energi ikke kommer til å avta. De kommer til å øke, og det er noe som
tydeligvis ikke har sunket helt inn hos representantene.
Derfor er det ikke spørsmål om å kverke oljenæringens kompetanse, det er ikke spørsmål om å kutte
inntektene som vi lever så godt av – det er spørsmål om vi skal ta den politiske og mentale
omstillingsjobben på alvor, og begynne å sette inn ressursene på å skape de arbeidsplassene vi trenger
som alternativ til olje- og gassvirksomheten, nå. Olje- og gassvirksomheten har, som alle vet, allerede
mistet 30 000–40 000, eller enda flere, arbeidsplasser på grunn av oljemarkedet selv. Dette var vi
totalt uforberedt på. Regjeringen hadde ingen mottiltak klare, men et godt norsk ikke-fossilt arbeidsliv
har absorbert veldig mange av de folkene, og viser at vi har stor omstillingsevne når vi trenger den.
Men det er all grunn til å tro at oljevirksomheten kommer til å fortsette å miste arbeidsplasser, og det
er all grunn til å forberede seg på konsekvensene av en mye lavere oljepris enn det vi håper å få. Det er
god næringspolitikk å begynne å forberede seg, og det er oppsiktsvekkende dårlig næringspolitikk at
Stortingets flertall sier tvert nei til å begynne å tenke over de mulige konsekvensene av langsiktig lav
oljepris og ytterligere tap av arbeidsplasser i oljenæringen.
Det er rart at Stortinget ikke vil være med på en begynnende diskusjon om hva Norge skal gjøre i en
framtidig verden som ikke vil ha olje og gass, og hvor vi har et marked rundt oss som allerede gir
stadig større tegn på at det vil de ikke.
Presidenten: Representanten Rasmus Hansson har da tatt opp forslag nr. 15, som skal erstatte
forslag nr. 8.
Statsråd Terje Søviknes

[17:18:51]: Jeg må få lov til å kommentere noe av det siste som ble

sagt. I forslaget står det helt ettertrykkelig at å fase ut innen 2040 betyr å slutte med norsk
petroleumsvirksomhet. Det betyr å sette i fare både arbeidsplasser, kompetanse og verdiskapning i
denne bransjen som tjener fellesskapet.
Det må være lov å spørre i en debatt som denne om hvordan man vil erstatte det inntektstapet som
fellesskapet vil lide av. Det var det jeg gjorde i mitt første innlegg. Det er nemlig slik at de
arbeidsplassene vi her snakker om, ikke er som hvilke som helst andre arbeidsplasser når det kommer
til verdiskapning. En arbeidsplass i olje- og gassbransjen genererer ca. 10 mill. kr i verdiskapning – ett
årsverk. Når det gjelder det som ligger i representanten Rasmus Hanssons forslag om å fase inn 10
000 nye alternative arbeidsplasser: Det er ingen i dag som kan peke på noen næringer som kan ha
tilsvarende verdiskapning som det man i dag har fra hvert årsverk i olje- og gassvirksomheten. Det
høres ut som en «quick fix», men dessverre: Det finnes ingen «quick fix» for å erstatte det
inntektsnivået vi i dag har fra norsk petroleumssektor.
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Det har vært mitt poeng å synliggjøre at den kompetansen vi har bygd opp, legger grunnlaget for at vi
kan ta nye teknologiske sprang og være med, være konkurransedyktige, både når det gjelder miljø og
utslipp fra en petroleumssektor etter 2040 og i forhold til å få ned kostnadene til utbygging og
utvinning av norske petroleumsressurser etter 2040. Hvis vi skal si fra oss den muligheten gjennom et
forslag som Miljøpartiet De Grønne, med støtte fra SV, fremmer her i denne salen i dag, vil det være
en stor unnlatelsessynd i forhold til framtidige generasjoner, som også skal ha et grunnlag for sin
velferd og sine muligheter til å utvikle det norske samfunnet videre.
Presidenten: Representanten Rasmus Hansson har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en
kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Rasmus Hansson (MDG)

[17:21:20]: Det som er en «quick fix», er å innbille seg selv at

Norge skal opprettholde sin velferd og sine arbeidsplasser og løse sine framtidige problemer ved bare
å fortsette med den deilige oljevirksomheten vår. Det som er en «quick fix», er å nekte å starte
planleggingen av det vi alle vet vi må, nemlig å komme ut av oljenæringen på en ansvarlig måte, mens
vi flytter ressursene våre over til å skape de nye grønne næringene. Det som er en «quick fix», er å
forsøke å innbille oss selv at Norge bidrar til å løse verdens klimaproblem ved å produsere mest mulig
olje lengst mulig. Dette er «quick fix», herr statsråd, fordi det ikke kommer til å fungere, og fordi det
ikke er ansvarlig. Det er heldigvis en «quick fix» som jeg er overbevist om at vi kommer til å diskutere
på en litt mer kritisk og ansvarlig måte enn det vi har oppnådd i denne debatten.
Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.
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Voteringsoversikt for sak:
Representantforslag om en strategisk omstilling og utfasing av norsk
petroleumsproduksjon i perioden 2018 -

2040

for å redusere Norges økonomiske risiko og

innfri klimamålene i Paris-avtalen
Til sakssiden
President: Kenneth Svendsen {FrP)
Dokumenter: lnnst. 258 5 (2016-2017), Jf. Dokument 8:48 5 (2016-2017)
Referat: Stortinget 25.04.2017. Sak nr. 4
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Voteringsresultater
1

MOT

Votering

(26.04.2017 Kl. 00:29:35)

Det ble votert over:
Forslag nr. 7 og 9 - 15 på vegne av MDG.

Fordeling
1 for/ 96 mot

Votering fordeN pi:
Parti

2

Votering

Fylke

Representant

(26.04.2017 Kl. 00:29:52)
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Det ble votert over:
Forslag nr. 3 - 6 på vegne av SV og MDG.

Fordeling
4for / 93 mot

Votering forden på:
Parti

Fylke

Representant

3
MOT

(26.04.2017 Kl. 00:30:20)

Det ble votert over:
Forslag nr. 2 på vegne av V, SV og MDG.

Fordeling
9for / 88 mot

Votering forden på:
Parti

4

Fylke

Representant

Votering

(26.04.2017 Kl. 00:30:35)

Det ble votert over:
Forslag nr.1 på vegne av KrF, V, SV og MDG.
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Fordellng
1.5 for/ 82 mot

Votering fordelt på:
Parti

5
FOR

Fylke

Representant

Votering

(26.04.2017 Kl. 00:30:58)

Det ble votert over:
lnnstlllingens tilråding

Fordellng
Enstemmig vedtatt

Votering fordelt på:
Det foreUgger Ikke. det.alJert ttat.a tll denne vot~rlngei,. Les hvorfor

Status

Vedtak i korthet
Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en strategisk
omstllllng og utfasing av norsk petroleumsproduksjon I perioden 201.8-2040 for å redusere Norges
økonomiske risiko og Innfri klimamålene I Paris-avtalen. Representantforslaget er vedlagt protokollen.

Behandling og vedtak
Saken er ferdigbehandlet
Vedtak I samsvar med Innstillingen
Vedtak og henstllllnger
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Sak nr. 11 [19:10:13]
Initiativdebatt om oppfølging av Paris-avtalen (initiativ fra energi- og miljøkomiteen)

Talere
Vis alle replikker

(A)

[19:16:48] Hovedinnlegg

(H)

[19:22:06] Hovedinnlegg

(KrF)

[19:42:47] Hovedinnlegg

[19:48:22] Hovedinnlegg

(SV)

Heikki Eidsvoll Holmås

[19:37:21] Hovedinnlegg

(MDG)

(A)

Rigmor Andersen Eide

Marit Arnstad

[19:32:00] Hovedinnlegg

(SV)

(KrF)

Tina Bru

[19:27:00] Hovedinnlegg

(Sp)

(Sp)

Terje Aasland

Statsråd Vidar Helgesen

Per Olaf Lundteigen

[20:05:23] Hovedinnlegg

[20:08:31] Hovedinnlegg

[20:11:25] Hovedinnlegg

[20:14:10] Hovedinnlegg

[20:17:32] Hovedinnlegg

Rasmus Hansson

Rigmor Andersen Eide

Terje Aasland

Heikki Eidsvoll Holmås

Statsråd Vidar Helgesen
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(Sp)

(V)

(SV)

(Sp)

[20:20:48] Hovedinnlegg

[20:23:53] Hovedinnlegg

[20:27:04] Hovedinnlegg

[20:30:30] Hovedinnlegg

[20:33:15] Hovedinnlegg

(A)

(Sp)

(SV)

(V)

(H)

(A)

(SV)
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Per Olaf Lundteigen

Ola Elvestuen

Heikki Eidsvoll Holmås

Marit Arnstad

Statsråd Vidar Helgesen

[20:36:34] Hovedinnlegg

[20:39:37] Hovedinnlegg

[20:40:48] Hovedinnlegg

[20:44:10] Hovedinnlegg

[20:46:26] Hovedinnlegg

[20:49:33] Hovedinnlegg

[20:52:54] Hovedinnlegg

Terje Aasland

Per Olaf Lundteigen

Heikki Eidsvoll Holmås

Ola Elvestuen

Gunnar Gundersen

Per Rune Henriksen

Heikki Eidsvoll Holmås

Vis alle talere
Presidenten: Energi- og miljøkomiteen har med grunnlag i Stortingets forretningsorden § 22
syvende ledd andre punktum anmodet om en debatt om oppfølging av Paris-avtalen.
Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5
minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen.
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Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til inntil seks
replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på
talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.
Presidenten vil videre gjøre oppmerksom på at det i Stortingets forretningsorden er tatt inn en
bestemmelse vedrørende taletid for slike debatter, ved at en representant for hvert parti gis adgang til
et ubegrenset antall innlegg. Disse talerne er meldt inn til presidenten på forhånd. Også medlemmer
av regjeringen som deltar i debatten, vil ha adgang til et ubegrenset antall innlegg.
– Det anses vedtatt.
Ola Elvestuen (V) [19:11:21] (ordfører for saken): Fra komiteen har vi bedt om en initiativdebatt
om oppfølging av Paris-avtalen, basert på den beskrivelsen av oppfølging som regjeringen har gitt i
budsjettet for 2017.
Når det gjelder Paris-avtalen, er det avgjørende at man har kommet fram til en enighet. Den viser et
taktskifte i det internasjonale arbeidet, men den snur også på mange måter det som er politikken
omkring det internasjonale klimaarbeidet fra tidligere, hvor man trengte nye initiativ for å få på plass
en avtale, til i dag, hvor dette handler om hvordan man som enkeltnasjoner klarer å gjennomføre sine
forpliktelser. Men det er en kjensgjerning at de nasjonalt fastsatte bidragene er langt unna å være
tilstrekkelig for å nå temperaturmålet i Paris-avtalen.
Utslippskuttene som er meldt inn gjennom landenes nasjonalt fastsatte bidrag, representerer kun ca.
25 pst. av det som det er behov for å holde oppvarmingen under to grader, og man er enda lenger
unna 1,5-gradersmålet, som man jo er enig om at å strekke seg mot. Det er derfor avgjørende at alle
land, og spesielt verdens rike land, oppjusterer ambisjonene sine i de nasjonalt fastsatte bidragene
fram mot 2020.
Det er positivt at Stortinget i forbindelse med ratifiseringen av Paris-avtalen bad regjeringen komme
tilbake til Stortinget med et forslag til forsterkede klimamål i forkant av den dialogen som skal være i
2018 om hvordan man skal gå videre med målsettingene. En prosess under Paris-avtalene er å øke
ambisjonene i de nasjonalt fastsatte bidragene før endelig innmelding før 2020.
Som Stortinget har påpekt, krever Paris-avtalen at de nasjonalt fastsatte bidragene skal representere
et lands til enhver tid høyeste mulige ambisjon. Avtalen inneholder også bestemmelser om at de rike
landene må gå foran med både å kutte egne utslipp og å bidra med klimafinansiering. Alle land må i
sitt nasjonalt fastsatte bidrag under Paris-avtalen forklare hvordan bidraget representerer landets
høyeste mulige ambisjon, og at det er i tråd med deres rettferdige andel av den globale innsatsen.
Også Norges oppfølging av Paris-avtalen må ta utgangspunkt i dette og belyse hvordan Norge kan
levere forsterkede klimamål før 2020 som er i tråd med disse prinsippene. Paris-avtalens forsterkede
temperaturmål må holde den globale oppvarmingen godt under to grader og etterstrebe å holde den til
en og halv grad.
Paris-avtalen oppfordrer de utviklede landene til snarest å skalere opp sin klimafinansiering til
utviklingsland, slik at målet om 100 mrd. amerikanske dollar årlig fra 2020 nås. Dette er et sentralt
element i avtalen og er viktig for å bidra til at utslippskuttene i utviklingsland kan realiseres. Dette er
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et av de usikkerhetsmomentene som har kommet etter Paris-avtalen, spesielt når det gjelder USAs
rolle og hvilken forventning vi i årene framover kan ha til USA o å bidra til å nå dette målet på 100
mrd. dollar.
Det er gledelig at i svaret fra statsråden på akkurat dette spørsmålet, er det ikke noe tegn foreløpig til
at rike land ikke følger opp sine forpliktelser. Men det er klart at dette er en av usikkerhetene vi har
framover.
Det nasjonalt fastsatte bidraget bør omfatte helheten av Norges bidrag til den internasjonale
klimainnsatsen, og ikke bare omhandle utslippskutt i Norge. En del av Paris-avtalen som ikke nevnes i
regjeringens redegjørelse i forbindelse med budsjettet, er artikkel 6 om markedsmekanismer. I
forhandlingen om regelverk jobber Norge aktivt for å inkludere finansieringen REDD+, som Norge er
en stor donor til, i markedsmekanismen under Paris-avtalen. Dette vil bety at støtte til REDD+ vil
kunne gi utslippsrettigheter for det landet som gir finansiell støtte.
Selv om regjeringen er tydelig på at Norge ikke vil bruke utslippsrettigheter generert fra REDD+ til å
oppfylle vårt 2030-mål, vil en inkludering av REDD+ i en markedsmekanisme under Paris-avtalen
bety at andre parter eller aktører vil kunne benytte seg av slike utslippsrettigheter.
Fra Venstres side er vi opptatt av at Norge må jobbe for å holde REDD+ utenfor et framtidig
kvotemarked. Hvis REDD+ gjøres til en del av kvotemarkedet, vil bevaring av regnskog isteden bli en
del av oppfyllelsen av eksisterende mål, og enhver utslippsreduksjon i skogen vil oppveies av
tilsvarende redusert innsats et annet sted. Bevaring av regnskog og kutt i utslipp av fossil energi er to
forskjellige ting som ikke bør blandes sammen. Bruk av kull, olje og gass gjør irreversibel skade på
klimaet fordi det slipper ut CO2, som blir værende i atmosfæren i mange hundre år og til dels flere
tusen år. Bevaring av regnskog er derimot reversibelt.
President, jeg tror min tid er brukt opp.
Presidenten: Korrekt!
Terje Aasland (A)

[19:16:48]: Da vi fikk Parisavtalen, var det vel det nærmeste vi kan komme

klima-kick-off, hvor egentlig budskapet var tydelig: Vi må gjøre jobben, og vi må hjem og gjøre jobben.
Det var hovedbudskapet som festnet seg. Sånn sett har vi laget og tilsluttet oss i Stortinget et
rammeverk som vi mener står seg godt, at vi skal gjøre jobben sammen med EU. Og målsettingen er
ganske tydelig: Vi skal kutte klimagassutslippene med 40 pst. Det er tolv år til, så vidt litt mer. Derfor
haster det selvfølgelig med konkrete tiltak som virker, og som gjør at vi også med en sterkere stemme
enn det vi kanskje kan nå, faktisk med autoritet kan vektlegge også den internasjonale debatten.
I redegjørelsen fra regjeringen som har kommet til komiteen, som er datert 27. april 2017, står det:
«Parisavtalen og Parisbeslutningen ga partene i oppgave å lage veiledning og
regelverk for å gjøre avtalens bestemmelser gjennomførbare, understøtte progresjon
i landenes innsats og ved gode insitamenter og prosesser hjelpe partene i å utvikle
klarere og mer ambisiøse mål.»
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Så er spørsmålet mitt: Er vi der? Jeg synes det er riktig å ta noe av denne debatten nettopp med det
som utgangspunkt. Har det skjedd noe nasjonalt på dette området? Jeg mener at vi som nasjon er for
tafatte, og at vi ikke er tydelige nok. Arbeiderpartiet har lenge påpekt akkurat det. Vi la fram over 40
klimaforslag, konkrete forslag innenfor både transport, industri, landbruk og skog, i februar 2016. Vi
inviterte til et bredt forlik. Høyre og Fremskrittspartiet var selvfølgelig ikke med på det. Vi fikk ikke
noe bredt forlik den gangen.
I vårt alternative statsbudsjett for 2017 presenterte vi vår klimapakke. Vi pekte ut de sektorene vi ville
gjøre utslippskutt i. Vi pekte på de tiltakene vi ville gjøre, og vi tallfestet også de utslippskuttene som
vi hadde foreslått. Og vi gjorde ikke minst våre budsjettprioriteringer i tråd med dette. Våre tiltak i
vårt alternative budsjett ble godt mottatt ikke minst fra miljøbevegelsen.
Når vi leser redegjørelsen om oppfølgingen av Parisavtalen, er det åpenbart at det vi etterspør og
tenker på, er handling nasjonalt for nettopp å bedre vår posisjon internasjonalt. Men i redegjørelsen
fra regjeringen er det først og fremst utviklingen internasjonalt det pekes på. Man skal selvfølgelig
ikke undervurdere det internasjonale arbeidet, som er helt avgjørende og viktig i forhold til det, og jeg
er enig i at «å få på plass en god prosess rundt den fasilitative dialogen, slik at den kan fungere som en
god plattform for forsterkning av landenes klimaarbeid», er viktig. Men når komiteen nå har bedt om
en debatt om oppfølgingen av Parisavtalen, håper i hvert fall vi i Arbeiderpartiet at vi kan få en debatt
nå om hvordan vi skal kunne klare å nå målet vårt om 40 pst. utslippskutt innen 2030. Vi har lagt
fram vår plan, og vi venter i spenning på hva regjeringen vil gjøre.
Så registrerer vi at nå i tolvte time, på slutten av en stortingsperiode og når vi nærmer oss nye
justeringer også knyttet til Parisavtalen, skal vi få en klimamelding lagt fram, en klimamelding som
Stortinget ikke får tatt stilling til, en klimamelding som Stortinget ikke får diskutert i denne
stortingsperioden. Det kan jo settes spørsmålstegn ved hvorfor en skal ha en sånn tilnærming. Hvorfor
har ikke dette kommet tidligere? Hvorfor har det vært så vanskelig? Det er vanskelig å se.
Det andre er at vi gjennom vår tilknytning til EU når det gjelder klima, skulle få en klarhet i dette, og
avtalen skulle være på plass i 2016, altså i fjor. Men våren 2016 kunne Høyre-statsråden fortelle at
avtalen med EU likevel ikke ville være på plass i løpet av 2016. Forhandlingene ville trekke ut til 2017.
Nå skriver regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at det er ventet at regelverket først vil bli vedtatt
sent i 2017 eller tidlig i 2018. Det er nå gått to år siden Stortinget vedtok en felles gjennomføring av
klimamålet med EU, grunnlaget for vår oppfølging knyttet til Parisavtalen, men vi vet ennå ikke hva
det blir. Vi venter fremdeles på helt essensielle avklaringer: Blir det en bilateral avtale? Blir det en
protokoll 31-tilnærming? Eller blir det en ordinær innlemmelse i EØS-avtalen? Disse helt
grunnleggende spørsmålene er ubesvart. Det er på tide i oppfølgingen også av Parisavtalen at vi klarer
å svare ut noe av det som er nasjonalt på vår hjemmearena.
Tina Bru (H)

[19:22:06]: Per i dag har 144 land ratifisert Paris-avtalen. Optimisten kan hevde

at vi nå ikke lenger diskuterer om klimaendringene er reelle, eller om vi skal gjøre noe med det, men
hvordan og hvor raskt vi skal omstille oss. Det må også Norge svare på, og jeg legger til grunn at det vil
være litt av bakteppet for debatten her i kveld.
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Paris-avtalen var sterkt ønsket av Norge. For et lite land med en åpen økonomi og som er avhengig av
internasjonal handel, har vi alt å tjene på at flest mulig land er enig om rammene for klimapolitikken.
Derfor har Norge under skiftende regjeringer vært en pådriver i de internasjonale
klimaforhandlingene. Det er verdt å minne om at den norske delegasjonen i Paris arbeidet for en mer
forpliktende avtale enn det som ble vedtatt, men samtidig skal vi være glade for at Paris-avtalen
stadfester et ambisiøst mål om å holde den globale temperaturøkningen godt under 2 grader og
tilstrebe å begrense den til under 1,5 grad.
Vårt nasjonale bidrag etter Paris-avtalen er et innmeldt mål om å redusere utslippene med minst 40
pst. innen 2030, som vi vil gjennomføre sammen med EU. Det er et mål som er i tråd med
togradersmålet i avtalen. På mange måter markerer dette et tidsskille i norsk klimapolitikk. Vi har
aldri tidligere hatt et like forpliktende mål for utslippskutt.
Regjeringen har varslet at det skal legges frem en klimamelding før sommeren, som skal presentere en
overordnet strategi for hvordan Norge skal nå målet i Paris-avtalen. Samtidig skal vi vedta en klimalov
som lovfester at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og sørge for at vi får jevnlige
oppdateringer på hvordan vi ligger an i måloppnåelsen. Loven er også inspirert av Paris-avtalens
system med femårige gjennomganger av status, noe som vil styrke vår mulighet til å følge opp målet
frem mot 2050.
Vi har manglet et godt rammeverk for norsk klimapolitikk. Med Paris-avtalen, EU-forpliktelsen og
klimaloven har vi tatt et langt skritt i riktig retning for å kutte utslipp og sette norsk klimapolitikk inn i
et system som gjør det mulig å ta gode valg som politikere og følge utviklingen tettere i årene
fremover.
Jeg vil likevel minne om at klimapolitikk ikke er et norgesmesterskap. Skal vi takle klimautfordringen,
krever det internasjonalt samarbeid. Når norsk klimapolitikk er så tett knyttet til internasjonale
prosesser, og særlig til EU, må tiltakene vi skal vedta her hjemme, harmonisere med det
internasjonale rammeverket. Norge er i dialog med EU om vår felles oppfyllelse av klimamålene, og vi
er en pådriver for å styrke og forbedre de verktøyene vi allerede har.
Da Stortinget ratifiserte Paris-avtalen, ble regjeringen bl.a. bedt om å legge frem en oppsummering av
oppfordringene som Paris-avtalen inneholder, og hvordan disse skal følges opp. Det ble gjort i
statsbudsjettet i fjor.
Og det er oppmuntrende lesning å se hvordan Norge på mange områder er et foregangsland i det
internasjonale klimaarbeidet. For eksempel har vi satt oss ambisiøse mål for reduserte
klimagassutslipp, som omfatter hele økonomien og forpliktelser vi allerede har under Kyotoprotokollen. Vi er også ledende i verden på å støtte arbeidet med å ta vare på skog som binder store
mengder karbon i utviklingsland. Norge har vært en pådriver i utformingen av rammeverket for
REDD+, som er en viktig del av arbeidet med å redusere avskoging og skogdegradering i
utviklingsland. Sist men ikke minst er Norge også en stor giver til klimafinansiering internasjonalt,
som også er et viktig punkt i Paris-avtalen.
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Norge skal følge opp avtalen, og klimatiltakene vi nå gjennomfører, bidrar til at vi er godt på vei.
Utslippene i ikke-kvotepliktig sektor har gått ned tre år på rad. Nye anslag fra Finansdepartementet
viser at avstanden til 2020-målet, som var 8 millioner tonn da vi kom i regjering i 2013, nå har
krympet til 2 millioner tonn. Dette viser at politikken virker, men vi skal også videre herfra for å lykkes
med de ambisjonene vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen.
Norge er et land som i mange år har tatt klimautfordringen på alvor. Kanskje er det derfor heller ikke
så rart at Norge var et av de første landene som ratifiserte Paris-avtalen, men det siste året har det
derimot skjedd flere ting internasjonalt som er utfordrende. Først og fremst er det nå uvisst hvordan
USA – til tross for at de har ratifisert avtalen – kommer til å følge opp avtalen videre. Presidenten har
varslet at han ønsker å trekke USA fra avtalen. Vi vet ennå ikke om det faktisk kommer til å skje, men
det gjør meg bekymret, og at det i det hele tatt finnes tvil om USAs rolle i det framtidige klimaarbeidet,
er svært synd.
Det skal uansett aldri være noen tvil om at Norge står støtt bak avtalen, at vi vil jobbe for at den
forsterkes videre, og at landenes ambisjoner heves. Vi vet at det fortsatt finnes et stort gap mellom
landenes samlede bidrag så langt og det som kreves for å nå målet i Paris-avtalen. Vi skal fortsette det
internasjonale arbeidet og dialogen med partene i avtalen for å lykkes med å bekjempe
klimaendringene.
Rigmor Andersen Eide (KrF)

[19:27:00]: Under klimatoppmøtet i Pais greide verdens

nasjoner for første gang å samle seg rundt en avtale som har som mål å begrense oppvarmingen av
kloden. Denne avtalen ble omtalt som historisk og skal markere et taktskifte i global klimapolitikk,
men det er ennå for tidlig å konkludere med at avtalen vil markere starten på en ny æra eller om den
vil stå igjen som et symbol på maktesløsheten som ble utvist i møte med globale klimaendringer. Det
som vil avgjøre dette, er hvordan vi oppfyller våre forpliktelser. Nå skal vi begynne å implementere
Paris-avtalen i vår hjemlige politikk gjennom deltakelse i EUs program. En vesentlig faktor i dette er
at transportsektoren må ta store kutt. Suksess i ikke-kvotepliktig sektor er ikke mulig uten at vi lykkes
med å kutte utslippene fra transport. Det er her utslippene er høyest, men også her potensialet er
størst. Vi trenger en raskere omlegging til lavutslippsbiler, økt satsing på kollektivtransport og gods
fra vei til bane. Transportsektoren blir den klart største utfordringen framover, men utslippene må
ned i alle sektorer.
Ved behandlingen av statsbudsjettet for inneværende år ble klimapolitikken det aller mest vanskelige.
Vi husker at regjeringa lanserte sitt ultimatum om den såkalte bilpakken, noe som var svært
provoserende og skapte mange ekstrarunder før vi til slutt kom på plass med et rimelig greit resultat.
Klimautfordringene, for ikke å si den varslede klimakatastrofen, har vært snakket om i mange tiår. I
mange tiår har vi i vår del av verden somlet med å treffe tiltak, men rett skal være rett: Paris-avtalen
var en historisk milepæl, og svært mye har skjedd politisk de siste årene også her i Norge. Vi så av
budsjettdebatten om klimapolitikk at dette fort blir en øvelse for nerder om tabeller og beregninger og
uenighet om beregningene. Debatten blir fort så teknisk at vanlige mennesker faller av. Vi trenger
spesialistene i klimadebatten, og det er mange tekniske beregninger som er viktige her, men vi må
ikke miste perspektivet på at det i bunn og grunn handler om rettferdighet globalt og i et
generasjonsperspektiv. Norge er ikke den som betaler den høyeste prisen for somlinga. Vi merker mer
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ekstremvær, mindre skiføre om vinteren og mer regn om sommeren. Det er menneskene i landene
rundt ekvator som allerede nå betaler en høy pris, og som står i fare for å betale en enda høyere, ja
katastrofalt høy, pris, og det er ikke de som har brakt CO2-balansen i atmosfæren i utakt.
Susi Banderas, som er sekretær og primus motor for et ungdomsinitiativ mot klimaendringer i Kenya,
skriver til Kristelig Folkeparti: De globale temperaturdataene viser at månedene januar og februar i
2015, 2016 og 2017 har blitt varmere og varmere. Dette har ført til redusert regn og er en viktig årsak
til den alvorlige tørken som vi har opplevd i første kvartal i 2017. Mye av vegetasjonen er allerede
stresset av de marginale vannforholdene mange steder og er ekstra utsatt for klimaendringer. Følgene
av minimal eller ingen nedbør i nord og langs kysten fører til redusert avling eller ingen avling, sulten
eller døende buskap og også menneskelige lidelser og død foruten usikkerhet om matforsyning og
eskalerende konflikter mellom befolkningsgruppene. En konstant økende usikkerhet om
livsbetingelser på grunn av klimaendringer svekker også folks styrke til å håndtere andre kriser som
måtte oppstå. Kenya estimerer sine årlige utgifter til å takle klimaendringer til om lag 2,7 milliarder
dollar, og har hittil bare lyktes med å skaffe til veie 1 milliard.
Dette er grovt urettferdig. Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på nestekjærlighet, forvalteransvar
og menneskeverd. Alle tre grunnpilarene tilsier at vi er forkjempere i kampen mot klimaendringer,
men det handler også om en nedsmelting av polene, endrede livsbetingelser for arter som både har
verdi i seg selv, og som spiller en viktig rolle i det store samspillet vi mennesker er en del av. Derfor
fremmet Kristelig Folkeparti i vår et forslag i Stortinget om marine verneområder og en systematisk
praktisering av føre var-holdning i alle sammenhenger i tidligere helt eller delvis islagte områder. Her
dreier det seg om en helt annen kant av verden enn det som ble beskrevet nettopp fra Kenya, men også
her er det balansen i naturen som står på spill.
Jeg tror jeg slutter der. Marit Arnstad (Sp)

[19:32:00]: Paris-avtalen er viktig. Hvis den

fungerer som den skal, kommer den til å bety en betydelig omstilling både i Norge og i de fleste land
rundt oss. Så er den sjølsagt unik – som den første mer globale, rettslig bindende klimaavtalen.
Den kommer altså til å bety en god del endringer og omstillinger for oss, sjølsagt kanskje mest i de
sektorene som er ikke-kvotepliktige, men det vil også bety store omstillinger for resten av næringslivet
og olje- og gassindustrien som er en del av kvotepliktig sektor.
Det er ikke slik at klimaomstillingene og klimautfordringene blir like i alle land. De kommer til å bli
litt forskjellige i de ulike land. En av utfordringene i Norge er at vi i stor grad allerede har en fossilfri
energiproduksjon. Dermed blir mange av omstillingstiltakene som Norge må gjøre, både mer kostbare
og mer krevende enn dem mange andre land har foran seg, i alle fall det neste tiåret.
Også den delen av industrien som i dag er innenfor det som heter kvotepliktig sektor, må forberede
seg på betydelige omstillinger. Gjennom teknologiutvikling og gjennom beslutninger må også
selskapene innenfor den sektoren belage seg på å bidra til reduksjoner i klimagassutslipp. Det har de
tidligere vist seg i stand til å gjøre. Gjennom teknologiutvikling har de tidligere vært i stand til å bidra
til klimagasskutt, og det må de gjøre også i årene framover, i tillegg til å være en del av det felles
kvotesystemet man har med EU.
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Når det så gjelder ikke-kvotepliktig sektor, kommer en stor del av omstillingen til å skje innenfor
transportsektoren. Det er kanskje der debatten også har blitt sterkest så langt. Det tror jeg er viktig, og
det tror jeg er bra. Det vil være mange muligheter i transportsektoren, og vi begynner så vidt å se noen
av dem, både gjennom nullutslipps- og lavutslippsferger, men også når det gjelder spørsmålet om å få
omstilt personbilparken til elbiler, og også tungtransporten kanskje mer, gjennom et felles
virkemiddel, f.eks. i form av et CO2-fond.
Jeg har lyst til å nevne jordbrukssektoren lite grann, fordi det er en krevende sektor. Det er faktisk en
av de sektorene i Norge som de siste årene har hatt litt reduksjon i sine klimagassutslipp. Det blir
krevende for jordbruket. Jeg tror det er viktig når vi diskuterer jordbruket, at vi i alle fall har et klart
skille mellom utslippene fra biologiske prosesser i jordbruket og utslipp av klimagasser som har sitt
utspring i fossile kilder.
Vi har ventet på en mulighet i Stortinget til å få en bredere drøfting omkring oppfølgingen av Parisavtalen. Det har vi hittil ikke fått. Det har vært litt tilløp til det i Europa-utvalget, og det har vært litt
tilløp til det gjennom saker som er fremmet enkeltvis i Stortinget. Men hele tida har en sagt at vi må
avvente når det gjelder spørsmål om et felles regelverk med EU og om måloppnåelse – om hvordan en
skal gjennomføre det med EU. Men plutselig bestemmer regjeringen seg for at de skal legge fram en
klimamelding sommeren 2017. Ikke er den varslet til Stortinget tidligere, og sjølsagt kommer den ikke
til å bli behandlet i Stortinget i vår, for det er altfor sent. Men det hadde vært interessant å få vite litt
om hvorfor en absolutt nå – før en får vedtatt noe felles regelverk med EU – finner grunn til å legge
fram en klimamelding, og om når Stortinget kan forvente at den klimameldinga blir lagt på bordet.
Så er det også spørsmål om felles gjennomføring med EU skal være en bilateral avtale, eller om det
skal være en del av EØS. Det tredje – og kanskje viktigste – spørsmålet er: Hvordan har Norge prøvd å
påvirke EU når det gjelder felles gjennomføring? Det er nemlig ikke alt i det EU foreslår, som kommer
til å bli like enkelt.
En av de tingene som er til stor bekymring, er den måten EU-kommisjonen foreslår å regne på når det
gjelder skog. Det er en metodikk som kommer til å føre til – hvis Norge øker sin avvirkning av skog og
benytter den til f.eks. å bygge trehus istedenfor betonghus eller å bruke den i drivstoff – at vi vil bli
straffet for det, slik som EU-kommisjonen nå foreslår. Hvis vi økte avvirkningen fra 10 millioner til 15
millioner kubikkmeter, som Miljødirektoratet har sagt er bærekraftig, ville det bli regnet som 4
millioner tonn økte CO2-utslipp, etter de reglene som EU-kommisjonen nå har lagt fram. Det kan ikke
godtas. Spørsmålet er: Hva har regjeringen tenkt å gjøre, og hva har regjeringen gjort så langt når det
gjelder å få stoppet et slikt forslag?
Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

[19:37:21]: Klimaavtalen i Paris var et paradigmeskifte for

hvordan verdens klimaarbeid skulle organiseres: Fra todelingen mellom i-land og u-land fikk alle land
et ansvar for å stoppe den globale oppvarmingen. Fra å ha en sentralt framforhandlet mål for hvert
enkelt land, ble de opp til hvert enkelt land å sette sine egne og stadig mer ambisiøse mål. Og fra å
være noe som klimapolitikere drev med, ble Paris-avtalen noe som både organisasjoner og en rekke
bedrifter følte eierskap til og ønsket å få til og lykkes med. Mer ambisiøse mål skulle få land til å
revidere sin egen klimapolitikk, og det at vi satte et 1,5-graders mål i stedet for et 2-graders mål skulle
få til nettopp det. Beskjeden var klar: Gå hjem, brett opp ermene og forsterk innsatsen i
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klimadugnaden, og gjør det så fort som mulig. Det er bare nullutslipp som er godt nok, er den eneste
konklusjon som er mulig å trekke. Men det er vanskelig å se at Paris-avtalen overhodet har hatt
innvirkning på regjeringens politikk.
Norges viktigste bidrag til klimaendringene er det vi gjør for å løfte olje, kull og gass fra jordens indre,
slik at den havner i atmosfæren. Likevel har regjeringen sagt nei til å vurdere hva det nye målet om å
sikre global oppvarming til godt under 2 grader og ned mot 1,5 grader, har å si for Norges største
næring, oljenæringen. De har sågar økt tildelningen av oljeblokker til «all time high». De har avvist
forslaget fra Erna Solbergs eget ekspertutvalg for grønn konkurransekraft som anbefaler endringer av
den sterkt subsidierende oljeskatteregimet som vi har, og de nekter f.eks. å svare Stortinget på hva
Goliat-utbyggingen koster fellesskapet. Hvilken risiko løper vi for liknende blemmer i framtiden?
Fra regjeringen hører vi kontinuerlig at det ikke er gjennom å redusere tilbud av norsk olje at vi skal
redusere verdens klimagassutslipp, men samtidig. Dette står i sterk kontrast til hva man ellers mener.
Samtidig mener regjeringen at andre land skal redusere sin kullproduksjon for å redde verden, på
tross av at norsk olje er omtrent like ille for klimaet som tysk kull.
Hva med å kutte Norges egne utslipp i Norge og i verden? Norges egen innsats for det? Det er ingen
økt innsats i verden, snarere tvert imot med betydelige kutt i fornybarsatsingen i verden. Vi har jobbet
hardt for det å hindre at regnskoghogst – regnskoginitiativet som den rød-grønne regjeringen fikk på
plass – ikke lenger skal hindre at kloden kokes, men istedenfor skal kunne gi godkjentstempel for økte
utslipp fra klimaforurensningen fra luftfarten.
Men hva med Norge og norske utslippskutt? For det første: Klimaforlikets mål, som et enstemmig
storting har sagt med tydelige mål for klimagassutslipp i 2020, nås ikke før i 2030. Dette ble bekreftet
av regjeringen selv i Perspektivmeldingen der prognosen sier nettopp dette. Der får vi også svar på
spørsmålet: Hvor lang tid mente Høyre man trengte for å oppfylle klimaforliket? Nå har vi fått svaret:
17 år. Mens den rød-grønne regjeringen brukte seks år fra første klimaforlik til å få på plass halvparten
av kuttene, så trenger Høyre 17 år på å ta den andre halvparten.
Det andre er: Hvorfor er det slik at regjeringen ikke kutter? Jo, fordi alle nasjonale mål for
utslippskutt er avskaffet, og dette skjedde i forbindelse med behandlingen av regjeringens
klimamelding, der alle partiene, bortsett fra MDG og SV, stemte for en slik innretning. Når vi nå har
en klimalov til behandling, står «felles gjennomføring med EU» omtrent 200 ganger, mens det i
klimaloven snakkes bare seks ganger om utslippskutt. Vi skiller oss ved dette sterkt fra andre land som
er progressive og som setter tydelige nasjonale mål.
Hva er galt med å gjøre det på den måten regjeringen gjør? Vel, det strider med prinsippet om at rike
land skal gå foran i kampen for å begrense de farligste klimaendringene. Det fører til at istedenfor
investeringer kommer i norsk næringsliv, får man investeringer i utenlandsk næringslivs omstilling til
en grønnere framtid. Man får det mindre styringseffektivt. Hvor mye enklere er det ikke for et
næringsliv å forholde se til at i 2020 skal vi ha oljefri oppvarming av hus, framfor å si at i 2020 er det
opp til dere å bestemme om dere skal bruke olje til oppvarming av hus, det kommer an på EUs
kvotemarked. Og ikke minst: Hva slags oppslutning skal vi få om en framtid med utslippskutt hvis alle
land planlegger for at alle andre skal gjennomføre utslippskuttene?
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Hva er da spørsmålene som jeg stiller til regjeringen? Det ene er: Hvor stor del av klimadugnaden vil
regjeringen at Norge skal planlegge for at vi skal gjøre hjemme? Mener regjeringen at EUs mål skal
strammes inn mot 2018? Når EUs kvotesystem er det viktigste virkemidlet, hvorfor inviteres ikke
Norge med på den viktige diskusjonen om framtiden for kvotesystemet?
Rasmus Hansson (MDG)

[19:42:47]: Parisavtalen var et stort framskritt, Norges underskrift

på Parisavtalen var et stort framskritt, men Norges oppfølging av Parisavtalen er svært viktig å sette
under et kritisk søkelys. Forleden skrev den amerikanske klimajournalisten Bill McKibben følgende
overskrift i Huffington Post: Norge og Trump har den samme planen for Arktis – og det er ikke godt
nytt.
Det han siktet til, er Norges versjon av klimapolitikk, som går ut på å øke oljeinnsatsen dramatisk, til
og med i de områdene hvor klimaeffekten er aller verst. McKibben er ikke alene om å ha denne
kritiske holdningen. I mars skrev Dagbladet-kommentator Geir Ramnefjell følgende:
«Vår oljepolitikk, kombinert med vår lederrolle i den internasjonale klimaarbeidet,
er den største politiske selvmotsigelsen i Norge. Det er på grensen til rein bløff.»
Klimaministeren skriver i brevet som ble sendt til energi- og miljøkomiteen i forbindelse med denne
initiativdebatten, om alvoret i klimasituasjonen. Han skriver at de samlede globale bidragene – altså
kuttbidragene – vil ikke være tilstrekkelige for å nå Parisavtalens målsettinger. Gapet mellom det som
partene samlet har lagt fram, og det som kreves for å oppnå Parisavtalens målsettinger, utgjør trolig
omtrent 15 gigatonn, altså milliarder tonn.
Til sammenligning er de globale utslippene i 2016 ca. 40 mrd. tonn.
Det er altså et enormt gap mellom det vi og andre land gjør, og det vi bør gjøre. Så hva kan vi gjøre?
Regjeringen har meldt inn at Norge sammen med EU skal redusere sine utslipp med minst 40 pst.
innen 2030. Det kommer også en forsterking av det i forsalget til klimaloven, der regjeringen vil gjøre
Norge karbonnøytralt i 2030, og i 2050 skal vi være et såkalt lavutslippssamfunn der utslippene er
redusert med 80–95 pst. – ifølge 1990.
Det er også et stort framskritt at vi får en sånn målsetting i klimalovforslaget.
Men så har altså denne pakken fortsatt svært kritiske svakheter. Det framgår overhodet ikke av noe
politikk som er lagt fram av regjeringen, hvor mye utslipp som skal kuttes i Norge, av Norge.
Hovedvirkemidlet er fortsatt at låvedøra står vidåpen for å kjøpe oss fri. Utslippene skal kuttes
sammen med EU, og vi skal kutte tilsvarende 95 pst. av norske utslipp. Regjeringen peker altså i
retning av, på same måte som den rød-grønne regjeringen la opp til tidligere, at handlingsrommet for
å kutte sammen med andre, via andre, ved hjelp av andre og ikke selv vil bli institusjonalisert i form av
et gapende smutthull i den nye klimaloven. Jeg håper at Stortinget vil tette igjen det smutthullet.
La oss lage en klimalov som løser hovedproblemet i norsk klimapolitikk, nemlig utslippskutt i Norge. I
dag følger Norge fortsatt en strategi som går ut på at vi skal bli et lavutslippssamfunn ved å bidra til at
andre land kutter utslipp, ikke vi. Det kan sammenlignes med en fyllik som hevder at han er tørrlagt
fordi han har fått de andre fyllikene i gata til å slutte å drikke. Hvis vi fortsetter å kjøpe kvoter, vil
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neste generasjons nordmenn sitte igjen i et land som ikke kutter sine egne utslipp, og ikke minst også
sitte igjen i et land som ikke har brukt sine egne midler til å investere i egen utslippsfri teknologi. Det
vil være å sette Norge på et sidespor i næringsutvikling, og å gi oss selv en konkurranseulempe som
kan bli meget alvorlig å dra på i tiårene som vi kommer til.
Den andre svakheten ved regjeringens arbeid med Parisavtalen er at Norge lar det største og viktigste
verktøyet bli liggende igjen ubrukt i kassa. Statens pensjonsfond utland må gis et mandat for å bidra
til å løse klima- og miljøproblemene i verden. Vi må innføre en klimaprosent der Norge bidrar
tilsvarende med 1 pst. av vår BNI til FNs klimafond, og vi må stanse produksjonen av klimaendringer
gjennom ny leting etter olje og gass på norsk sokkel. Jeg er spent på hva statsråden kommer til å si om
dette i den klimameldingen han nå har varslet. Kanskje vi kan få noen forhåndslekkasjer om det i
debatten som følger.
Statsråd Vidar Helgesen

[19:48:22]: Parisavtalen markerte et vendepunkt i internasjonal

klimapolitikk. Den tidlige ikrafttredelsen i november i fjor var historisk, og stadig flere land ratifiserer
nå avtalen. Per i dag er det 144 land.
Parisavtalen forplikter. Oppfølgingen av den er høyt prioritert. Stortinget har også flere
anmodningsvedtak knyttet til oppfølgingen av Parisavtalen, som regjeringen følger opp i tråd med
omtale i statsbudsjettet.
Valget i USA har skapt usikkerhet i internasjonal klimapolitikk. Det er ennå ikke klart hvordan USA vil
følge opp Parisavtalen. Det er også mulig at USA velger å trekke seg fra den. Til nå har den nye
administrasjonen i USA holdt en lav profil i klimaforhandlingene som nå pågår i Bonn, og
usikkerheten vedvarer derfor. Samtidig finnes det også gode nyheter. Det kom flere gode nyheter i
fjor. Flere nye klimaavtaler i internasjonal luftfart fra Den internasjonale maritime organisasjonen,
endringene i Montreal-protokollen, som faser ut de farlige HFK-gassene, og tall fra Det internasjonale
energibyrået viser at utslippene nå flater ut for tredje år på rad i 2016, samtidig som den økonomiske
veksten fortsetter. De siste fremskrivningene frem mot 2020 viser at også norske klimagassutslipp er
på vei nedover. For tre år siden viste fremskrivningene at gapet mellom utslippsmål og resultat i 2020
lå an til å bli ca. 8 millioner tonn. Nå ligger det an til å bli ca. 2 millioner tonn. Det er et resultat av
klimapolitikken fra regjeringen og samarbeidspartiene.
Gode nyheter kan likevel ikke bli en hvilepute. Vi har nå en oversikt over landenes nasjonale bidrag
under Parisavtalen, og det er helt klart at de ikke er tilstrekkelig for å nå avtalens målsettinger. Derfor
må vi arbeide videre både nasjonalt og internasjonalt.
Norge har en ambisiøs klimapolitikk. Vi har meldt inn et mål om å redusere utslippene med minst 40
pst. innen 2030 sammenliknet med 1990, og vi skal gjennomføre det sammen med EU. Vi har aldri
tidligere hatt et så forpliktende mål for utslippskutt. Vi må være forberedt på at gjennomføringen i
Norge kan bli krevende og kreve nye tiltak og virkemidler. Det vil vi omtale i stortingsmeldingen vi
legger frem før sommeren, med en overordnet strategi for oppfølging av dette målet.
Mange av de nasjonale bidragene som er meldt inn til Parisavtalen, er uklare, upresise og vanskelige å
forstå. Derfor ga Paris-beslutningen partene i oppgave å lage en veiledning og regelverk for å gjøre
avtalens bestemmelser gjennomførbare, når det gjelder progresjon i landenes innsats, og for å hjelpe
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partene i å utvikle klarere og mer ambisiøse mål. Det er dette som omtales som regelboken som skal
være ferdig i 2018. Det er en viktig internasjonal oppfølging av Parisavtalen for at den skal fungere
godt. Det er også noe av det som står på agendaen i Bonn i disse dager.
Regelverket må bl.a. utformes slik at landene får hjelp til å lage utslippsmål som dekker hele
økonomien. Hvordan målene er utformet, er likevel ikke det viktigste. Det er selvsagt målenes
innhold, og gapet mellom det som partene samlet har lagt frem i første runde med nasjonalt fastsatte
bidrag, og det som kreves for å oppnå Parisavtalens målsettinger, utgjør trolig rundt 15 gigatonn i
2030. Det gapet var kjent allerede før Paris, og derfor var det så viktig, som Norge arbeidet for, at vi
fikk gjennomslag for en global gjennomgang av samlet status for klimaarbeidet, krav til progresjon i
landenes nasjonalt fastsatte bidrag, den såkalte femårsambisjonsmekanismen.
Et viktig mål i de forhandlingene som nå skjer i Bonn, er å få på plass en god fasilitativ dialog i 2018.
Det er den første politiske foten i bakken etter Paris. Den vil gi et viktig signal om hvorvidt
verdenssamfunnet står sammen, og om alle land arbeider for alvor med å oppfylle de langsiktige
temperaturmålene i Parisavtalen.
Det er også viktig med kapasitetsbygging til de land som trenger det, og derfor jobber vi fra norsk side
aktivt med å støtte opp under de mange kapasitetsbyggingsinitiativene som er etablert i løpet av det
siste året.
Parisavtalen oppfordrer også landene til å lage langsiktige lavutslippsstrategier. Det er også strategier
som kan bidra til å heve ambisjoner. I Norge er klimaloven et viktig første skritt, for de foreslåtte
klimamålene for 2050 gir en viktig dimensjonerende ramme for hele det langsiktige klimaarbeid.
Strategien for grønn konkurransekraft som vi legger frem til høsten, vil også være en viktig brikke i så
måte.
Støtte til utviklingsland for gjennomføring av klimatiltak er også helt sentralt for å nå Parisavtalens
målsettinger. Det er nå sannsynlig at USA vil redusere sin støtte, og derfor vil vi videreføre og til dels
styrke vårt store engasjement innen klimafinansiering.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Terje Aasland (A)

[19:53:33]: Det er i hvert fall to ting vi er veldig enige om. Det ene er at vi

har meldt inn å redusere våre utslipp med minst 40 pst. etter Paris-avtalen, at det skal skje innen
2030, og at vi skal gjøre det sammen med EU.
Jeg tok opp i mitt innlegg det som ble lagt fram i stortingsmeldingen da vi tilsluttet oss EUs
klimarammeverk, om at det da veldig tydelig ble slått fast at dette ikke var EØS-relevant og at det
skulle være en bilateral avtale. I ettertid har regjeringen problematisert mer rundt det. Det er for så
vidt ok, men det vi ennå ikke vet – og dette er på en måte grunnlaget, vår viktigste måte å oppfylle
klimautslippsreduksjoner på – er om dette skal være en protokoll 31-tilnærming eller om det skal være
en innlemmelse i EØS-avtalen, eller om en skal gå tilbake igjen og si at dette må være en bilateral
avtale. Det er helt uvisst for Stortinget, og det kan være greit å få en avklaring nå på hvordan
statsråden vil anbefale oss å tilnærme oss denne vesentlige problemstillingen.
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[19:54:43]: Regjeringen ønsker en forankring i EØS-avtalens

protokoll 31. Det betyr i så fall at det blir en bilateral avtale, men med en forankring i protokoll 31, rett
og slett fordi den forankringen vil gjøre at man slipper å gå hele runden med ratifikasjoner i samtlige
EU-medlemsland. Men det dreier seg om formen på avtalen, og det er ikke det viktigste spørsmålet.
Det viktigste spørsmålet er innholdet i avtalen. Det vil avgjøres av den felles klimapolitikken som EU
gjennomfører, og hvor Norge er aktiv deltager innenfor de rammene vår tilknytning gir. Nå er vi i
sluttfasen av arbeidet med EUs kvotesystem. Vi har arbeidet hardt for å påvirke det. Det ser ut til å bli
strammere enn det lå an til en stund – ikke fullt så stramt som vi har argumentert for. Og så er det
hele pakken rundt ikke-kvotepliktig sektor som også nå ligger i EU-parlamentet, hvor vi følger aktivt
opp og har det som prioritet: innholdet framfor formen akkurat nå.
Terje Aasland (A)

[19:55:46]: Takk til statsråden for svaret.

Så det betyr nå at vi kan legge til grunn at regjeringen jobber etter en bilateral avtale med en protokoll
31-tilnærming for dette spørsmålet. Men kan statsråden antyde noe når dette vil bli avklart, og også
når han eventuelt kan redegjøre for Stortinget hvordan dette vil få betydning for det nasjonale
klimaarbeidet?
Statsråd Vidar Helgesen

[19:56:21]: Som jeg var inne på, er det innholdet i forpliktelsen som

er det viktigste temaet i EU og for Norge nå. De politiske diskusjonene er det veldig viktig for oss å
forsøke å påvirke. Så har vi parallelt en diskusjon med EU rundt formen på avtalen, hvor vi har godt
håp om å bli enige om en protokoll 31-løsning. Men formen på avtalen vil ikke være det viktigste for de
klimaforpliktelsene som Norge skal påta seg. Arbeiderpartiet har en tendens til å være veldig opptatt
av prosess og prosedyre. Det jeg er mer opptatt av, er innholdet i politikken. Der er vi nå på ballen,
som vi har vært i spørsmålet om kvotesystemet. Nå er vi det særskilt med tanke på de diskusjonene
som går rundt politikken for ikke-kvotepliktig sektor – hvilke kutt må vi ta i transport, hvilke kutt må
vi ta i jordbruk osv.
Marit Arnstad (Sp)

[19:57:34]: I fjor sommer la Miljødirektoratet og NIBIO fram en rapport

der de konkluderer med at det å ta skogen i bruk i klimasammenheng er viktigere enn vern av skog,
fordi skogen har stor betydning for muligheten til langsiktige kutt i klimagassutslipp. Spørsmålet er
rett og slett: Hva mener den norske regjeringen om EU-kommisjonens forslag til regneregler for skog?
Hva har regjeringen gjort, og i tilfelle hva gjør regjeringen for å påvirke disse regnereglene? Har
regjeringen tenkt å godta de forslagene som nå foreligger fra EU-kommisjonen på det området?
Statsråd Vidar Helgesen

[19:58:17]: Det er helt riktig som representanten Arnstad sier, at

regnereglene for skog- og arealbruk er en viktig del av klimapolitikken. Det er det i EU og Europa. Det
er det også globalt. Det er vi godt kjent med bl.a. fra den store regnskogsatsingen. Når det gjelder
utformingen av EUs regelverk for dette, er vi opptatt av at det skal være et høyt ambisjonsnivå for
klimarammeverket, som også må omfatte skog- og arealbrukssektoren. Men her må man skille
mellom forvaltning av skog, som er positivt for klimaet, og som i det store og det hele kan fortsette,
uavhengig av detaljene i EUs regelverk, og spørsmålet om hvordan man måler og hvilke konsekvenser
man får av permanent avskoging – hvilken klimaeffekt man har av permanent avskoging. Der har man
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en klimaeffekt. Det vi mener, er at det må være incentiver til nye klimatiltak i eksisterende skog. Der
er ikke EU-regelverket godt nok. Vi mener også at vi må kunne telle skogens CO2-opptak i flere år enn
det EU-kommisjonen har foreslått. Det er noen av våre posisjoner inn i dette.
Ola Elvestuen (V)

[19:59:38]: Jeg er veldig enig med statsråden i at det er innholdet i avtalen

med EU som er det avgjørende, og det er et arbeid som nå utføres innad i EU. Men når det er
innholdet som er avgjørende, og vi uansett skal gjennomføre disse prosjektene med 40 pst. reduksjon
sammen med EU, ville det ikke da egentlig være like greit å gjøre dette EØS-relevant og ta all tvil til
side, i stedet for å fortsette bare med forankring etter protokoll 31?
Statsråd Vidar Helgesen

[20:00:20]: Vi har god tradisjon for at veldig viktige

samarbeidsområder mellom Norge og EU forankres i protokoll 31 på områder hvor noe av politikken
som utformes, og noe av lovgivningen som utformes, kan være EØS-relevant og andre deler ikke. Det
har vi som utgangspunkt her også. Det er uklart hvilke rettsakter i oppfølgingen som vil være EØSrelevant, og hvilke som eventuelt ikke vil være det. Vi ser det derfor som helt naturlig og en fornuftig
tilnærming å forankre det i protokoll 31. Men igjen – det er ikke det viktigste spørsmålet vi nå
diskuterer. Det er nettopp innholdet i forpliktelsene.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

[20:01:15]: Jeg hører at statsråden sier at det viktigste ikke er

prosess og prosedyrer, men innholdet. Da synes jeg det er fascinerende at det i klimaloven står om
forholdet til og felles gjennomføring med EU, opp mot 200 ganger, mens det bare står utslippskutt
seks ganger. Så man kan jo lure eller fortsette å vurdere, eller la være å lure og tolke det på en bestemt
måte, som jeg gjør.
Men jeg har et konkret spørsmål, siden dette handler om oppfølging av Paris-avtalen, og siden Norge
alltid er det landet som ivrer sterkest for kvotehandel og felles gjennomføring gjennom artikkel 6.
Spørsmålet mitt er: Hvilke kriterier vil Norge ha for samarbeid, altså kvotehandel, gjennom artikkel 6,
og hva gjør Norge for å jobbe for å oppfylle kravet om at finansieringen fra rike land skal øke fra
nåværende nivå?
Statsråd Vidar Helgesen

[20:02:10]: Det er en god sammenheng mellom de to spørsmålene.

Det å bruke markedsmekanismer er en måte å sikre også økt finansiering til viktige klimatiltak på. Det
å bruke økonomiske virkemidler, det å bruke markedsmekanismer gjennom et regulert samarbeid, er
viktig. Vi er tilhengere av en effektiv innretning av fleksible mekanismer i klimaforhandlingene. Vi
arbeider på bakken gjennom den grønne utviklingsmekanismen og gjennom piloten for en
markedsmekanisme under Paris i den såkalte TCAF – Transformative Carbon Asset Facility. Den type
samarbeid er noe av det som bidrar til at mange land har kunnet heve sine ambisjoner, og det støtter
vi.
Rasmus Hansson (MDG)

[20:03:14]: I regjeringens forslag til klimalov settes en målsetting

for 2050 om at Norge skal være et lavutslippssamfunn på det tidspunkt, med utslipp som er 80–95
pst. lavere enn det vi hadde i 1990. Samtidig åpnes det også i den passusen for gjennomføring
sammen med andre land. Tolket til det ekstreme skal Norge bli et lavutslippssamfunn uten å kutte
utslipp. Det er i hvert fall åpning for det.
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Men når målsettingen 80–95 pst. kutt settes, er jo det en målsetting for alle land som deltar i den
mekanismen, og da blir det vanskelig å tenke seg at ikke alle land må ha kutt i den størrelsesordenen.
Hva er grunnen til at regjeringen er så tilbakeholden med å signalisere at Norge må ta det aller, aller
meste av utslippskuttene hjemme for at vi skal kunne bidra til de målene vi selv er i ferd med å
forplikte oss til?
Statsråd Vidar Helgesen

[20:04:17]: Formuleringen i loven og formålet med loven er å

fremme målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Det er en tilnærming som ligger til
grunn for klimaloven. Det er også en tilnærming som ligger til grunn for arbeidet vi sparket i gang
med utvikling av grønn konkurransekraft for Norge – hvordan skal vi bli et lavutslippssamfunn uten
på veien å bli et lavinntektssamfunn? Vi er tilhengere av fleksible mekanismer. Vi er tilhengere av et
kvotemarked. Vi er tilhengere av kostnadseffektivitet i klimapolitikken. Å si i dag nøyaktig hvor mye
som vil bli tatt hjemme versus ute, i 2030-målene, er for tidlig, men vi kommer til å angi en
overordnet strategi og en tilnærming til det i den klimameldingen som jeg legger frem neste måned.
Presidenten: Replikkordskiftet er dermed omme.
De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.
Per Olaf Lundteigen (Sp)

[20:05:23]: Jeg vil ta opp Norges klimaforpliktelser og EU-

kommisjonens forslag om regneregler for skog. I tillegg til forpliktelsene i kvotepliktig sektor, ETS, og
i ikke-kvotepliktig sektor, ESR, innebærer EU-kommisjonens forslag en egen forpliktelse om ingen
nettoutslipp fra den såkalte LULUCF-sektoren. Det gjelder arealbruk, arealbruksendringer som
omfatter endringer av karbon i jordbruksareal, endringer i karbonlageret som følge av hogst og
tilplanting og endringer i karbonmengde i eksisterende skog. Vi kan bare begynne å lære oss begrepet
LULUCF. Det er lite kjent, vi må få en offentlig debatt av konsekvensene av EU-kommisjonens forslag
i Norge.
Til tross for at det er bred internasjonal og nasjonal enighet om økt mobilisering av biomasse fra skog,
at det er avgjørende for å løse klimautfordringene, har EU-kommisjonen lagt fram et forslag til
regneregler – jeg understreker: regneregler – for skog som innebærer en sterk begrensning i Norges
muligheter for å øke hogsten. Opptak av CO2 i norske skoger i dag er i størrelsesorden 30 mill. tonn.
De foreslåtte regnereglene vil imidlertid innebære at opptaket blir tilnærmet null. Om det blir utslipp
eller opptak, vil avhenge av avvirkningsnivået. Dette skyldes at CO2-opptaket etter regnereglene skal
beregnes ved å sammenligne faktisk opptak i 2020–2030 med opptaket i en referansebane som tar
utgangspunkt i den historiske bruken av skogen. Altså: I stedet for å ta utgangspunkt i hva som er en
biologisk forsvarlig avvirkning, tar en utgangspunkt i historiske data. Det innebærer at dersom Norge
skal øke produksjonen, kan vi få et minus, og det er tydeligvis sterke krefter som ønsker det slik.
Derfor ble det sendt en delegasjon fra Nordisk råd for å møte representanter fra Europaparlamentet
den 2. og 3. mai, og da ble vi kjent med at Norge ikke hadde noen mening om dette.
Statsråden har nå sagt at regneregler er viktig, at det er viktig å ha et høyt ambisjonsnivå, at det er
viktig å ha et forvaltningsregime, og at avskoging er et problem. Avskoging sett med norske øyne er
hogst. Er det virkelig slik at den norske regjeringa mener at det å hogge mer tømmer er et problem i
klimadebatten framover, i våre klimaforpliktelser? Det må vi få et klart svar på her i kveld.
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[20:08:31]: Når vi diskuterer oppfølgingen av Paris-avtalen,

vil jeg minne om vår forholdsvis nære politiske historie. I mars 2000 gikk Bondevik I-regjeringa,
sentrumsregjeringa, av på et viktig miljøspørsmål. Den KrF-ledete sentrumsregjeringa kunne ikke
akseptere stortingsflertallets ønske om å svekke forurensningsloven for å bane vei for gasskraftverk på
Mongstad. I 2017 gikk det ut en pressemelding fra Statoil som sa at gasskraftverket skulle fases ut over
en periode på to år og legges ned etter å ha operert ulønnsomt i mange år. Samme skjebne fikk
gasskraftverket på Kårstø ett år tidligere. Dermed forsvinner to store punktutslipp av CO2, og vi kan
si: Det var vel det vi sa!
Klimaendringer er fortidas og nåtidas miljøsynder som må repareres for framtidas generasjoner. Da
daværende utenriksminister i USA John Kerry signerte Paris-avtalen, gjorde han det med et av sine
barnebarn på fanget. Dette var et sterkt bilde på hva det handler om – at våre barn og barnebarn skal
ha de samme mulighetene i framtida som vi har i dag.
En av de tingene som har gjort Norge til et så vellykket land, som stadig topper statistikker over beste
land å bo i, høy velstand, høyt lykkenivå osv., er at vi har kunnet stå sammen når det trengs. Den
norske modellen er et fellesprosjekt. Velferdsstaten er et fellesprosjekt. Rammeverket for
oljeutvinning, som har gjort oss til et av verdens rikeste land, er et fellesprosjekt. Skal vi lykkes med
klimapolitikken, må også det være et fellesprosjekt.
Dette er et ansvar som ligger tungt på oss politikere. Vi har tradisjon for å sette oss sammen når det er
viktige saker for landet, og danne brede forlik som står seg lenger enn en stortingsperiode. Om det
gjelder forsvar, skatt eller – for den saks skyld – rovdyr: Brede forlik gir konsistens, og det er også
med og fordeler belastningen når upopulære vedtak skal fattes.
Terje Aasland (A)

[20:11:25]: Det var replikkordskiftet med statsråden som fikk blodet til å

bruse litt ekstra, fordi han antydet at Arbeiderpartiet var mest opptatt av prosesser. Det sier den
statsråden som har fått det eneste klimagjennomslaget knyttet til prosess på fire år. Det å tilslutte oss
EUs klimarammeverk er den eneste tilslutningen regjeringen har fått i klimaarbeidet på fire år. Det er
jo i høyeste grad en prosess. Det har jo etter den tid blitt argumentert for at vi ikke kan gjøre konkrete
nasjonale tiltak i beskyttelse av prosessen. Nei, Arbeiderpartiet er ikke så opptatt av prosesser, men vi
er opptatt av å vite hvilke konsekvenser det får, det vil holder på med, hvilke forpliktelser som
påvirker oss, som også representanten Lundteigen var innom nå nylig. Det aller viktigste for oss er jo
hvordan vi skal nå de forpliktelsene og de målene som er satt. Derfor har vi gjentatte ganger utfordret
på det, helt fra det tidspunktet da vi faktisk ga vår tilslutning til at vi skulle være en del av EUs
klimarammeverk. Men det er jo altså Høyre og Fremskrittspartiet som har beskyttet seg bak denne
prosessen om ikke å gå inn på noen tiltak.
Klimaloven er jo ett tiltak regjeringen ble påtvunget. Høyre stemte riktignok for, Fremskrittspartiet
stemte imot. Da vi i Stortinget vedtok at vi skulle være klimanøytrale fra 2030, var det en klar advarsel
fra statsråden om at vi ikke måtte forstyrre prosessen. Så er det en som har henvist til prosesser, så er
det i hvert fall dagens statsråd. Nå er det altså gått to år siden vi vedtok dette klimarammeverket, og vi
aner ennå ikke hvordan det endelig ser ut, ei heller hvilket innhold og hvilke konsekvenser det får for
oss. I april i fjor utfordret vi statsråden om å legge fram forslag til tiltak for å følge opp Paris-avtalen,
fordi de tiltakene burde vært vedtatt i løpet av denne stortingsperioden, og fordi vi er opptatt av
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nettopp innholdet i politikken. Kanskje er det på tide at vi avslutter de prosessuelle debattene og får
klart og tydelig fram konsekvensene for Norge og hvilke holdninger og endringer vi må påregne oss
gjennom klimameldingen som blir lagt fram. Hvis ikke blir det en floskel og kun en prosessuell
beskyttelse av dagens regjering i deres manglende evne til å gjennomføre klimatiltak.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

[20:14:10]: Litt av vitsen med å ha sånne initiativdebatter er å

gi Stortinget mulighet til å løfte spørsmål og få svar fra regjeringen og gå i dialog om hvordan vi skal
gå videre, men jeg opplever at det er mange spørsmål, mange krav fra stortingsflertallets side, men få
svar fra regjerings side. Derfor går jeg bare gjennom noen av punktene som jeg har merket meg, og
som jeg ønsker å få svar fra statsråden på.
Terje Aasland brakte opp spørsmålet om hvilken type tilknytning vi skal ha til EU. Men svaret er at
man jobber etter en tilknytning, en bilateral avtale tilknyttet etter protokoll 31. Da er spørsmålet mitt:
Hvilke overvåkningsmekanismer av avtalen og oppfyllelse fra norsk side er det statsråden legger til
grunn at man skal ha da? Jeg merker meg hele tiden at statsråden sier at dette er en mye mer
forpliktende avtale enn vi noensinne har hatt før. Det er jo feil. De folkerettslige forpliktelsene vi har
overfor FN til å innfri våre klimamål, de følger vi jo. Vi er jo bundet av dem, og vi føler oss i hvert fall
forpliktet av dem, selv om statsråden skulle føle at han er mer forpliktet av EU.
Det andre spørsmålet jeg stilte, er: Vi skal i 2018 ha en gjennomgang for å se hva som er nødvendig
bl.a. for å strekke oss mot 1,5-gradersmålet. Da er spørsmålet mitt: Mener regjeringen at EUs mål bør
strammes inn for 2018? Hva gjør regjeringen for eventuelt å arbeide for en sånn type innstramming?
Og hvilke konsekvenser mener regjeringen at en slik type innstramming bør ha for norske klimamål?
Det tredje spørsmålet mitt er: Når EUs kvotesystem er det viktigste virkemiddelet for å kutte utslipp i
Norge, hvorfor er det ikke sånn at statsråden og regjeringen presenterer for Stortinget hvilke
konsekvenser det EU-kvotemarkedet vi ser konturene av nå, vil ha for framtidige utslipp innenfor
kvotepliktig sektor i Norge, og inviterer Stortinget til å ta en diskusjon om vi mener at vi burde
stramme ytterligere inn på EUs kvotesystem, og om vi bør ha egne virkemidler innenfor kvotepliktig
sektor i Norge for å få den ønskede effekten på innstrammingen av utslipp som det vi vil ha?
Så det siste spørsmålet: Jeg synes jo det er dypt problematisk at vi nå ikke har et nasjonalt mål, men at
vi bare har et EU-mål. For er det én ting det norske embetsverket er godt på, er det å planlegge og nå
mål vi setter oss. Derfor er spørsmålet mitt til statsråden: Hvilket mål er det regjeringen signaliserer
til sitt departement at vi skal ha for utslippskutt i Norge fram mot 2020 og 2030? Hvor mye skal vi
planlegge å kutte?
Statsråd Vidar Helgesen

[20:17:32]: La meg først ta for meg reglene for skog- og

arealsektoren. Det er altså slik at norsk posisjon finnes, og norsk posisjon er gjort kjent for EU og
enkeltland. Vi mener det er viktig at politikk gir incentiv til nye klimatiltak i sektoren. Vi mener det er
viktig at politikken stimulerer til bruk av fornybar biomasse i tråd med en lavutslippsutvikling. Vi
mener det er viktig at man sikrer en balanse mellom de ulike arealkategoriene, slik at skog- og
arealkategorien ikke fremstår som en utslippskilde i land som har et høyt nettoopptak. Vi har med
utgangspunkt i dette tatt til orde for at opptak i eksisterende skog bør får telle med i 50 år i stedet for i
30 år, som kommisjonen har foreslått, bl.a. fordi vår skog vokser langsommere enn skog på
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kontinentet. Vi mener nye tiltak i eksisterende skog skal kunne bidra til å oppfylle målene i ikkekvotepliktig sektor, dvs. fortetting og gjødsling i eksisterende skog. Vi støtter forslag om et tak på hvor
mange skogkreditter som kan bidra til å oppfylle målene i ikke-kvotepliktig sektor, og vi mener at
referansebanen og etablering av referansebanene skal være landenes ansvar. Det er noe av det vi
argumenterer for. Vi har til og med holdt seminarer i Brussel for å sette lys på dette, og vi samspiller
med andre land for å søke gjennomslag, og vi er aktive i parlamentet og i Green Growth Group for å
fremme våre syn.
Når det så gjelder Aaslands syn på prosess og innhold, må jeg si at i de diskusjonene vi har hatt om
EU-politikken, i diskusjonene om kvotesystemet, er det jeg har merket meg mest fra Arbeiderpartiet,
en bekymring for at det blir for stramt for industrien de neste tiårene. Når det gjelder
transportsektoren, som er den viktigste i ikke-kvotepliktig sektor, har Arbeiderpartiet sådd tvil om
elbilpolitikken skal videreføres, og til og med gått inn for å vurdere å subsidiere bensin og diesel i
distriktene. Det er ikke sånt det blir godt innhold i klimapolitikken av.
La meg så si til Holmås at når det gjelder forholdet mellom EU-mål og norsk mål, utslippskutt
hjemme og ute, kommer vi tilbake til vurderinger av det i stortingsmeldingen som kommer neste
måned. Vi vil der rette oppmerksomheten først og fremst mot ikke-kvotepliktig sektor og ikke mot
innholdet i kvotepliktig sektor. Der ligger det fast at vi er for et strammere kvotemarked, vi er for en
CO2-kompensasjonsordning for å unngå karbonlekkasje, og vi er for at det skal utløses så mye
innovasjon som mulig i kvotesektoren, men vi trenger ikke å bruke mye tid på det sammenliknet med
alle de viktige spørsmålene i ikke-kvotepliktig sektor.
Så får vi komme tilbake til de øvrige spørsmålene til Holmås etterpå.
Per Olaf Lundteigen (Sp)

[20:20:48]: Jeg får takke for statsrådens svar angående EU-

kommisjonens forslag om regneregler for jord og skog. Når statsråden sier at de norske posisjonene er
avgitt og kjent, var de ikke avgitt og kjent den 2. og 3. mai, da det var en stor delegasjon fra Nordisk
råds næringsutvalg og holdbarhetsutvalg som besøkte EU-parlamentet og snakket med dem som
hadde ansvar for saken der. Derfor er det vesentlig at statsråden forteller om at det er kommet nye
dokumenter fra Norge til Europaparlamentet etter den 2. og 3. mai, for det var da ikke kjent.
LULUCF gjelder altså, som jeg sa
«arealbruk, arealbruksendringer som omfatter endringer av karbon i
jordbruksareal, endringer i karbonlageret som følge av hogst og tilplanting og
endringer i karbonmengde i eksisterende skog».
Det gjelder altså det fornybare karbonet, det grønne karbonet. Sverige har sagt sin mening, Finland
har sagt sin mening, Norge hadde per 2. og 3. mai ikke sagt sin mening. Men det er viktigst for Norge
– det er viktigst for Norge å si sin mening. Hvorfor er det det? Jo, fordi avvirkningen i skog i Norge er
særlig lav i forhold til det som er biologisk forsvarlig avvirkning – altså Senterpartiets syn om at vi
ikke skal hogge i fjellskog, vi skal ikke hogge i vernet skog, vi skal sikre det biologiske mangfold, vi skal
sikre flerbruken, vi skal legge økt vekt på skogskjøtsel. Da bør en hogge mer av den hogstmodne
skogen, altså hogstklasse V, som er utvokst, og som fanger lite CO2. Da må det være positivt å hogge
mer.
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Når statsråden sier at det skal være det nasjonale ansvaret: Det vi fikk greie på, var at det ikke skulle
være noe nasjonalt ansvar. Det var EU-kommisjonens forslag. Det skulle være regelverk, og så var
spørsmålet hvilket regelverk det skulle være. Skulle det basere seg på historiske avvirkninger, eller
skulle en basere seg på hva som var en biologisk forsvarlig avvirkning? Det er spørsmålet. Og mitt
spørsmål til statsråden er da: Ligger det i det statsråden nå sa, at det er den biologisk forsvarlige
avvirkningen Norge legger til grunn – altså at når det ligger der, og vi har avvirkning i dag som ligger
der, er det positivt på alle måter at vi øker avvirkningen opp mot det biologiske? Det er
kjernespørsmålet, det som det må bli offentlig debatt om i dag.
Ola Elvestuen (V)

[20:23:53]: Jeg tror det er viktig å ta et steg tilbake. Hva er hele grunnlaget

i Parisavtalen? Det er at alle land må forplikte seg, alle land må oppfylle det de melder inn til FN, og
det må mobiliseres, enten det gjelder samarbeid mellom land, enkeltland, lokale myndigheter,
organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner. Alt dette må mobiliseres for at vi skal klare å nå målene
– ikke bare 2 pst., men få forsterket innsats og også kunne strekke oss mot 1,5 pst.
Jeg mener at en av de tingene vi har klart – eller forhåpentligvis klarer – i denne stortingsperioden, er
nettopp å få mer systematikk i den norske innsatsen. Svakheten med det gamle klimaforliket var at
dette var en tiltaksliste, men en tiltaksliste som ikke sto i forhold til de målsettingene som ble satt.
Med å få en enighet om at vi skal gjennomføre sammen med EU, får vi en nødvendig systematikk som
vi må ha fram mot 2030. Og når vi har den systematikken, sammen med en klimalov – som vi
kommer til å vedta – gir det et grunnlag for det arbeidet som vi må gjennomføre i årene framover.
Det er ingen motsetning mellom det å ha en enighet med EU om hva vi må gjennomføre, og det å ha
egne målsettinger nasjonalt. Det har de i Storbritannia – nå vil jo de gjerne ut – og det har de i
Tyskland, det har de i Danmark, og det er flere land som også har en målsetting hvor en skal strekke
seg ut over det som er selve forpliktelsen.
Så er det ikke sånn at fordi en skal ha dette på plass og en må vente på prosesser i EU, gjennomføres
det ikke tiltak nå. Tvert imot: Er det noe vi har forsterket i denne perioden, er det tiltak, enten det er å
forsterke de positive virkemidlene vi har i forbindelse med nullutslippskjøretøy, den innsatsen vi har
på biodrivstoff, eller det er det som gjelder kollektivtrafikk og tog. Vi har satt i gang prosessen med
CO2-fond, det gjøres mye innen skipsfart, det er styrking av Enova, miljøteknologiordninger og
endelig en satsing på hydrogen – det er mange områder hvor det drives framover.
Jeg håper at denne diskusjonen ikke viser at det nå kan reises tvil om viljen til å ha en enighet
sammen med EU. Det er klart at vår regjering må gjøre det den kan for å gjøre den avtalen og påvirke
prosessene der det er mulig fra norsk side, inn i EU. Men for den store helheten er det ingen tvil om at
for at Europa skal nå sine mål, trenger man en felles gjennomføring, og Norge bør definitivt være en
del av den. Den enkleste måten er å gjøre det via EØS-avtalen.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

[20:27:04]: Ola Elvestuen ramset opp en rekke ting som

Stortinget har vedtatt i løpet av den siste perioden på klimasiden. Felles for absolutt alle sammen er at
regjeringspartiene var mot dem eller lot være å foreslå dem. Sånn er det bare, det er faktum, og det ser
vi. Det store problemet med det er at vi fortsetter inn i en tid nå der en rekke av de tingene som
Stortinget har vedtatt, er blitt motarbeidet av regjeringen. En av de nevnte tingene å ta opp der, er
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bl.a. et CO2-fond for næringslivet, som Stortinget vedtok – jeg tror alle partiene var for det – og der
man nå istedenfor å ha et CO2-fond for næringslivet, fra regjeringens side ønsker å ha et CO2-fond
organisert på den måten som Enova er organisert.
Mitt poeng og min grunn til at jeg overfor statsråden borer på hva som er det nasjonale målet for
utslippskutt, er at det er bra for næringslivet å ha tydelige mål. Hvis man spør næringslivet – som
jobber med å sørge for å selge varmeløsninger til oppvarming av hus – om hva som er best for dem,
om det er et totalforbud mot oljefyr i 2020 eller å forholde seg til kvoteprisen fra EU, vil alle sammen
selvsagt si at det er å forholde seg til totalforbud, for det er styringseffektivt, det er mulig å forholde
seg til. Kvoteprisen til EU er det ingen som vet hva kommer til å bli i årene som kommer. Vi har
massevis av prognoser og antagelser, og det vi vet fra embetsverket og fagdirektoratet til regjeringen,
er at det ikke bidrar til den nødvendige omstillingen som vi alle sammen er opptatt av.
Den andre grunnen er at jeg er opptatt av hvordan et mål fungerer. Hvis vi ikke hadde hatt et tydelig
2020-mål om nasjonale utslippskutt, hvorfor i all verden skulle vi da elektrifisert Utsira? Hvorfor i all
verden skulle vi hatt påtrykk fra Stortinget, og hvorfor i all verden ville regjeringen jobbet for å
elektrifisere Utsira? Vi hadde ikke fått det til hvis det var sånn at dette var opp til oljeselskapene, og
det var helt opp til dem å vurdere det opp mot kvotepliktig sektor. Hvorfor i all verden skulle vi
investert i karbonfangst og -lagring hvis vi ikke også hadde et mål om å redusere nasjonale utslipp?
Hvorfor i all verden skulle vi investert i elbil og gjort det på den måten vi hadde gjort hvis vi ikke også
hadde hatt en nasjonal ambisjon om utslippskutt? Hvorfor i all verden skulle vi investert i biodrivstoff
og prøvd å få opp biodrivstoffsatsing hvis det ikke var for at vi også hadde nasjonale mål for
utslippskutt? Og som sagt, hvorfor i all verden skulle vi forbudt fyring med oljefyr hvis vi ikke har et
forbud, hvis vi ikke har nasjonale mål for utslippskutt?
Problemet med det som er regjeringens mål nå, å si at absolutt alt som finnes av utslippsmål, skal
gjøres i fellesskap med EU, er at vi mangler en dynamisk ramme der vi kan utvikle politikk for
utslippskutt for Norge, for det kommer ikke til å være press for å klare å få det til. Det bekymrer meg
sterkt, og det samme gjør det at statsråden fullstendig neglisjerer 2020-målene, selv om ambisjonen
fram mot 2020 er stadfestet i Parisavtalen.
Kenneth Svendsen hadde her overtatt presidentplassen.
Marit Arnstad (Sp)

[20:30:30]: Det var representanten Elvestuens innlegg som fikk meg til å

ta ordet, for jeg tror det er grunn til å klargjøre i alle fall et par ting.
Senterpartiet var med på å vedta at vi skulle ha en felles gjennomføring med EU når det gjaldt
klimaavtalen, men jeg må jo si at det har skjedd ting etter det som gjør at en i alle fall blir nødt til å
vurdere sider av det. Det er særlig to ting som vi ikke var klar over, og ikke var informert om på det
tidspunktet.
Det ene er at da vi vedtok spørsmålet om felles gjennomføring, var vi forespeilet en bilateral avtale. Så
har en i ettertid kommet med både protokoll 31 og EØS-avtale, og det er altså ikke avklart.
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Det andre er det som også representanten Lundteigen har vært inne på her, at EU-kommisjonen har
lagt fram et forslag omkring regneregler for skog som vil være alvorlig for alle skogrike land, og
antakelig vil være alvorlig for norsk mulighet til å kunne bruke biomassen fra skog på en avgjørende
måte for å bidra til å løse klimautfordringene.
Det vil være sjølmotsigende hvis ikke Norge klart tar avstand fra EU-kommisjonens regler og
samarbeider med andre land i Europa for å bekjempe de reglene som EU-kommisjonen nå har
foreslått, for det er regelverk som rett og slett står i motstrid til alt det regjering og storting tidligere
har sagt når det gjelder å legge forholdene til rette for å utnytte muligheten til økt avvirkning og økt
bruk av trevirke. Det er sjølsagt et spørsmål vi også må ta med oss i de videre drøftingene omkring
gjennomføring av forpliktelsene etter Paris-avtalen, for det kan ikke være slik at vi nå har blitt med på
felles gjennomføring, og så er vi med på det for enhver pris, uansett på hvilken måte reglene slår ut for
Norge, og uansett hvilke nye områder som tas opp i EU-systemet, og som får uante konsekvenser for
norsk klimapolitikk.
Da er det ingen tvil om at det med skogreglene er et tema som vi overhodet ikke var kjent med da vi
gikk inn for felles gjennomføring med EU. Det er en tematikk som jeg forventer må bli adressert i
regjeringens klimamelding, og det må også adresseres i Stortinget til høsten, for vi får ikke mulighet til
å drøfte den klimameldingen nå i vår – det er jo helt utelukket, den kommer vel en gang i juni, tenker
jeg, i passe tid til at Stortinget ikke får behandlet den. Men det må i alle fall bli et viktig tema, før
Norge på noen som helst måte går inn i de forpliktelsene som en har sagt en skal gjøre, sammen med
EU.
Statsråd Vidar Helgesen

[20:33:15]: Historiebeskrivelsen til representanten Holmås er

ganske besynderlig. La meg begynne med at han sier at vi ikke har noen interesse for 2020-målet. Vel,
denne regjeringen overtok altså et utslippsgap på 8 millioner tonn. Det er nå nede i 2 millioner tonn
på grunn av klimapolitikken til regjeringen og samarbeidspartiene. Så får Holmås være så frustrert
han vil over at Venstre og Kristelig Folkeparti har påvirkning på klimapolitikken, kanskje større
påvirkning utenfor regjering enn det SV hadde i regjering, men den frustrasjonen skal jeg ikke gå
dypere inn på.
Men det er bl.a. en mer forutsigbar politikk for biodrivstoff, der den forrige regjeringen hadde noe
ganske annet. Det er en forutsigbar politikk for elbiler og elektrifisering av personbilmarkedet som vi
har videreført og forsterket nettopp når den har begynt å virke, i stedet for å holde på grensen med 50
000 biler som den forrige regjeringen hadde. Det er en rekke andre tiltak vi har gjort, som virker – og
de virker også frem mot 2020.
Så til 2030-målene: La meg si litt om kvotesystemet. Kvotesystemet har ikke fungert optimalt i
inneværende periode. Det er noe alle erkjenner, og det er ikke minst på grunn av finanskrisen, på
grunn av en kollaps i prismekanismene. Derfor har vi vært veldig opptatt av at selv om vi når
kuttmålene med kvotesystemet for 2020 på europeisk nivå, og selv om vi kommer til å nå kuttmålene
for 2030, må prismekanismen være sånn at den utløser innovasjon, og vi må ha et 2050-perspektiv
også der for å få den tilstrekkelige innovasjonen. Det er en linje som mange andre progressive EU-land
har delt, og da jeg deltok på Green Growth Group-møte for en tid siden – samme dag som rådet
vedtok sin posisjon – ble det en forsterkning av kvotesystemet som utgangspunkt fra medlemsstatene.
Det var positivt, og det var på linje med den retningen Norge mente vi skulle ta.
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Så til overvåkningsmekanismen for 2030-målene: Vi tar sikte på en bilateral avtale, gjerne forankret i
protokoll 31. Med protokoll 31 og en løsning der følger verken det ene eller det andre. Det vil være en
fremforhandling med EU som vil avgjøre hva slags overvåkningsmekanisme vi skal ha. Verken en
ESA-løsning eller en kommisjonsløsning følger av protokoll 31, det må avtales særskilt. Men det som
er helt åpenbart, er at vi ikke kommer til å få noe mindre kontroll eller oppfølging på internasjonalt
nivå enn det EUs medlemsstater får. Det ligger i den felles gjennomføringen. Det er en solidarisk
aktivitet på EU-nivå, hvor hvert land må gjøre sin innsats og blir holdt ansvarlig for sin innsats, bl.a.
gjennom de årlige utslippsbudsjettene vi kommer til å få.
Terje Aasland (A)

[20:36:34]: Denne debatten går inn i samme spor som nesten alle

klimadebatter har gjort de siste fire årene. Noen er særdeles fornøyd med det de har gjort, selv om det
er svært lite, mens andre i denne salen er mer utålmodige. Noen blir kanskje litt vel selvtilfredse, og
det kan være faren, for det som helt opplagt er sikkert når det gjelder Paris-avtalen og vår oppfyllelse,
er at vi ikke er der vi skal være. Vi vet heller ikke hva som må til av faktiske tiltak for å nå det vi skal i
2030. Det er en realitet. Oppsummert kan vi si det sånn. Da synes jeg det er litt merkelig at denne
debatten kommer inn på det sporet den gjør nå, gang etter gang.
Komitéleder Elvestuen sier at de er mer systematiske nå. Ja, det må være Elvestuens oppfatning, men
jeg tror han er ganske alene om den. Det er ikke mer systematikk i klimaarbeidet nå. Det eneste
systematiske i klimaarbeidet nå, er at Venstre står i vandrehallen og griner på nesen hver gang
regjeringen legger fram en klimasak. Det er det eneste systematiske som har skjedd i klimapolitikken.
Det er ikke systematisk, det som foregår. Det er sånn at en hver gang må til Stortinget for å
gjennomføre klimatiltak, med unntak av EUs klimarammeverk og tilslutningen til det. Det er en
realitet. Da blir det kanskje grovt å bruke for store ord om hvordan en skal gjøre det.
Det at Stortinget etter oppfordring fra Venstre skal ta bind for øynene og gi sin tilslutning til EU og
klima, så lenge det er EU og klima som henger sammen, det synes jeg er en skremmende tilnærming,
som representanten Elvestuen egentlig oppfordrer til. Det er klart vi må vite konsekvensene for Norge
som nasjon. Derfor er det høyst betimelig at vi stiller spørsmål. Når regjeringen legger fram en
stortingsmelding og får full tilslutning i Stortinget, den er basert på en bilateral avtale, må vi vite
konsekvensene av å gjøre endringene. Det er jo helt naturlig. Det er forsvarlig at Stortinget gjør det.
Hvis ikke ville det vært en uforsvarlig tilnærming til dette.
Jeg skal avstå fra komiteers og Arbeiderpartiets debatter før landsmøtet. Jeg synes bare det er litt
bekymringsfullt med utviklingen som er på elbilmarkedet, og at ikke også statsråden og regjeringen
synes det er litt urimelig – eller at det i hvert fall er betimelig å diskutere hvorvidt en skal holde på
med den fulle subsidieringen av elbiler til kostnader over 1 mill. kr, eller om en skal gjøre noen
begrensninger for å ha det mer bærekraftig i framtiden, sånn at en kanskje kunne brukt mer penger på
å bygge infrastruktur for å nå et mål om at en skal ha utslippsfrie biler i nybilsalget fra 2025.
Per Olaf Lundteigen (Sp)

[20:39:37]: Etter Senterpartiets mening må regjeringa ta klart

avstand fra Kommisjonens forslag til regneregler når det gjelder skog. Når vi så snart får tilsendt det
dokumentet som regjeringa har sendt til EU, kan vi vurdere hva som er regjeringas posisjon. Det skal
bli interessant å se når det dokumentet er sendt til EU.
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Ellers ser jeg at representanten Gunnar Gundersen er kommet, og det er bra. Jeg hadde håpet at han
skulle ta ordet. Han har en stor jobb å gjøre her for å få regjeringa på rett kjøl – også i dette
spørsmålet når det gjelder bruk av skog og utmark. Han har en stor jobb å gjøre når det gjelder å få
nye økonomiske rammebetingelser for skogbruk og treforedling på plass, få økt lønnsomhet på plass,
slik at vi kan få en god næringslivspolitikk, en god klimapolitikk, men da må regjeringa ha en mening
som er fornuftig og legge til grunn det biologiske, ikke det historiske, nivået for hva som har skjedd i
skogene våre hittil.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

[20:40:48]: Det er statsrådens manglende villighet til å svare

på spørsmålene mine som gjør at jeg kommer opp igjen – pluss litt historiekrivingen hans.
La meg ta de to spørsmålene som jeg ber om svar på. Først om overvåkingsmekanismen. Hvis
statsråden får det som han vil: Hva ønsker statsråden, hva er Norges posisjon for hvordan vi ønsker en
overvåkingsmekanisme for å sikre at Norge når sine mål? Det er det ene spørsmålet. Der svarer ikke
statsråden klart. Han sier at dette skal vi forhandle om. Ja, det skjønner jeg selvfølgelig. Men hva er
det statsråden ønsker? – Det er det ene.
Det andre spørsmålet er: Hva slags mål er det man har gitt beskjed om til embetsverket at man prøver
å nå? Det er faktisk ganske viktig når man skal lage planer for framtiden, at man lager planer som
strekker seg mot et mål. Man sier at et eller annet sted mellom 0 og 40 pst. reduksjon av CO2utslippene i ikke-kvotepliktig sektor er der vi skal være. Jeg hørte statsråden da han presenterte dette
forliket sitt med EU, denne felles forpliktelsen, at han sa at mesteparten skal tas i Norge.
Da jeg hørte Erna Solberg snakket om dette nylig i forbindelse med perspektivmeldingen, sa hun at en
betydelig del skal tas i Norge. Det er med andre ord interessant for Stortinget å vite: Hva er det
egentlig at statsråden og regjeringen mener? Hva er det man styrer etter? Det er det man styrer etter
som det er størst sannsynlighet for at man klarer å nå. Det ser vi i alle de andre landene som har en
klimapolitikk, som har en nasjonal dimensjon. Der sier man at dette er det vi skal styre etter, og så
skal vi ha fleksible mekanismer i tillegg, men det er dette vi styrer etter. Men hvis regjeringen ikke
styrer etter noe som helst, ja, da har man heller ikke noen sjanse til å klare å nå de målene. Og
hvordan hadde det gått med EU, hvordan hadde det gått med verden hvis alle land hadde oppført seg
som denne regjeringen, som sier at vi har bare tenkt å forplikte oss til noe, og så lar vi de andre gjøre
jobben? Hva slags mål er det regjeringen styrer etter?
Til slutt må jeg bare si litt om regjeringens historieskriving og systematikken i politikken. Til
historieskrivingen er det følgende å si: I regjeringens egen perspektivmelding er det to ting som er
påfallende. Det ene går på systematikken. Man har sluttet å snakke om norske utslippskutt. Man lager
ikke lenger en eneste tabell, verken i budsjett eller i perspektivmelding, som viser noen
framskrivninger av CO2-utslippene. Det andre som står er tydelige tall. Det er ikke før i 2030 man
klarer å nå det som er Stortingets vedtatte mål for 2020! Regjeringen trenger altså ti år ekstra på å
sitte. Og da sier jeg at vi trenger en ny regjering.
Det siste som er viktig å si, er at når man ber regjeringen ramse om hva slags politikktiltak fra
regjeringens side er det man har fått til, så sier man biodrivstoff, som altså regjeringen konsekvent har
ført en kamp mot stortingsflertallet for å unngå å ha økte ambisjoner på.
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[20:44:10]: Det er egentlig representanten Aasland som gjør at jeg tar

ordet, men også andre. Det er ingen tvil om at det med et borgerlig flertall har blitt en større
systematikk i arbeidet. Det ene er at vi forlenger elbil-fordelene fram til 2020. I forbindelse med
behandlingen av energimeldingen ble det gjort mange vedtak, også målsettingen om nullutslipp fra
2025. Dette følges nå opp i Nasjonal transportplan, med de målsettingene som er der. Vi har i
fellesskap gått inn for at vi må ha en avtale med EU, som helt klart er en forpliktelse som er mye
sterkere enn det Norge har vært villige til å ha tidligere. Det følges også opp nå med en klimalov.
Da vi ratifiserte Paris-avtalen, gjorde Stortinget også vedtak som systematiserer hvilke saker vi skal ha
tilbake fram mot 2020.
Det er ingen tvil om at det er et helt annet regime det nå legges opp til, enn det som var tidligere.
Men jeg synes denne diskusjonen også viser følgende: Hva ønsker man egentlig på den rød-grønne
siden når det kommer til spørsmålet om å ha et samarbeid med EU? SV har jo stemt imot.
Senterpartiet har sterke innvendinger, som videreføres i dag. Jeg merker også at Arbeiderpartiet vil
stille spørsmål ved hva som egentlig er enigheten som kommer.
Hele grunnlaget for Paris-avtalen er at vi må ta et eget ansvar, men det må også være et samarbeid
mellom land. Europa og EU er en motor og har et stort ansvar for å drive klimapolitikken framover
internasjonalt, og det er ingen tvil om at det vil være helt riktig og en selvfølge også for Norge å være
en del av det.
Gunnar Gundersen (H)

[20:46:26]: Enkelte ganger kan det være hyggelig bare å sitte i salen

for å følge med på en interessant debatt – og klimadebatten er veldig interessant. Nå kommenterte
representanten Lundteigen at jeg var kommet inn også, så derfor tenkte jeg at jeg fikk melde meg på
litt i debatten. Det er jo ingen tvil om at det foregår en kamp i EU om hvordan skogen skal telles med.
Det er heller ingen tvil om at skogen kanskje er den viktigste positive aktøren vi har når det gjelder
klimaproblematikk i Norge. Det er bygd opp en fantastisk ressurs. Vi har et nettoopptak, som
representanten Lundteigen sa, på halvparten av våre utslipp, og vi bør stelle godt med den.
Så hørte jeg også hva statsråden sa. Jeg er ganske fornøyd med det statsråden sa, hvis det er en
posisjon vi har gått inn med i EU. Jeg hørte ham si at vi skulle stimulere til nye opptak. Det er ingen
tvil om at regjeringen har gjennomført gjødslingstiltak som gjør at vi kommer til å få enda større
opptak. Det er kommet med denne regjeringen. Vi har en ambisiøs strategi når det gjelder
biodrivstoff. Det var ikke akkurat veldig ambisiøst under den forrige regjeringen. Jeg hørte ham si at
vi skulle stimulere til fornybare løsninger, vi skulle ha en balanse, og det skulle ikke bli en utgift i
samfunn der man hadde nettoopptak i skog. Det mener jeg er ganske gode posisjoner. Og hvis vi da i
tillegg sier at vi går inn i allianse med Sverige og Finland rundt hva som er fornuftige løsninger, mener
jeg det er ganske fornuftig. For det det dreier seg om, er jo å definere bærekraftbegrepet og la de land
som faktisk driver en ressurs ut fra bærekraftige kriterier – nå ser jeg at Svein Roald Hansen er
kommet inn. Vi har diskuterte dette flere ganger når vi har vært på Efta- og EØS-delegasjonsmøter i
Brussel, og vi har selvfølgelig prøvd å følge med på hva som skjer. Men man må altså definere
bærekraftkriterier og gjerne også verne det som skal vernes, ta hensyn til de biotoper som det skal tas
hensyn til – alt det – men innenfor de rammene man da setter, bør hele samfunnet innse at man må
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bruke skogressursen veldig aktivt skal man kunne nå klimamålsetningene. Det tror jeg egentlig hele
salen er enig i, og sånn sett synes jeg det er både riktig og viktig at Senterpartiet bringer skogen fram i
debatten. Jeg synes den burde ha mye større posisjon, for fotosyntesen er en fantastisk mekanisme –
den er gitt oss helt gratis. Vi sitter stort sett og diskuterer milliarder til «carbon catching systems»,
men så har vi altså fotosyntesen som en helt gratis mekanisme gitt oss fra naturen – og den bør brukes
aktivt. Der er representanten Lundteigen og jeg enige, men jeg var også ganske fornøyd med det som
statsråden ga som svar, og derfor synes jeg også debatten er interessant å følge med på.
Per Rune Henriksen (A)

[20:49:33]: Jeg skal ikke forlenge denne debatten unødvendig, men

jeg synes det er litt vesentlig å svare på et spørsmål som representanten Elvestuen stilte: Hva ønsker
egentlig Arbeiderpartiet av et samarbeid med EU?
La det være helt klart: EU er en progressiv kraft i det internasjonale klimaarbeidet, som en viktig
alliert for Norge i dette. Vi er også så tett sammenvevd med Europa handelsmessig og politisk at det er
en stor fordel for oss å samarbeide tett i klimaarbeidet. Men la det også være klart at Norge, særlig i
energipolitikken og også i store deler av klimapolitikken, har et helt annet ståsted enn resten av
Europa, og det får noen konsekvenser. Når vi har et innslag på 69 pst. fornybar energi i vårt
energiforbruk, er det himmelhøyt over det som er i resten av Europa.
De tiltakene vi skal sette i verk for å komme videre, vil nødvendigvis være mer kostbare enn tiltakene i
Europa ellers, fordi vi holder på å plukke høyere hengende frukter enn resten av Europa gjør. Derfor
må vi være oss særdeles bevisste på hvordan EUs politikk vil slå inn i Norge hvis den skal praktiseres i
Norge: Hva er lurt for oss i Norge å gjøre? Dette handler ikke om ambisjonene, det handler om
hvordan vi skal nå dem. Det er ikke et poeng i seg selv at det å nå ambisjonene skal svi eller smerte.
Det gjør ingen klimakutt i seg selv.
La meg ta noe som gjør meg virkelig bekymret, som statsråden sier her. Han sier at Arbeiderpartiet
ikke har store ambisjoner, fordi vi forsvarer industrien når det gjelder klimakvotesystemet, ETS. Jeg
går ut fra at han da refererer til vår sterke bekymring for CO2-kompensasjonens videre skjebne i ETSsystemet. Det handler ikke engang om klimagassutslipp, det handler om at norsk industri som blir
drevet av ren, fornybar kraft, må betale en pris i kraftprisen sin på grunn av at det er CO2-prising i
resten av Europa. Utslippene fra denne industrien behandles på lik linje med alle andre utslipp.
Derfor er dette et glitrende eksempel på at det som kan framstå som fornuftig i andre land, ikke er
fornuftig i Norge.
Det er andre eksempler også. Skog er blitt nevnt her – et veldig bra eksempel. Hva er viktig for Norge i
det videre arbeidet – både for at vi skal få til og bidra til reelle kutt, og for at vi skal gjøre det så
kostnadseffektivt som mulig?
Det er en rekke andre spørsmål oppi dette også. Vi skal samarbeide med Europa og EU, men vi har
nasjonale interesser i dette – økonomisk, men vi også sørge for at vi blir en faktisk og reell drivkraft i
kampen for å få ned utslippene.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

[20:52:54]: Per Rune Henriksen trakk opp en debatt her på

slutten som handlet om den spesielle situasjonen Norge er i i sitt forhold til EU. Men han trakk også
fram den ene tingen som er spesielt med Norge i forhold til resten av Europa, nemlig at vi har veldig
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høy andel fornybar energi. Den fornybare energien ba stortingsflertallet regjeringen komme tilbake
igjen til Stortinget med i forbindelse med energimeldingen og lage en tydelig plan for hvordan vi
kunne bruke fornybar energi til å fase ut fossil energi. Det valgte regjeringen å la være å gjøre. Det er
en av de tingene som er spesielt med Norge.
Av de to andre tingene som er spesielt med Norge, er den ene at vi har mye høyere energiforbruk og
CO2-utslipp enn de andre landene i Europa. Norge er et av de fem-seks landene i verden som bruker
mest energi per innbygger – absolutt mest. Vi ligger også langt over EU-gjennomsnittet på utslipp per
innbygger. Derfor er jeg ikke enig med Per Rune Henriksen når han sier at vi må tenke på hva det er
som er dyrt. Vi må også tenke på at vi har et større fotavtrykk enn gjennomsnittsborgeren i EU har, og
det betyr at hvis det bare er nullutslipp som er godt nok, må vi faktisk gå nedover i et høyere tempo
enn det mange av de andre skal gjøre for å nå de målene. Regjeringens politikk gjør ikke det. Den sier
bare: Vi skal gå i det tempoet som markedet tilsier at vi skal gå, og som EUs kvotepris til enhver tid
tilsier at vi skal gå.
Den tredje tingen som er spesielt med Norge, er at vi er en stor oljeproduserende nasjon. Her er det et
viktig poeng, for Norge går jo ikke inn på EUs klimapolitikk som handler om energieffektivisering –
der går vi ikke inn på det samme nivået som EU-landene gjør. Vi går imot en del av den
energieffektiviseringen som skjer, og det er jo klart fordi dette er imot norsk gassproduksjon. Vi vil
ikke påta oss forpliktelser for fornybar energi på samme linje som EU-land gjør, og det er fordi vi vet
at fornybar energi går til fortrengning av fossil olje og fossil gass. Internasjonalt jobber ikke
regjeringen for at regnskogen skal oppta CO2 og hindre CO2-utslipp og på den måten hindre global
oppvarming, men vil istedenfor at regnskogen skal bli stående sånn at norsk olje kan bli til flybensin,
og at regnskogen skal kunne komme til erstatning for økte utslipp fra flysektoren på den måten den
gjør, og som regjeringen argumenterer veldig sterkt for.
Det er ingen tvil om at det at vi er den oljenasjonen som vi er, har gitt oss enorm rikdom. Men det er
heller ikke noen tvil om at det preger de posisjonene Norge tar internasjonalt og opp mot EU. Med
dagens regjering, som består av en rekke klimafornektere, har det dessverre ført til at regjeringen
inntar en svært lite offensiv posisjon.
Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11.
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Jordbruk, fiskeri, akvakultur
I Afrika sør for Sahara sysselsetter jordbruk- og
fiskerisektoren mange, og de aller fattigste bor
ofte på landsbygda. Utvikling innenfor jordbruk,
fiskeri og akvakultur er sentralt for å bidra til jobbskaping og fattigdomsreduksjon. Verdensbanken
legger til grunn at satsing på landbruk er et av de
mest virkningsfulle tiltakene mot ekstrem fattigdom.5 OECD har beregnet at de havbaserte
næringene har potensial til å vokse raskere enn
den globale økonomien som helhet frem mot
2030.
Over halvparten av jordens befolkning bor nå i
byer. Samtidig som næringsutvikling i de fattigste
landene må omfatte modernisering og kommersialisering av jordbruk og fiskeri, må det skapes
flere jobber i byene.
Det er viktig å ivareta den ressurs matproduksjon potensielt kan utgjøre som bidrag til industriell utvikling og handel innen næringsmiddelsektoren. Økt produktivitet og lønnsomhet i jordbruk,
fiskeri og akvakultur kan skape arbeidsplasser
høyere opp i verdikjeden gjennom produksjon og
foredling av næringsmidler, både for innenlands
konsum og for eksportmarkeder.

3.4.4 Klima, fornybar energi og miljø
De tre elementene innenfor dette satsingsområdet
henger tett sammen. Konsekvensene av klimaendringene og miljøforringelse utgjør noen av de
største truslene mot bærekraftig utvikling. En
rekke av bærekraftsmålene har klima og miljø
som hovedfokus. Tiltak for bevaring av økosystemer og god miljøkvalitet er kostnadseffektiv
innsats for en hel rekke av bærekraftsmålene.
Fornybar energi er en sentral del av klimainnsatsen og står samtidig sentralt i satsingen på
næringsutvikling og jobbskaping (se kapittel
3.4.3). Klimatilpasset landbruk og biologisk mangfold inngår også som viktige deler av klima- og
skogsatsingen.
Norge er et ledende land for klima- og miljørettet utviklingssamarbeid og bidrar til det grønne
skiftet globalt. I 2014 var Norge det OECD-landet
som ga mest klimarelatert bistand per innbygger.
Norge er opptatt av å styrke globale løsninger, felles forpliktelser og rammeverk.
Parisavtalen som ble vedtatt i 2015, gir føringer for innretningen av Norges innsats for klima
5

Verdensbanken (2007). World Development Report 2008:
Agriculture for Development. Washington, DC: Verdensbanken.
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og miljø. I utviklingspolitikken vil Regjeringen
bidra til å forebygge og løse klima- og miljøutfordringer gjennom klimafinansiering, teknologisamarbeid og kapasitetsbygging, i tråd med utviklingslandenes egne planer for å oppfylle sine forpliktelser under Parisavtalen, såkalte nasjonalt
fastsatte bidrag.
Stadig mer analyse viser at omlegging til lavutslippsutvikling bærer med seg en rekke økonomiske og sosiale fordeler. Det er særlig viktig at
utviklingsland, som de neste tiårene skal foreta
mer enn to tredeler av verdens investeringer i
infrastruktur og energisystemer, velger fremtidsrettede løsninger. Rapporter fra New Climate Economy-kommisjonen viser at investeringer i klimasmart infrastruktur vil være marginalt dyrere på
kort sikt, men at kostnadene mer enn oppveies av
at infrastrukturen vil være varig, tryggere og mer
effektiv i det lange løp.6
De største norsk bidragene til klima og miljørettet bistand skjer gjennom klima- og skogsatsingen og Det grønne klimafondet. FNs miljøprogram (UNEP) og Den globale miljøfasiliteten
(GEF) er andre viktige samarbeidspartnere.
Norge har dessuten arbeidet for at de multilaterale utviklingsbankene skal øke klimafinansieringen som andel av utlån og gavemidler.
Klima- og skogsatsingen
Klima- og skogsatsingen er Norges største klimainnsats. Gjennom bilaterale avtaler betaler initiativet for utslippsreduksjoner fra avskoging og
skogforringelse i utviklingsland. Klima- og skogsatsingen er Norges viktigste bidrag til bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene og mål
15 om livet på land. Gjennom å bidra til biodiversitet, vannforsyning og opprettholdelse av nedbørsmønstre, bidrar satsingen til at det økologiske
grunnlaget for helheten av bærekraftsmålene opprettholdes. Initiativet er i tillegg Norges viktigste
bidrag til å styrke urfolks rettigheter i mange utviklingsland.
Skogen leverer en rekke økosystemtjenester i
form av lokal og regional klimaregulering, 50–80
prosent av planetens biodiversitet på land, vannforsyning og som buffer mot ekstremvær. Disse
økosystemtjenestene er livsviktige i et globalt perspektiv og utgjør livsgrunnlaget for millioner av
mennesker lokalt. Hele 800 millioner mennesker i
verden er avhengige av ressurser fra skogen for
6

Se blant annet The Global Commission on the Economy
and Climate (2016). The Sustainable Infrastructure Imperative: Financing for Better Growth and Development.
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Figur 3.8 Gruvedrift er en viktig årsak til avskoging i Guyana.
Foto: Sofi Obrestad Halling

sitt livsgrunnlag. Sårbare folkegrupper som
urfolk og andre skogavhengige folk rammes hardest av avskoging, i og med at deres livsgrunnlag
og mulighet til å opprettholde sin identitet i tilknytning til naturen forsvinner sammen med skogen.
Etablering av god, rettighetsbasert skog- og
arealforvaltning er med andre ord fundamentalt
for bærekraftig utvikling. New Climate Economystudien, som Norge var blant initiativtakerne til,
viser at det som er bra for klimaet og miljøet, som
oftest også er bra for sosioøkonomisk vekst og
utvikling. Det gjelder også landbrukssektoren, og
bevaring og restaurering av skog i den sammenheng. I Peru har for eksempel klima- og skogsatsingen støttet et prosjekt der 2000 bønder fikk
opplæring som gjorde det mulig å øke produksjonen av kaffe på eksisterende arealer, noe som gir
høyere inntekter uten økt avskoging. I Brasil
bidrar den norske innsatsen til å ta vare på den
enorme Amazonas-regnskogen, samtidig som den
bidrar til bedre levevilkår for urfolkene som bor

der (se boks 3.6). I Indonesia har klima- og skogsatsingen blant annet støttet organisasjoner som
spilte en sentral rolle for at den indonesiske
grunnlovsdomstolen i 2013 for første gang anerkjente urfolks rett til landområder.
Redusert avskoging er ikke bare avgjørende
for millioner av fattige, men også en forutsetning
for å nå målet om å begrense oppvarmingen av
kloden til under to grader. Analyser tyder på at
reduserte utslipp fra skog, i kombinasjon med økt
karbonbinding i skog, har et teoretisk potensial til
å kunne utgjøre så mye som en tredjedel av løsningen på klimaproblemet de neste tiårene.
Grunnleggende markedssvikt er en underliggende årsak til avskoging. For samfunnet er det
mest verdifullt at skogen står, fordi den leverer
økosystemtjenester av enorm verdi for fellesskapet. For den enkelte beslutningstaker, derimot, er
en skog så godt som alltid «verdt mer død enn
levende». Det er oftest mer å tjene på å gjøre skogen om til beiteland, plantasjer for tømmer eller
svedjebruk, enn det er på å bevare intakt eller
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bærekraftig forvaltet skog. I tillegg til denne markedssvikten er det i mange land også en betydelig
styringssvikt. Sterke enkeltgruppers interesser
blir favorisert fremfor fellesskapets interesser.
Fattige og ressurssvake i et samfunn blir hardest
rammet av svak offentlig styring og dårlig forvaltning av fellesskapets naturressurser.
Den norske klima- og skogsatsingen søker å
endre på dette sammen med myndigheter, mennesker som lever i og av skogen, sivilt samfunn og
privat sektor. De grunnleggende grepene for å
endre politikken må gjøres av nasjonale myndigheter i tropiske skogland. Klima- og skogsatsingens viktigste rolle er å bidra med insentiver til
myndighetene for å redusere avskoging og skogforringelse. Det beste direkte virkemiddelet i
denne sammenheng er betaling for reduserte klimagassutslipp fra avskoging og skogdegradering.
Innsatsen mot avskoging er, som annen
bistand, påvirket av rammebetingelsene i samarbeidslandene. Å redusere avskoging og skogforringelse forutsetter grunnleggende utviklingsvalg – dette er nøkkelspørsmål i et lands landbrukspolitikk – som det naturlig nok vil være
uenighet om også innad i tropiske skogland.
Effekten av klima- og skogsatsingen er tett knyttet
til evnen til å dra nytte av – og eventuelt bidra til å
skape eller forsterke – krefter som trekker i
samme retning som initiativet.
For å styrke sannsynligheten for at norske
bidrag skal gi konkrete resultater på bakken fremover, prioriterer initiativet land der viljen til å gjennomføre nødvendige reformer er bredt og høyt
forankret, og der det demonstreres reell fremdrift
i de nødvendige reformprosessene. Flere
skogland ser egennytten i å bevare skogene som
velfungerende økosystemer, blant annet for vanntilgang, flomdemping og som kilde til fornybare
råstoffer. Klima- og skogsatsingen bidrar til å synliggjøre disse verdiene, blant annet gjennom prosjektene New Climate Economy og Business and
Sustainable Development Commission. Også privat sektor forplikter seg i stadig større omfang til
«avskogingsfrie verdikjeder», noe som kan gi fordelaktig markedstilgang for land og regioner som
legger til rette for avskogingsfritt landbruk.
Denne utviklingen har klima- og skogsatsingen
fremmet gjennom å støtte sivilsamfunnsaktører,
og gjennom direkte samarbeid med private selskaper, blant annet Tropical Forest Alliance. Gjennom å støtte og utnytte slike eksisterende trender,
øker sannsynligheten for at innsatsen i samarbeidslandene gir effekt.
Som i annen bistand innebærer svakt styresett
og lav kapasitet i statsforvaltningen i samarbeids-
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landene likevel risiko for svake resultater og svak
fremdrift. Klima- og skogsatsingens resultatbaserte tilnærming reduserer risikoen for manglende måloppnåelse på grunn av svak fremdrift
eller endrede mål i mottakerlandet. Størstedelen
av lovede midler utbetales først når det kan dokumenteres at resultater er oppnådd, heller enn på
basis av prosjektplaner. Korrupsjon, ulovlig tømmerhogst og annen miljøkriminalitet er også betydelige utfordringer på alle kontinentene der initiativet er tilstede.
Det er utviklet et resultatrammeverk for klimaog skogsatsingen som anvendes til å følge og rapportere på fremdriften i porteføljen som helhet og
i de enkelte avtaler og landpartnerskap. Ut fra
rammeverket rapporteres årlig resultater av
klima- og skoginnsatsen i Klima- og miljødepartementets (KLD) budsjettproposisjon.
Det grønne klimafondet
Det grønne klimafondet er opprettet for å møte
utviklingslands behov for klimafinansiering og har
høy prioritet. Fondet er viktig både som samarbeidspartner for økonomiske bidrag til utslippsreduksjoner og klimatilpasning i utviklingsland, og
som demonstrasjon på industrilandenes vilje til å
oppfylle det politiske målet i Parisavtalen om 100
milliarder dollar årlig til klimafinansiering innen
2020.
Giverlandene har signert avtaler om 9,9 milliarder dollar i bidrag til fondet, og Norges avtale er
på totalt 1,6 milliarder kroner for perioden 2015–
2018. Regjeringen har åpnet opp for inntil en dobling av det norske bidraget innen 2020 dersom
fondet får på plass en resultatbasert finansieringsordning for utslippsreduksjoner fra redusert
avskoging og skogforringelse.
Norge har fast plass i fondets styre som har 24
medlemmer. Ved tildeling av midler tilstreber fondet en 50/50-balanse mellom utslippsreduksjoner
og klimatilpasning. Fondet har også som mål å
bevilge minimum 50 prosent av midlene til klimatilpasning, til minst utviklede land (MUL), små
øystater under utvikling (Small Island Developing
States – SIDS) og afrikanske land. Det grønne
klimafondet ønsker også å engasjere privat sektor
og tilbyr flere ulike finansieringsordninger, herunder lån, garantier, egenkapital-investeringer og
gavebistand.
Fondets midler kanaliseres gjennom godkjente partnere til prosjekter i utviklingsland.
Blant disse finnes samtlige utviklingsbanker, flere
FN-organisasjoner, private banker og nasjonale
institusjoner.

40

5483
Meld. St. 24
Felles ansvar for felles fremtid

2016–2017

Boks 3.6 Amazonasfondet – verdens største enkeltstående klimatiltak
Norge, ved Klima- og miljødepartementet, utberegistrering er avgjørende for arbeidet mot
taler penger til Brasil basert på hvor store
ulovlig avskoging.
utslippsreduksjoner de har oppnådd året før.
• 30 urfolkssamfunn i Amazonas har blant
Pengene overføres til Amazonasfondet, som forannet kartlagt naturressurser og fremmet
valtes av den brasilianske utviklingsbanken
krav om landrettigheter og utviklet forvaltBNDES. Fondet finansierer store og små
ningsplaner for sine områder.
utviklingsprosjekter
i
Amazonasregionen.
• 93 lokale samfunn (til sammen 2800 eienAmazonas er både den største regnskogen i verdommer) har utviklet bærekraftige produkden, og et område i Brasil der fattigdommen
sjonsmetoder som alternative inntektskilder
fortsatt er betydelig – til tross for at Brasil er et
til ulovlig avskoging.
mellominntektsland. Alle prosjekter som
• Over 3000 personer i mange lokalsamfunn
har fått opplæring i brannslukking. SkogAmazonasfondet støtter bygger opp under Brasils plan om å redusere avskogingen og fremme
branner er en betydelig trussel mot skogen.
bærekraftig skogforvaltning og utvikling i
• Befolkningen i rundt 90 urfolksterritorier får
Amazonasregionen.
støtte til blant annet å utvikle bærekraftig milResultater av prosjekter støttet av Amazonasjøforvaltning, inkludert overvåking, av sine
fondet:
egne leveområder og naturressurser de er
• 94 verneområder har fått støtte til styrket
avhengige av.
kontroll og forvaltning.
• Tre nye verneområder på til sammen 6682
Flere hundre forskere driver forskning innen
2
km er opprettet.
økonomi og samfunns- og naturvitenskap i
Amazonasregionen. 72 vitenskapelige publika• 138 000 private eiendommer i Amazonas forsjoner og informasjonsmateriell er produsert.
delt på 370 000 km2, et område større enn
fastlands-Norge, har blitt miljøregistrert. Slik

Fornybar energi
Energisektoren står for mer enn 60 prosent av de
globale utslippene av klimagasser. De største
utslippene kommer fra transport og kraftproduksjon fra kull og olje. Norges innsats innen fornybar energi i utviklingspolitikken er derfor et viktig
bidrag til klimapolitikken, som samtidig bidrar til
økonomisk og sosial utvikling, bedre utdanning
og bedre helse.
For å øke private investeringer i fornybar
energi i fattige land, trengs effektive mekanismer
for risikoavlastning. Norfund spiller en sentral
rolle ved å mobilisere investeringer i fornybar
energi gjennom samarbeid og partnerskap med
private bedrifter. Ren energi er den største sektoren for Norfund, som har investert omtrent halve
investeringskapitalen i ren energi, til sammen om
lag 7,4 milliarder kroner (2015). Kraften som produseres gir grunnlag for næringsutvikling og sysselsetting. Selskapene Norfund har investert i
produserte i 2015 18,5 TWh.

Klimatilpasset landbruk, bevaring av naturmangfoldet
i havet og matsikkerhet
Klimaendringer er en trussel mot matsikkerheten
fremover. Lange tørkeperioder, flom og ekstremvær utfordrer matproduksjonen. I områder som
avskoges er uttørking og jorderosjon direkte konsekvenser av at skogen forsvinner. Surere og varmere hav er en annen konsekvens av klimaendringene. Havnivåstigning kan true matproduksjonen i kystsonen både fra jordbruk, fiske og
akvakultur.
Arbeidet for å utvikle robuste og bærekraftige
systemer for produksjon og distribusjon av mat
støttes både multilateralt og bilateralt. De senere
årene har vi sett mange eksempler på at ekstremvær fører til feilslåtte avlinger og sult i land i sør.
Afrika er spesielt utsatt. Arbeid med klimasmart
landbruk, hvor nye dyrkningsmetoder tas i bruk
og nye sorter introduseres, er et eksempel på tilpasning til det endrede klima der bistand spiller
en rolle. Havet som matfat er en sentral forutsetning for å nå bærekraftsmål 1 og 2 om fattigdom,
sult, matsikkerhet og bedre ernæring. Bærekraftsmål 14 om bærekraftig utvikling og bruk av
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havets ressurser støtter opp under disse, og blir et
viktig mål i utviklingspolitikken.
Å redusere tap av mat, som i dag anslås til 30
prosent av all mat, er en viktig oppgave som vil gi
stor klimaeffekt. Norge samarbeider derfor tett
med FAO for å sette tap av mat på det internasjonale sakskartet.
Biologisk mangfold
Regjeringen støtter fattige lands innsats for å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler
om biologisk mangfold. God miljø- og naturressursforvaltning er grunnlaget for økonomisk
utvikling. Norge arbeider for å redusere miljøødeleggelser og øke kunnskap for å fremme en grønn
utvikling. Hovedkanalen for denne støtten er GEF.
Norge er også en langsiktig støttespiller til UNEP,
som bygger kunnskap om den globale miljøtilstanden og identifiserer nye miljøtrusler tidlig. Et
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annet hovedtiltak for bevaring av biologisk mangfold er norske bidrag til frøhvelvet på Svalbard.
Regjeringen prioriterer å bekjempe miljøkriminalitet, som utgjør en stor og økende trussel mot
utvikling. Fattige land rammes hardest, spesielt
land i Afrika. Den tiltagende virksomheten bidrar
til miljøødeleggelse og reduksjon av biologisk
mangfold i stor skala. De fattigste er ofte de som
lever direkte av naturressursene og når livsgrunnlaget overtas av kriminelle grupper, hemmes etablering av lovlig virksomhet. Dette bidrar til økt
korrupsjon og hindrer godt styresett.
Forebygging
Vi må forebygge natur- og klimakatastrofer samtidig som vi aktivt bidrar til å tilpasse samfunn til
endret klima. Velfungerende økosystemer er en
kostnadseffektiv buffer mot natur- og klimakatastrofer. I tråd med bærekraftsmålene må naturforvaltning og katastrofeforebygging ses i sam-

Boks 3.7 Matsikkerhet
gjøre vanskelige prioriteringer, effektivisere
Klimaendringer er en stor trussel mot matsikdriften og ta i bruk innovative løsninger. Norge
kerhet. Bærekraftsmål 2 handler om å utrydde
har vært pådriver for bruk av kontanter i stedet
sult innen 2030. Gjennom blant annet FNs orgafor matutdelinger der det er fungerende markenisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Verder. WFP er i dag ledende med om lag 20 prodens matvareprogram (WFP) og Det internasjosent kontantbasert støtte til humanitære kriser.
nale fondet for landbruksutvikling (IFAD)
Når det blir stadig flere komplekse og langbidrar Norge med betydelige ressurser til det
varige kriser, må FAO, WFP og IFAD samarinternasjonale samarbeidet for matsikkerhet.
beide tett om innovative løsninger. Det betyr at
Norge støtter FAO i å samle kunnskap og
utviklingen av bærekraftige matsystemer, forestatistikk for å forstå den globale utviklingen
bygging og respons må gå hånd i hånd. Samarinnen jordbruk, skogbruk, fiskeri og akvakultur.
beid og koordinering på tvers av FN-familien og
Mat er en menneskerett. Et viktig bidrag fra
med sivilt samfunn, bidrar også til at ekspertise
FAO er å etablere og iverksette internasjonale
og erfaringer deles.
normer og standarder for bærekraftig matproDet største bidraget til å øke matsikkerheten
duksjon og ernæringsrik mat. Norge bidrar
vil være en modernisering og restrukturering av
også til at FAO løfter opp problemer som utforhusholdningslandbruket. I Afrika sør for Sahara
drer matsikkerheten, som klimaendringer,
er husholdningslandbruk for mange den viktigavskoging, overfiske, tap og kasting av mat,
ste matkilden. Samtidig har for få tilgang på
mikroplastforurensning og tap av genetisk
vann, gjødsel og moderne produksjonsmidler.
mangfold. Norge støtter dessuten FAOs arbeid
Uten slik tilgang øker sårbarheten for flom og
for dyrehelse og antibiotikaresistens.
tørke. En modernisering av landbruket vil derIFAD gir gunstige lån som støtter opp om
for både sikre en langt bedre ressursutnyttelse
mannlige og kvinnelige småbrukere og bidrar til
og bidra til bedre matsikkerhet. Privat sektor
å bedre befolkningens levekår.
har en helt avgjørende rolle her, og strategiske
Gjennom WFP støtter vi matvarehjelp i
partnerskap med næringslivet kan utgjøre en
akutte situasjoner og bidrar til tiltak som kan
stor forskjell.
forhindre nye kriser med matmangel. Behovene
for humanitær hjelp er enorme, og WFP må
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Figur 5.2 Små og mellomstore bedrifter er avgjørende for jobbskaping og økonomisk vekst. Norfund
investerer derfor i banker, mikrofinans og andre finansinstitusjoner som låner ut penger til små og
mellomstore bedrifter. Her fra BRAC Bank i Bangladesh.
Foto: Norfund

•

•

produktivitet og modernisering av utvalgte
bransjer og verdikjeder
øke satsingen på entreprenørskap samt styrke
innsatsen for å utvikle digitale og kostnadseffektive tjenester innen helse, utdanning, finans,
informasjon og offentlig forvaltning
øke bidragene til Norfund med 50 prosent i
neste stortingsperiode.

5.4.4

Fornybar energi for jobbskaping og
klima
Fornybar energi er viktig både i et næringsutviklings- og et klimaperspektiv. Tilgang til energi er
en forutsetning for å skape næringsutvikling,
arbeidsplasser, skatteinntekter og dermed økonomisk og sosial utvikling. Samtidig er energisektoren den sektoren som gir størst utslipp av klimagasser. Fornybar energi har derfor en sentral
plass i den norske klimainnsatsen.
Energisektoren er den sektoren der Norge tradisjonelt har hatt sitt største og viktigste engasjement i fattige land. Både i form av bistand og gjen-

nom norsk næringsliv. Gjennom tiltak for fornybar
energi og Olje for utvikling har Norge bidratt til
bedre forvaltning av energiressurser gjennom
samarbeid om lovverk og forskrifter, miljøhensyn,
åpenhet og overføring av kunnskap og erfaringer.
Samtidig som engasjement på energisektoren er
viktig for vekst og utvikling, er det en effektiv
måte å bidra til godt styresett på.
I mange land er vi i en fase der vi er på vei bort
fra tradisjonell bistand over til et langsiktig økonomisk samarbeid basert på investeringer, næringssamarbeid, teknologi- og kunnskapsoverføring.
Vårt omdømme etter tiår med bistand til energisektoren, og det betydelige engasjementet fra
norsk næringsliv på denne sektoren, gir et godt
utgangspunkt for å danne bro mellom et tradisjonelt bistandssamarbeid og et mer likeverdig partnerskap.
Det legges derfor opp til opptrapping av innsatsen for fornybar energi. Satsingen vil være et
sentralt norsk bidrag for å nå bærekraftsmål 7 om
tilgang til bærekraftig energi for alle. Samtidig vil
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Boks 3.8 Faglig samarbeid med
miljøpolitiske viktige land
Norge har særskilte avtaler om samarbeid
med miljømyndighetene i Kina, India og SørAfrika. Disse landene er blant de viktigste opphavslandene til flere globale miljøproblemer
som klima, tap av naturmangfold, langtransporterte miljøgifter og forurensning. Tilstedeværelse i landene gir anledning til dialog, til
bedre forståelse for deres politikkutforming
og miljøutfordringer, faglig samarbeid og
kapasitetsbygging samtidig som samarbeidet
er en plattform for dialog om internasjonale
miljøutfordringer. Siden 2012 har Norge, ved
Miljødirektoratet, blant annet støttet Kinas
arbeid med å etablere et nasjonalt marked for
handel med klimakvoter. Det kinesiske miljøverndepartementet trekker selv frem at samarbeidet med Norge på kvikksølv har hatt stor
betydning for hvordan Kina har håndtert
kvikksølvforurensing, og lagt grunnlaget for
at Kina ble med i den globale kvikksølvavtalen
i 2013 (Minamata-konvensjonen). I India er
det tett samarbeid om naturmangfold, men det
er nylig også utviklet teknologisamarbeid om
alternativer til bruk av klimagassene HFK
som kuldemedium. I Sør-Afrika bidrar Norge
blant annet med kompetanse til utvikling av et
solid nasjonalt utslippsregnskap for klimagasser.

menheng med humanitær innsats og langsiktig
bærekraftig utvikling. Tidlig varsling av ekstremvær er et eksempel på forebygging. Dette er et
globalt arbeid Norge støtter. Det er også viktig å
støtte fattige land i deres arbeid med å utarbeide
planer for forebygging og håndtering av risiko
knyttet til klimaendringene. Sendairammeverket
for katastrofeforebygging setter rammene for
Norges innsats og samarbeid med andre land og
aktører i dette arbeidet.
Økende ekstremvær og antall naturkatastrofer
fører til redusert tilgang på rent vann, nedgang i
matproduksjon og redusert energisikkerhet. Å
opprettholde stabile og sikre samfunn under slike
forhold er krevende og spesielt i allerede sårbare
områder. Klimaendringene og naturkatastrofer
utgjør sammen med andre faktorer en vesentlig
trussel mot samfunnssikkerhet og øker risikoen
for ustabilitet.

2016–2017

Norge har vært ledende i arbeidet for å styrke
internasjonal rett med hensyn til beskyttelse av
naturmiljøet i krig og konflikt og støtter opp om
arbeidet som gjøres av blant annet FNs miljøprogram på dette området.
Ny teknologi og nye partnerskap kan bidra til
betraktelig muligheter for forebygging (se boks
3.9)

3.4.5 Humanitær innsats
I løpet av storingsperioden har de humanitære
budsjettene økt med over 50 prosent. De samlede
humanitære bevilgningene er nå på mer enn fem
milliarder kroner. Norge har blant annet tatt en
global lederrolle i den humanitære responsen på
Syriakrisen og er blant de største giverlandene til
Syria og nærområdene.
Den overordnede målsettingen med Norges
humanitære innsats er å bidra til at mennesker i
nød får nødvendig beskyttelse og hjelp i tråd med
det humanitære imperativ og de humanitære prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og
uavhengighet. Sårbare grupper som kvinner,
barn, personer med funksjonsnedsettelse og
minoriteter er viktige målgrupper for innsatsen. I
all hovedsak kanaliseres de humanitære midlene
gjennom FN-systemet, Røde Kors-bevegelsen og
norske frivillige organisasjoner. Dette ivaretar
behovet for å respondere raskt og bidrar til å sikre
effektiv internasjonal koordinering.
Humanitær bistand er i økende grad konsentrert til fåtall store og langvarige kriser som krisen i Syria og nabolandene, Irak, Jemen, SørSudan og landene rundt Tsjadsjøen. I tillegg har
antall mennesker som rammes av klimarelaterte
kriser økt. I 2016 ba 22 land om internasjonal
humanitær bistand på grunn av tørke, oversvømmelser og ekstremvær som følge av El Niño-effekten.
Gapet mellom humanitære behov og tilgjengelige ressurser har økt dramatisk de siste årene, til
tross for at bidragene fra giverne også har økt.
FNs samlede nødhjelpsappell ble bare halvveis
fylt opp i 2016. Underfinansieringen av den humanitære innsatsen har satt det humanitære
systemet under stort press og innebærer en betydelig utfordring fremover.
FNs generalsekretærs høynivåpanel for humanitær finansiering la i sin rapport i 2016 frem en
rekke forslag til hvordan fremtidige humanitære
behov kan reduseres gjennom bedre samspill
mellom humanitær innsats og langsiktig utvikling,
økt ressursmobilisering, og effektivisering og innovasjon i humanitær bistand. Dette var også sen-
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Boks 5.5 Katalytisk støtte til ren energi
Det norske selskapet Scatec Solar har siden
2010 bygget tre solkraftverk i Sør-Afrika som
til sammen tilbyr strøm til 88 000 husstander.
Ulike ordninger har støttet opp under investeringene. GIEK, Norad og Norfund har alle
vært involvert. Norad støttet Scatec Solar i
2010 med 500 000 kroner til forundersøkelse
av solenergimarkedet i Sør-Afrika. Denne første undersøkelsen bidro til at Scatec Solar
utviklet og bygde solparken Kalkbult på 75
MW i 2013. Norfund har bidratt med viktig
risikoavlastning i form av 111 millioner i egenkapital til Scatec Solars tre første solpark-prosjekter i Sør-Afrika og på den måten trukket
med seg andre private investorer. Bistandsmidler og garantiordninger har katalytisk
bidratt til å utløse store private investeringer –
og resultater.

det bidra til økonomisk utvikling og redusere
utslipp av klimagasser.
Utgangspunktet for den nye satsingen vil være
Norges kompetanse og erfaring fra utviklingssamarbeid innenfor elektrifisering, kraftproduksjon
(vann, sol og vind) og kompetansebygging. Norfunds investeringer og tiltak for økte kommersielle og private investeringer vil stå sentralt. Et
godt offentlig-privat samarbeid om å utvikle en
bærekraftig strømforsyning er viktig.
Den styrkede satsingen på fornybar energi
skal fremme partnerskap med privat sektor. Flere
norske selskaper har et stort internasjonalt engasjement innen sektoren, og investerer i lav- og
mellominntektsland. Vekt vil bli lagt på å videreutvikle offentlig-privat partnerskap, slik at det blir
bedre utnyttelse av synergiene mellom den offentlige bistandsinnsatsen, blant annet gjennom
Norads bedriftsstøtte til energibedrifter, innsatsen
fra privat sektor og Norfund.
Godt styresett og rammeverk for naturressursforvaltning og investeringer vil få økt vekt i den
styrkede innsatsen for fornybar energi. Det legges dessuten opp til mer systematisk erfaringsutveksling med Olje for Utvikling og andre styresettprogrammer. Parisavtalen og de enkelte samarbeidslands nasjonale bidrag vil være en del av
dialogen i gjennomføringen av energisamarbeidet.
Det er svært viktig ha et helhetlig perspektiv
på den samlede norske energi-innsatsen. Den
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foreslåtte Kunnskapsbanken (se kapittel 5.6.5) i
Norad vil omfatte faglig bistand og rådgivning
både innen fornybar energi og petroleum.
Vi skal se på hvordan vi kan støtte fornybar
energi i humanitære kriser og land i områder som
er rammet eller truet av konflikt, blant annet i
Sahel. Dette vil primært skje gjennom multilaterale kanaler og frivillige organisasjoner.
Stortinget har gjennom anmodningsvedtak nr.
155 (2016–2017) bedt Regjeringen om å fremme
for Stortinget forslag til ny ordning i Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), som dekker både
politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybarinvesteringer i lav- og mellominntektsland, slik at
det kan behandles i vårsesjonen 2017. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken.
Regjeringen vil
•
•

doble bistanden til fornybar energi
styrke fokus på kapasitetsbygging og godt styresett, samt styrke koordinering av ulike virkemidler innen energisektoren.

5.4.5 Klima og miljø
Norge skal fortsette å være en global forkjemper
for klima og miljø. Vi tilstreber en stadig mer helhetlig innsats som ser tiltak for klima og miljø
mest mulig i sammenheng med tiltak for helse,
generell naturressursforvaltning og næringsutvikling.
Fornybar energi er et sentralt element i klimainnsatsen. Bistand til fornybar energi skal som
det fremgår av kapittel 5.4.4 trappes opp. Styrkingen er motivert både ut fra et næringsutviklingsog et klimaperspektiv.
Behovet for finansiering av klimatiltak øker.
Dette gjelder både klimatilpasning og støtte til lavutslippsutvikling. Parisavtalen sier at industrilandene fortsatt bør lede an i å mobilisere klimafinansiering fra flere kilder, instrumenter og kanaler
som en del av en felles global innsats. Avtalen setter ikke en forpliktelse for hvert enkelt industriland til å styrke mobiliseringen over tid, men
oppfordrer til at dette gjøres. I tråd med dette er
det viktig å sikre et høyt nivå på norsk klimafinansering.
Den største norske innsatsen for klima og
miljø vil fortsatt være klima- og skogsatsingen. I
klimaforliket i 2012 sluttet Stortinget seg til Regjeringens intensjon om, innenfor en samlet økende
bistandsramme, og etter en evaluering, å vurdere
å styrke klima- og skogsatsingen utover 3 milliarder kroner årlig som del av en flernasjonal meka-
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Figur 5.3 Liberias president Ellen Johnson Sirleaf og utenriksminister Børge Brende åpner
vannkraftverket Mount Coffee utenfor Monrovia. Kraftverket ble ødelagt og plyndret under
borgerkrigen og er nå rehabilitert med norsk støtte.
Foto: Ingrid Kvammen Ekker/UD

nisme for betaling for verifiserte utslippsreduksjoner, dersom andre land også øker sine bidrag.
Regjeringen har åpnet opp for opptil en dobling av det norske bidraget til Det grønne klimafondet innen 2020 dersom fondet sikrer verifiserte
utslippsreduksjoner fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland. De multilaterale utviklingsbankene, der Norge er en viktig bidragsyter, har
allerede økt sin klimafinansiering og satt seg mål
om en relativt stor prosentvis økning av klimainvesteringer frem mot 2020. Videre vil Den globale
miljøfasiliteten og FNs miljøprogram (UNEP)
være viktige samarbeidspartnere i norsk satsing
på klima og miljørettet innsats.
Vi vil arbeide for å fremme effektive modeller
for offentlig-privat samarbeid og godt styresett
slik at bistandsmidlene kan bidra til å utløse
økende investeringer fra privat sektor til fornybar
energi og klima- og miljøtiltak, blant annet gjennom garantiordninger.
Regjeringen arbeider også for videreføring av
mekanismer for markedsbasert samarbeid om klimagassreduksjoner. Arbeidet skjer innenfor ram-

men av Parisavtalens artikkel 6. Gjennom deltakelse og bidrag til fondet Transformative Carbon
Asset Facility (TCAF), arbeider Norge for utvikling av piloter for slikt samarbeid.
Klimasmart jordbruk fortsetter å være en del
av innsatsen i årene fremover, både fra et næringsutviklings- og et klimaperspektiv. Internasjonal
forskning i regi av FAO, Den rådgivende gruppen
for landbruksforskning (CGIAR) og Den globale
stiftelsen for avlingsmangfold (GCDT) er viktige
bidrag i arbeidet for klimasmart jordbruk. Det
samme gjelder det samarbeidet som skjer mellom
forskningsmiljøer i fattige land og Norge på dette
feltet.
Biologisk mangfold er en katalysator for å nå
de andre bærekraftsmålene, men å fremme
robuste, friske økosystemer er stadig mer utfordrende. Norge skal bistå UNEP og andre relevante partnere med å øke kunnskap og forståelse
for miljødimensjonen i bærekraftsmålene og
bruke mulighetene UNEP og FNs miljøforsamling gir for å jobbe frem resultater blant annet i
kampen mot miljøkriminalitet, marin forsøpling
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og forurensning. Den globale miljøfasiliteten
(GEF) er også en sentral partner for å støtte
lavinntektsland i arbeidet for friske økosystemer.
GEF utløser vesentlig større samfinansiering fra
andre aktører, og står sentralt i innsatsen for å
bygge opp utviklingslands evne til å ta miljøhensyn i utviklingsprosessen.
Erfaring fra norsk bistandsarbeid innenfor
klima og miljø viser at innsatser som bidrar til
tydeliggjøring av de økonomiske dimensjonene
ved forvaltning av økosystemer og naturressurser
prioriteres av våre samarbeidsland og har større
sannsynlighet for å bidra til positiv endring og
bærekraftig utvikling. Samspill med finans- og
planleggingsdepartementer, et bredt spekter av
utviklingsaktører i tillegg til de med spesielt fokus
på klima og miljø, inkludert private aktører, vil bli
enda viktigere fremover.
Som beskrevet i Meld. St. 37 Globale sikkerhetsutfordringer vil miljøkriminalitet fortsatt ha
høy prioritet fremover.
For å synliggjøre resultatene av klimafinansieringsmidlene vil Utenriksdepartementet arbeide
for å forbedre resultatmetodikken for å måle
utslippsreduksjonseffekter i samarbeid med relevante departementer og direktorater.
Små øystater under utvikling (SIDS) – gjør seg
i økende grad gjeldende, både enkeltvis og som
gruppe, i FN og internasjonale fora som behandler spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling,
klima, hav og marine ressurser. SIDS-landene har
betydelige havområder og maritime interesser, og
er blant de utviklingsland som er mest berørt av
klimaendringer og havforurensning. Regjeringen
vil styrke samarbeidet med sikte på å bygge partnerskap der vi har felles interesser, ikke minst
knyttet til havressurser og klima, og andre områder innen bærekraftig utvikling.
Regjeringen vil
•

•

•

øke nivået på klimafinansering for å nå målene
i Parisavtalen, og prioritere tiltak som er i tråd
med landenes egne planer for klimatilpasning
og lavutslippsutvikling
øke de norske bidragene til Det grønne klimafondet, FNs miljøprogram og Den globale miljøfasiliteten
bidra til gjennomføring av Sendai-rammeverket for katastrofeforebygging, med særlig
fokus på klimatjenester og varsling.

5.5

71

Geografisk konsentrasjon: Hvor
skal vi fokusere norsk innsats?

En klar geografisk konsentrasjon av den bilaterale
bistanden er viktig for at vi skal oppnå best mulig
resultater. Vi kan ikke spre oss for bredt. Norge er
kjent som en forutsigbar og pålitelig giver. Det
skal vi fortsette å være. Men det er også en styrke
at vi er i stand til å være fleksible og skifte ressurser raskt, så vi må jobbe på en måte som sikrer
både langsiktighet og fleksibilitet.
Valg av samarbeidsland må ses i lys av utviklingen i verden og forholde seg til hvor de fattige
kommer til å være i fremtiden. Den nåværende
inndelingen av norske fokusland i seks sårbare
stater og seks land i utvikling synes ikke lenger å
være den mest hensiktsmessige. Internasjonalt
snakkes det nå om «sårbarhet» fremfor «sårbare
stater». Sårbarhetsgrad vurderes ut fra ulike
dimensjoner som vold, rettsvesen, institusjoner,
økonomi og motstandskraft. Jo mindre evne en
stat har til å håndtere utfordringer og kriser langs
disse dimensjonene, desto høyere er graden av
sårbarhet. Sårbarhet ses som et fenomen som
påvirker alle stater i varierende grad, ikke bare de
som tradisjonelt har vært betraktet som sårbare
stater eller rammet av konflikt.
Regjeringen foreslår tre hovedkategorier partnerland for norsk bistand:
1. land for langsiktig samarbeid der Norge har
spesielle forutsetninger for å spille en rolle, primært land der Norge tradisjonelt har vært en
viktig bistandsaktør
2. land direkte eller indirekte i konflikt, med store
humanitære utfordringer og høy grad av sårbarhet, og der spredningsfaren er stor (primært stater i det geografiske beltet fra VestAfrika til Afghanistan)
3. land der innsats for globale fellesutfordringer
som klima, global helse og global sikkerhet har
spesielt stor betydning.
Det vil ikke alltid være skarpe avgrensninger mellom de tre kategoriene. Noen land vil kunne plasseres i to eller alle tre kategorier, og land vil
kunne bevege seg mellom kategorier over tid.
Regjeringen vil konsentrere en betydelig andel
av bistanden til et begrenset antall partnerland.
Antall land som mottar norsk bistand har gått ned
fra 113 i 2014 til 89 i 2016.
I fremtiden vil flesteparten av de fattigste leve i
land med høy grad av sårbarhet. Det betyr at oppmerksomhet og ressurser må vris mot disse landene. Dette gjelder spesielt land i Afrika sør for
Sahara og ikke minst land i Sahel. Det gjelder
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4 Grønn vekst for et bærekraftig samfunn
4.1

Innledning

En voksende befolkning med økende materiell
levestandard gir press på verdens naturgrunnlag,
gjennom nedbygging og omforming av naturområder, utslipp av klimagasser og forurensning av
vann og luft. Av miljøutfordringene er global oppvarming i en særstilling, både på grunn av størrelsen på de forventede kostnadene, og på grunn av
faren for selvforsterkende klimaendringer. Spredning av miljøgifter, tap av biologisk mangfold,
lokale forurensinger, forsøpling av havet og press
mot vannressurser er andre sentrale miljøutfordringer.
Bærekraftig utvikling innebærer at økonomisk
aktivitet må holdes innenfor naturens tålegrenser.
I et uregulert marked er bruk av naturen underpriset eller endog gratis. De som forurenser eller
på andre måter forringer naturen, stilles dermed
ikke overfor de reelle kostnadene som virksomheten påfører samfunnet. Det resulterer i overforbruk og overbelastning. Myndighetene kan møte
dette ved å regulere den miljøskadelig aktivitet
gjennom bruk av økonomiske eller juridiske virkemidler, avtaler og informasjon. Strategier for å
gjøre utviklingen bærekraftig, også omtalt som
grønn vekst, bygger på at økonomiske beslutninger må ivareta miljøhensyn, slik at nytten av å
bruke ressursene veies mot skaden.
Norge har tatt i bruk en rekke virkemidler i
klima- og miljøpolitikken. Om lag 80 pst. av Norges klimagassutslipp omfattes av kvoter og/eller
avgifter. Deler av naturen er vernet, og hensynet
til natur vektlegges på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Satsing på forskning og innovasjon
bidrar til utvikling av ny teknologi som gir lavere
klima- og miljøbelastning.
Miljøtilstanden i Norge anses generelt som
god. Mange av de lokale og regionale miljøproblemene er blitt redusert de senere tiårene. Beskatningen av de fleste fornybare ressurser er på et
bærekraftig nivå, og lokal forurensing, særlig fra
punktkilder, er redusert. Likevel bidrar aktivitet
flere steder til skade på mennesker og miljø. Nedbygging av arealer og andre fysiske inngrep
bidrar til at arter og mangfold forsvinner, og til tap

av rekreasjonsområder. Luftforurensing i de
større byene bidrar fremdeles til helseskader.
Norge påvirkes også av utslipp til luft i andre land,
som gjennom nedbør bidrar til forsuring av vann
og jord hos oss. Klimaendringer, tap av biologisk
mangfold, spredning av miljøgifter og havforsøpling er globale miljøproblemer som påvirker
Norge.
Også på regionalt og globalt nivå er det tatt
viktige skritt for å møte miljøutfordringer. Montrealprotokollens forbud mot ozonnedbrytende gasser, Gøteborgprotokollens regulering av langtransporterte luftforurensinger og Parisavtalens
bestrebelser for å redusere utslipp av klimagasser
er eksempler på dette. Likevel gjenstår mye
arbeid, og grønn vekst krever at sterkere virkemidler tas i bruk i klima- og miljøpolitikken globalt.
Norge har sagt at vi vil redusere utslippene av
klimagasser med minst 40 pst. i 2030 sammenliknet med nivået i 1990. Dette er på linje med EUs
mål, og Norge søker samarbeid med EU om felles
oppfyllelse av 2030-målet. Det er imidlertid usikkert hvor raskt det globale samfunnet vil gå fram.
Slik usikkerhet har stor betydning for Norge og
andre små, åpne økonomier som er sterkt integrert i den internasjonale markedsøkonomien.
Potensielt betydelige endringer i et uavklart
tempo vil stille store krav til kompetanse og omstillingsevne i norsk økonomi i tiårene som kommer, men kan også gi muligheter.

4.2

Klimautfordringen

Verdens årlige utslipp av klimagasser er om lag
doblet fra 1970 til i dag og beholdningen av slike
gasser i atmosfæren har økt. Utslippene har gått
mest opp i fremvoksende økonomier, men har
også steget i OECD-området, jf. figur 4.1. Fra
lavinntektsland har utslippene knapt økt. Dersom
verden ikke begrenser utslippene av klimagasser,
vil den globale gjennomsnittstemperaturen ifølge
FNs klimapanel kunne stige med om lag 2 °C
fram mot 2050 og med opp mot 4 °C fram mot
2100, sammenliknet med førindustriell tid. En slik
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Figur 4.1 Utslipp av klimagasser. Mrd. tonn
CO2-ekvivalenter
1

Fremskrivinger og historiske data er usikre.
Kilder: FNs klimapanel, IEA og OECD.

temperaturøkning vil med stor sikkerhet føre til
nedsmelting av sjøis og breer, høyere havnivå,
mer tørke i allerede tørre områder og hyppigere
forekomster av ekstremvær. Det kan få alvorlige
følger for matsikkerhet og spredning av sykdommer. Faren for alvorlige hendelser og selvforsterkende klimaendringer øker med temperaturstigningen. De fattigste landene er mest utsatt, men
klimaendringer rammer også rike land som
Norge.
Klimaproblemet kan bare løses gjennom et
bredt internasjonalt samarbeid. Det sentrale rammeverket for det internasjonale klimaarbeidet er
FNs rammekonvensjon om klimaendringene (klimakonvensjonen). Hovedformålet med konvensjonen er å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som er lavt nok til å
hindre farlige menneskeskapt påvirkning av jordas klima.
På klimakonferansen i Paris i desember 2015
ble partene til klimakonvensjonen enige om en
global avtale. Formålet med avtalen er å bedre
gjennomføringen av klimakonvensjonen og dens
mål, blant annet ved å holde gjennomsnittlig temperaturøkning godt under 2 °C sammenliknet
med før-industrielt nivå, og tilstrebe å begrense
temperaturøkningen til 1,5 °C. For å understøtte
det langsiktige temperaturmålet setter avtalen
opp et kollektivt utslippsmål. Dette målet sikter
mot at økningen i de globale klimagassutslippene

2016–2017

snarest mulig skal snus til en rask reduksjon, slik
at det blir balanse mellom menneskeskapte
utslipp og opptak av klimagasser i skog og hav i
løpet av andre halvdel av dette århundret (klimanøytralitet). Hvor høye utslippene da kan være,
avhenger av opptaket av klimagasser og av omfanget av karbonfangst og lagring. 135 parter har så
langt ratifisert Parisavtalen, som trådte i kraft 4.
november 2016.
Globalt er det den stasjonære energiforsyningen (kraft- og varmeproduksjon) som er den største kilden til utslipp av klimagasser, med transport
som nummer to, se boks 4.1. FNs klimapanel
anslår at en videreføring av dagens utviklingslinjer vil løfte de globale utslippene av klimagasser
med om lag 60 pst. fram mot 2050. Sterk stigning i
energibruk og utslipp må ses i sammenheng med
økende befolkning og høy økonomisk vekst i utviklingsland og fremvoksende økonomier, og hele
oppgangen i utslipp fremover anslås også å
komme i disse landene.
For å stanse global oppvarming, må mengden
klimagasser i atmosfæren stabiliseres. Det gir et
tak (budsjett) for de samlede, fremtidige
menneskeskapte utslippene av klimagasser. FNs
klimapanel har anslått at dersom ikke verden
greier å reduseres utslippene av CO2 fra dagens
nivå kan utslippsbudsjettet knyttet til togradersmålet være brukt opp i løpet av noen tiår. Desto
raskere verden greier å trappe utslippene ned,
desto mer tid vil gjenstå til omstilling. Motsatt vil
et strammere temperaturmål gi et mindre budsjett
og kortere gjenværende tid før de løpende
nettoutslippene må komme helt ned i null.
I sin siste hovedrapport peker FNs klimapanel
på at verdens samlede utslipp av klimagasser i
2050 må ligge 40–70 pst. lavere enn i 2010, dersom vi skal kunne nå togradersmålet. Å bringe
utslippene så langt ned vil være svært krevende,
ikke minst fordi om lag 80 pst. av verdens energiproduksjon i dag er basert på kull, olje og gass.
Satsing på karbonfangst og -lagring er viktig for å
redusere utslipp fra kull- og gasskraftverk og
industrielle prosesser. Både FNs klimapanel og
Det internasjonal energibyrået (IEA) peker på at
det vil være svært vanskelig og mye dyrere å nå
togradersmålet uten CO2-håndtering. Teknologi
for karbonfangst og -lagring vil også være avgjøende for å kunne realisere såkalte karbonnegative
løsninger i andre halvdel av dette århundre. Som
figur 4.1 illustrerer kan ikke OECD-landene alene
bringe de globale utslippene så langt ned at togradersmålet nås. Norske utslipp utgjør 0,1 pst. av
globale utslipp og er ikke synlige i figuren.
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Boks 4.1 Verdens energietterspørsel og kostnader ved ny kraft
gere nedgang slik at kostnadene ved vindkraft
Verden henter i dag over 80 pst. av sitt energiforkan bli lavere enn kostnadene ved fossil kraft i
bruk fra kull, olje og gass, fordelt med om lag 30
mange områder i 2040. Dersom prising av klimapst. på både olje og kull og 20 pst. gass. Fornygassutslipp blir mer omfattende, vil fornybar
bar energi utgjør om lag 14 pst. og kjernekraft 6
energi kunne bli mer konkurransedyktig over et
pst. Videreføring av dagens politikk vil ifølge
større geografisk område og/eller på et tidliIEA øke verdens energietterspørsel med om lag
gere tidspunkt.
44 pst. fram mot 2040 og med 9 pst. dersom
Produksjonen av sol- og vindkraft avhenger
utviklingen er i tråd med togradersmålet.1 Andeav vær og årstid, og kan ikke økes i takt med
len fossil energi ventes å utgjøre i underkant av
endringer i etterspørselen etter elektrisitet. For
60 pst. av energiforsyningen i 2040, selv med en
vindkraft og solkraft vil det derfor påløpe betyutvikling i tråd med togradersmålet. I et slikt
delige ekstra kostnader (systemkostnader) for å
alternativ vil etterspørselen etter kull om lag
tilpasse energisystemene når markedsandelen
halveres fra dagens nivå mens nedgangen i brufra disse kildene blir høy. Slike kostnader er
ken av olje og gass blir mindre.2
ikke regnet med i figur 4.2. Lavere kostnader
I de fleste deler av verden er kull og gass bilved å lagre elektrisitet vil kunne redusere sysligste kilder til ny kraft, se figur 4.2. Kostnadene
temkostnadene.
ved ny kraft varierer mellom regioner, blant annet
som følge av ulik tilgang til energiressurser og
1
IEAs togradersbane innebærer 50 pst. sannsynlighet for
ulike utbyggingskostnader. Kostnadene for vindat global temperaturøkning ikke overstiger 2 grader samkraft og særlig solkraft har falt sterkt de siste
menliknet med førindustriell tid.
2
årene. Kostnadsreduksjoner og bedre infrastrukEt eventuelt teknisk gjennombrudd knyttet til rene fusjonskraftverk vil kunne være et viktig bidrag når det gjeltur gjør vindkraft og solkraft konkurransedyktige
der innfasing av klimanøytral kraftproduksjon.
med fossile kraftverk i stadig flere områder med
gunstige naturgitte forhold. Det ventes ytterli-
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Figur 4.2 Kostnad for ny kraft i 2015. USD per MWh
Kilde: World Energy Outlook (IEA 2016).

De aller fleste land har levert inn nasjonale
bidrag til Parisavtalen. FNs miljøorganisasjon har
beregnet at med de nasjonale bidragene vil utslippene av klimagasser øke med om lag 3 mrd. tonn

fra i dag til et nivå på rundt 55 mrd. tonn CO2ekvivalenter i 2030. Uten bidragene ville utslippene vært rundt 60 mrd. tonn i 2030. Til sammenlikning kan utslippene ifølge FNs klimapanel ikke

74

5496

2016–2017

Meld. St. 29
Perspektivmeldingen 2017

overstige mer enn rundt 42 mrd. tonn CO2-ekvivalenter i 2030, dersom utviklingen skal være i tråd
med et togradersmål. Bidragene så langt er dermed ikke tilstrekkelige til å nå et togradersmål, og
enda lengre unna et 1,5-gradersmål.
Klimagassutslipp bør ha en pris
For at miljøutfordringer skal la seg løse på en
effektiv måte, må de som forurenser ta hensyn til
den skaden de påfører resten av samfunnet. En
pris på miljøskadelige innsatsfaktorer, produkter
og aktiviteter innebærer at forurenser må betale
for skaden. Det gir insentiver til å redusere
utslipp, samtidig som det blir mer lønnsomt å
utvikle og ta i bruk ny og mer miljøvennlig teknologi. Siden ny teknologi og nye løsninger i noen
grad fritt vil kunne utnyttes av andre enn
utviklerne, vil det normalt settes inn for lite ressurser på forskning og utvikling i et uregulert
marked. Støtte til forskning, utvikling og innovasjon kan motvirke dette, og bidra til at kostnadene
ved klimavennlige teknologier bringes ned. Det er
imidlertid usikkert om og eventuelt når kostnadene ved slike teknologier blir så lave at de blir
tatt i bruk uavhengig av om det settes en pris på
utslipp. OECD, IMF og en rekke andre miljøer
fremholder i tråd med dette utslippsprising som et
nødvendig virkemiddel for å møte klimautfordringen.
Miljøavgifter eller omsettbare kvoter legger i
tillegg til rette for at utslippsreduksjoner gjennomføres til lavest mulige kostnad for samfunnet. Selv
om det på en del områder kan være nødvendig
også å ta i bruk andre virkemidler som reguleringer, standarder og støtte, er det vanskelig å se for
seg en tilstrekkelig omstilling av verdensøkonomien i klimavennlig retning uten et troverdig prissignal som stiger over tid. Dette underbygges
også av flere større internasjonale analyser som
viser at det må etableres en pris på utslipp av klimagasser, dersom utslippene skal kunne reduseres så mye at et togradersmål kan nås. For at de
globale kostnadene ved å nå ambisiøse mål skal
bli så lave som mulig, må de billigste tiltakene
gjennomføres først. Prinsippet om kostnadseffektivitet er nedfelt i FNs klimakonvensjon.
Det er gjennomført mange studier av hvilke
priser som må til for å nå et togradersmål. FNs
klimapanels hovedrapport fra 2014 oppsummerer
noen av de seneste studiene, se tabell 4.1. Studiene legger gjennomgående til grunn at det innføres en global pris på utslipp av klimagasser som
dekker alle sektorer og stiger over tid, slik at de
neddiskonterte kostnadene ved å nå klimamålet

Tabell 4.1 Anslag på karbonpriser forenlig med
et togradersmål. Avrundet til nærmeste 100kroner per tonn CO2. 2010-priser
2020

2030

2050

Lavest..................

100

200

500

Høyest.................

1 800

3 000

6 500

Gjennomsnitt .....

400

800

2 000

Median................

400

600

1 500

Kilder: FNs klimapanel og Finansdepartementet.

blir lavest mulig. Det er et betydelig spenn i anslagene. Det skyldes blant annet ulike vurderinger
av hvor sterke prissignaler som må til for at ny
teknologi skal bli utviklet, og for hva slik teknologi betyr for kostnadene ved å redusere utslipp.
Beregningene bygger også på ulike forutsetninger om uttak av karbon fra atmosfæren (negative
utslipp) lengre ut i tid.
IEA anslo i Word Energy Outlook 2016 at prisen på utslipp må opp i rundt 600–800 kroner per
tonn CO2 i 2030 og 1000–1200 kroner i 2040, gitt
dagens dollarkurs. Organisasjonen legger til
grunn at Kina og andre fremvoksende økonomier
vil ha noe lavere priser enn OECD-landene. Kostnadene ved utslippsreduksjon er imidlertid ikke
jevnt fordelt. Kostnadene ved å nå et togradersmål
anslås å være lavere enn kostnadene ved global
oppvarming, se avsnitt 4.7.
Internasjonalt har man ikke kommet særlig
langt i å prise klimagassutslipp. Ifølge Verdensbanken er bare om lag 13 pst. av globale utslipp av
klimagasser eksplisitt priset gjennom kvotesystem eller avgift, og gjennomsnittlig pris er lav.
Blant annet har Europa, Quebec, California og
Korea avgifter eller kvoteplikt på en stor del av
sine utslipp. Verdensbanken anslår at andelen av
globale utslipp med en pris vil øke til 25 pst., når
Kinas planlagte kvotesystem innføres senere i år.
Selv etter dette vil mesteparten av verdens utslipp
ikke stå overfor noen pris, samtidig som fossil
energi er sterkt subsidiert i mange land. IEA
anslår at subsidiene til fossil energi beløp seg til
325 mrd. USD i 2015. Verdien av subsidiene var
lavere enn året før, i hovedsak som en følge av
lavere oljepris, men også fordi flere land endrer
systemene sine. Utviklingsland med store fossile
reserver står for mesteparten av subsidiene.
Selv om vi globalt er langt unna en situasjon
der alle utslipp prises, har utviklingen gått i retning av at flere land og regioner innfører direkte
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prising av klimagassutslipp i form av kvotesystemer eller avgift, og at subsidier fases ut. En
slik utvikling er påkrevd dersom målene i Parisavtalen skal nås. Den nødvendige opptrappingen av
innsatsen over tid vil kreve sterkere virkemidler
og høyere karbonpriser flere steder i verden. Det
er imidlertid det enkelte land som bestemmer
egen innsats, og det er fortsatt usikkert om landenes fremtidige nasjonale bidrag vil være tilstrekkelige til å begrense den globale oppvarmingen i
tråd med Parisavtalens ambisjoner.
Karbonlekkasje
Dersom klimapolitikken ikke samordnes mellom
land, kan produksjon og utslipp bli flyttet til land
med lavere utslippspriser og mindre strenge reguleringer. I tillegg til at produksjon flyttes, kan
reguleringer i noen land gi lavere priser på fossil
energi globalt, og dermed føre til økt forbruk og
utslipp andre steder. Karbonlekkasje er generelt
et større problem for et lite geografisk område
enn for et stort. For eksempel anslås lekkasjeraten til 10–30 pst. dersom det innføres regulering i
store områder som EU og OECD,1 mens den kan
øke til 70 pst. for mindre områder som Skandinavia.2 Enkelte næringer er mer lekkasjeutsatte enn
andre. For eksempel anslås en lekkasje på 40–50
pst. for energiintensive næringer som sement,
jern og stål selv for store regioner. Bedrifters lokalisering bestemmes imidlertid av en rekke forhold, og anslag for virkningen på lokalisering av
næringsvirksomhet av miljøregulering alene er
dermed usikre.

4.3

Norsk klimapolitikk

Norske utslipp av klimagasser var 53,9 mill. tonn
CO2-ekvivalenter i 2015. Det er drøyt 4 pst. over
nivået i 1990. Utslippene utgjør om lag 0,1 pst. av
globale utslipp. Skog tar opp CO2, og medregnet
netto opptak av klimagasser i skog og andre arealer var norske utslipp rundt 29 mill. tonn CO2ekvivalenter.

1

2

Hoel, Bruvoll og Vennemo (2012). Betydningen av karbonlekkasjer for norsk næringsliv. Rapport nr. 2012/06. Vista
Anallyse AS.
Næss-Schmidt, Hansen og Kirk (2012). Carbon leakage
from a Nordic perspektive. Tema Nord 2012: 502.
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Norges klimamål
Som ledd i Parisavtalen har Norge meldt inn at vi
vil påta oss en betinget forpliktelse om å redusere
utslippene av klimagasser med minst 40 pst. i 2030
sammenliknet med nivået i 1990. Det er i tråd med
anslagene fra FNs klimapanel for hva som kreves
for å nå et togradersmål, og det tilsvarer EUs forpliktelse, se boks 4.2. Norge er i dialog med EU
om en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen.
Norge har, som EU, et langsiktig mål om å bli
et lavutslippssamfunn i 2050. I høringsforslaget til
klimalov er målet om lavutslippssamfunnet foreslått lovfestet. Stortinget har bedt om at målet tallfestes til en utslippsreduksjon i størrelsesorden
80–95 pst. i 2050 sammenliknet med utslippsnivået i 1990. Dette er det samme intervallet som
gjengis i EUs veikart for hvordan unionen kan bli
en lavutslippsøkonomi i 2050. Norge som lavutslippssamfunn er avhengig av at verden rundt oss
beveger seg i samme retning. EUs ambisjon er
også betinget av tilsvarende nødvendige utslippsreduksjoner fra industrilandene som gruppe.
Norge er knyttet til EUs kvotesystem gjennom
EØS-avtalen. Norske bedrifter vil dermed på lik
linje med bedrifter i EU bidra til å redusere kvotepliktige utslipp med 43 pst. fra nivået i 2005, uavhengig av en avtale om felles oppfyllelse av 2030målet. Ved en felles oppfyllelse vil også EUs regelverk om innsatsfordeling, bokføring av utslipp og
opptak i skog og andre landarealer bli relevant for
Norge, se omtale i boks 4.2. Norge inngår ikke i
EU-kommisjonens forslag til innsatsfordeling,
men i et innledende avsnitt peker EU-kommisjonen på at et høyt brutto nasjonalprodukt per innbygger tilsier at Norge vil få et utslippsmål for
ikke-kvotepliktig sektor tilsvarende en reduksjon
på 40 pst. i 2030 regnet fra nivået i 2005. Et endelig
måltall vil også ta hensyn til hva det koster å redusere utslipp i Norge sammenliknet med kostnadene i andre europeiske land. Av omtalen fremgår
det at Norge vil få tilgang til fleksibilitet på linje
med EU-landene. Beskjeden størrelse og høye
kostnader trekker i retning av at Norge gis mulighet til et begrenset engangsuttak av kvoter i det
europeiske kvotesystemet for å møte deler av forpliktelsen for ikke-kvotepliktig sektor.
I forslaget til regelverk for utslipp og opptak i
skog og andre landarealer legger EU-kommisjonen opp til at nettoutslippene fra arealkategoriene
som omfattes skal gå i null. Eventuelle utslipp fra
skog- og arealbruk vil under visse forutsetninger
kunne komme på toppen av forpliktelsen under
innsatsfordelingsforordningen. Foreløpige bereg-
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Boks 4.2 EUs klimamål for 2030
mellom land. Utslippsmålene gjelder alle ikkeEUs forpliktelse under Parisavtalen er å redukvotepliktige utslipp, og det er opp til det
sere utslippene av klimagasser med 40 pst. i
enkelte land hvor utslippene reduseres. Lande2030 sammenliknet med 1990-nivå. Målet er binnes utslippsmål vil bli gjort om til et budsjett for
dende på EU-nivå og skal gjennomføres innenperioden 2021–2030. Det innebærer at hvert
for EU uten bruk av FNs grønne utviklingsmeland vil få tildelt et antall utslippsenheter som tilkanisme (CDM) eller andre internasjonale fleksvarer budsjettet og at de hvert år må sørge for å
sible mekanismer. EUs 2030-mål er i tråd med
ha nok slike enheter til å dekke sine utslipp.
en kostnadseffektiv bane mot å bli en lavkarbonI forslaget peker EU-kommisjonen på at gjeløkonomi (Roadmap for moving to a low carbon
dende regelverk gir stor mulighet til samarbeid
economy in 2050).
om utslippsreduksjoner mellom land. Hittil er
EU skal nå sitt 2030-mål ved å redusere utslipikke denne muligheten benyttet av EU-landene.
pene i kvotepliktig sektor1 med 43 pst. og ikkeKommisjonen foreslår ikke store endringer i
kvotepliktig utslipp med 30 pst. sammenliknet
gjeldende regelverk, men lanserer to nye former
med nivået i 2005. Kvotepliktig utslipp, som
for fleksibilitet som skal gjøre det billigere å nå
utgjør 45 pst. av klimagassutslippene i EU, består
målene. For det første skal små land med høye
i hovedsak av energiforsyning og industri. Transutslippsmål få mulighet til å benytte et avgrenset
port er den største ikke-kvotepliktige utslippskilantall kvoter fra EUs kvotesystem for å nå målet
den, se figur 4.3. Deretter følger bruk av fossil
for ikke-kvotepliktig sektor. Bruken av kvoter
energi til oppvarming av bygg og utslipp fra jordfra EUs kvotesystem er foreslått begrenset til
bruk. Reduksjonen i kvotepliktige utslipp blir
100 mill. tonn for perioden 2021–2030, noe som
styrt av en gradvis innstramming i hvor mange
svarer til rundt 10 pst. av behovet for ytterligere
kvoter som utstedes årlig. For ikke-kvotepliktige
utslippsreduksjoner i EU. I tillegg foreslår EUutslipp fordeles den samlede utslippsreduksjonen
kommisjonen en avgrenset bruk av kreditter fra
på 30 pst. på medlemslandene, slik at hvert land
tiltak i skog- og arealbrukssektoren (foreslått
får et reduksjonsmål mellom 0 og 40 pst.
begrenset til 280 mill. tonn for perioden 2021–
I juli 2015 la EU-kommisjonen fram forslag til
2030). Muligheten til å benytte slike kreditter
regelverk for fjerde fase av kvotesystemet, som
foreslås sett i sammenheng med landenes
dekker perioden 2021–2030. Sommeren 2016
utslipp fra jordbruket.
kom forslaget til utslippsmål for ikke-kvoteplikEU-kommisjonens forslag skal behandles i
tig sektor for de ulike EU-landene (den såkalte
Rådet og i Europaparlamentet. Det kan derfor
innsatsfordelingsforordningen). Forslaget innebli endringer både i landenes mål og i reglene
holder også regelverk for fleksibilitet og regelfor fleksibilitet og skog før det endelige regelverk for bokføring av utslipp og opptak fra skog
verket blir fastsatt. Regelverket ventes å bli vedog arealbrukssektoren.
tatt i løpet av 2017 eller tidlig i 2018. Det er uavHøyest måltall for ikke-kvotepliktig sektor
klart om, og i så fall hvordan, regelverket vil bli
foreslås for Luxembourg og Sverige med 40 pst.
påvirket av en britisk uttreden av unionen.
Også Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia og Frankrike ligger tett opp til dette.
1
Det er egentlig to kvotesystemer – et for luftfart og ett for
Utgangspunkt for fastsettingen av måltall er
bedrifter.
BNP per innbygger. Samtidig tas det hensyn til
at kostnadene ved å redusere utslipp varierer

ninger viser at forslaget til regelverk for skog og
arealbrukssektoren kan gi Norge et netto utslipp
fra denne delen av økonomien. Dette skyldes at
redusert karbonbinding som følge av avskoging
(rydding av skog til bebyggelse, veier og infrastruktur) fullt ut må kompenseres med lavere
nettoutslipp på andre områder, mens netto opptak
av karbon i stående skog i liten grad krediteres

med kommisjonens forslag til regelverk. Skogen
binder store mengder CO2, og norske myndigheter vil kunne påvirke skogens evne til å ta opp
ytterligere CO2 gjennom skogpolitiske virkemidler som planting på nye arealer, valg av tresorter,
skoggjødsling og andre tiltak. Dersom Norges forhandlinger med EU om å bruke skogen som et
positivt bidrag i klimaregnskapet ikke fører frem,
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vil skogland som Norge ikke ha insentiver til å
føre en skogpolitikk der skogens opptak av CO2
vektlegges i tilstrekkelig grad.
Dersom forhandlingene med EU om felles
oppfyllelse av 2030-målet ikke fører fram, vil Norges forpliktelse fremdeles være minst 40 pst.
reduksjon i 2030 sammenliknet med utslippsnivået i 1990. Målet er da betinget av tilgang på
internasjonale fleksible mekanismer i den nye klimaavtalen og en godskriving av vår deltakelse i
EUs kvotesystem som bidrag til å oppfylle forpliktelsen. I Meld. St. 13 (2014–2015) varslet regjeringen at Stortinget i en slik situasjon senere konsulteres om fastsetting av et nasjonalt mål for ikkekvotepliktig sektor.

Fordeling av ikke-kvotepliktig utslipp.
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Utfordringer fremover
EU-kommisjonen har foreslått at kvotesystemet
for bedrifter skal strammes til i perioden 2021–
2030 ved at antall tilgjengelige kvoter reduseres
raskere enn i dag. Kvotesystemet er ikke tidsbegrenset, og norske bedrifter vil også etter 2030
bidra til at utslippene innenfor systemet reduseres. I EU-kommisjonens forslag vil kvotetaket
være 84 pst. lavere i 2050 enn i 2005.3 Innenfor
utslippstaket vil økte utslipp i en del av kvotesystemet over tid motsvares av utslippsreduksjoner i andre deler. Det er i utgangspunktet kostnadene ved utslippsreduksjoner som bestemmer
hvor utslippene reduseres. Slik kostnadseffektiv
gjennomføring er hensikten med systemet.
I EU står kraftproduksjon for rundt 60 pst. av
kvotepliktige utslipp. Norge skiller seg ut ved at vi
har en fossilfri kraftproduksjon og en omfattende
prosessindustri og petroleumssektor som i hovedsak eksporterer sine produkter. Kostnadene ved
utslippsreduksjoner er lavere i kraftproduksjon
enn i mange andre næringer.
Et strammere kvotetak vil over tid føre til
økende priser og omstillinger i alle kvotepliktige
virksomheter, også i Norge. Kvoteprisen ligger i
dag på rundt 50 kroner per tonn, og det er ikke
forventninger i markedet til at prisen vil stige særlig fram mot 2020. Produksjon med betydelig
lavere utslipp enn i dag forutsetter at det utvikles
ny, klimavennlig teknologi. Deltakelse i EUs kvotesystem skal sikre at kostnadene ved å redusere

3

Bygger på forslag sommeren 2015 om at den årlige reduksjonsfaktoren i antall kvoter som utstedes øker fra 1,74 pst.
til 2,2 pst. årlig fra 2021. Ved en videreføring av reduksjonsfaktoren vil kvotemengden være 84 pst. lavere i 2050 enn i
2005. Utslippstaket vil nå eller gå mot null i 2060.

50

Transport

Jordbruk

Andre kilder

Figur 4.3 Fordeling av utslipp i ikke-kvotepliktig
sektor. Prosent
Kilder: EU-kommisjonen, Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.

kvotepliktig utslipp er den samme i Norge som i
EU.4
Kostnadene ved å redusere ikke-kvotepliktige
utslipp vil kunne bli vesentlig høyere enn ved
reduksjoner innenfor kvotesystemet og også variere betydelig mellom land og sektorer. Det er for
eksempel forskjeller mellom Norge og EU-landene når det gjelder hvilke deler av økonomien
som betyr mest for utviklingen i ikke-kvotepliktige utslipp, se figur 4.3. Mens mange EU-land varmer opp sine bygg med fossile brensler, bruker vi
strøm. Andelen utslipp fra bygninger er i Norge
bare 1/5 av det den i gjennomsnitt er for EU. Mot
2030 vil reduksjoner i utslipp fra bygg fortsatt
være viktig for de fleste EU-land. Norge har lite å
hente på dette området. Norge har derimot en høy
andel utslipp fra transport. Også regnet per person er utslippene fra transport høyere i Norge enn
for EU sett under ett. Dette henger blant annet
sammen med spredt bosetting, en stor fiskeflåte
og betydelig transportbehov knyttet til petroleumsvirksomhet. Siden det gjennomgående er dyrt
å redusere utslippene i transportsektoren, trekker
forskjellene i sammensetningen av utslipp i retning av at reduksjonskostnadene er klart høyere i
Norge enn for EU sett under ett. Samtidige er det
store variasjoner mellom landene også i EU.
4

For å motvirke at utslipp og produksjon bare flytter ut av
Europa må også andre store land og regioner øke sine priser på utslipp.
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For Norge vil et mål om å redusere ikke-kvotepliktige utslipp med 40 pst. fra 2005 til 2030 innebærer at utslippene ikke skal overstige 16,5 mill.
tonn i 2030. I 2015 var de ikke-kvotepliktige utslippene 27,3 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Basert på
forslag til beregning av utslippsbudsjett fra EUkommisjonen og de oppdaterte utslippsfremskrivingene i denne meldingen vil Norge måtte bidra
med utslippsreduksjoner tilsvarende 31 mill. tonn
CO2-ekvivalenter over perioden 2021–2030, sammenliknet med referansebanen i avsnitt 4.4. Anslaget er usikkert. Endringer i forslaget fra EU-kommisjonen og i ny informasjon om utslippsutviklingen vil kunne endre det.
Av EU-kommisjonens forslag fremgår det også
at Norge skal ha samme tilgang på fleksibilitet
som EU-land. Det er rimelig å legge til grunn at
Norge gis mulighet til engangsuttak av kvoter i
det europeiske kvotesystemet til å møte en forpliktelse for ikke-kvotepliktig sektor. På bakgrunn
av anslag for andre land kan det for Norges del
dreie seg om 5–10 mill. tonn kvoter for perioden
2021–2030 sett under ett. Forslaget til regelverk
for bokføring av utslipp, netto opptak og bruk av
skogkreditter er komplekst, og per i dag er det
usikkert om og i hvor stor grad Norge vil kvalifisere for bruk av slike kreditter.
Kommisjonen har foreløpig ikke gjennomført
beregninger for Norge, men våre egne fremskrivinger tyder på at vi har en lengre vei å gå for å nå
2030-målet for ikke-kvotepliktig sektor enn de
fleste EU-land. Mens utviklingen for EU-landene
samlet viser at utslippene uten ny politikk vil være
om lag 24 pst. lavere i 2030 enn i 2005, viser fremskrivingene av utslipp til luft i avsnitt 4.4 at Norges
utslipp kun vil avta med rundt 16 pst. i samme
periode. EU samlet må bare redusere utslippene
med ytterligere 6 prosentenheter for å nå målet
om 30 pst. utslippsreduksjon i ikke-kvotepliktig
sektor. Dersom Norge skal bidra med utslippsreduksjoner tilsvarende 40 pst. gjenstår 14 prosentenheter.
Forskjellen mellom Norge og EU må blant
annet ses i lys av at vi har hatt høyere økonomisk
vekst og høyere befolkningsvekst enn EU-landene
som gruppe. Siden 2005 har veksten i BNP vært
om lag 20 prosentenheter høyere i vår fastlandsøkonomi enn i EU-landene. I samme periode har
befolkningsveksten vært rundt 10 prosentenheter høyere i Norge enn i EU. Disse utviklingstrekkene har bidratt til at ikke-kvotepliktig utslipp har
vært om lag uendret siden 2005 i Norge, mens de
er redusert med om lag 13 pst. i EU, se figur 4.4.
Størstedelen av befolkningsveksten i Norge skriver seg fra innvandring, og mange har kommet hit

Endring i aktivitet, befolkning og utslipp
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Figur 4.4 Endring i BNP1, befolkning og ikkekvotepliktig utslipp fra 2005 til 2014. Prosent
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Kilder: Eurostat, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

fra EU-land. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå
viser at ikke-kvotepliktig utslipp kunne vært rundt
6 pst. lavere dersom utviklingen i befolkningen i
Norge hadde vært om lag som i EU.
EUs utslippsbudsjett innebærer at utslippene
år for år må tilpasses innenfor en begrenset
ramme. En viss fleksibilitet mellom år vil bli
mulig, men det kan bli nødvendig med en relativt
presis reduksjon i de årlige utslippene i perioden
2021–2030. Samtidig er det stor usikkerhet både
om mulighetene for å samarbeide med EU-land
om utslippsreduksjoner og om kostnadene ved
utslippsreduksjoner i Norge.
Dersom både rommet for samarbeid med EUland om utslippsreduksjoner og tilgangen på lavog nullutslippsteknologi til en moderat kostnad er
begrenset, må store deler av utslippsreduksjonene tas innenlands til en kostnad som kan bli
svært høy. Statistisk sentralbyrå har tidligere
utført beregninger som viser at marginalkostnaden kan komme opp i 4800 kroner per tonn CO2ekvivalenter i 2030, dersom Norge skal oppfylle
forpliktelsen uten samarbeid. Beregningene
omfatter ikke utslippene av metan og lystgass i
jordbruket, bare CO2-utslippene er regnet med.
Det er derfor i hovedsak transportutslippene som
reduseres. På kort- og mellomlang sikt kan det
være vanskelig å få store endringer i transportomfanget, og resultatet er derfor svært følsomt for
hvilke forutsetninger som legges til grunn om tek-

